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Forslag
Udvalget for et Holdbart Norden foreslår, at
Nordisk Råd tager meddelelse om Rek. 33/2018hvad angår udvikling af koncept
for Nordens stemme i forhandlingerne af global FN-aftale om biodiversitet til efterretning og anser den som færdigbehandlet for rådets vedkommende
Baggrund
Rekommandationen har følgende formulering:
Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd
at samarbejde med NR, NORDBUK og UNR om udvikling af koncept for og afvikling af fælles nordiske aktiviteter med henblik på at engagere de unge i udviklingen af global aftale om biodiversitet og undersøge mulighederne for at
udvikle ideen med et globalt perspektiv
Meddelelse fra Nordisk Ministerråd
Ministerrådet er enig i, at det er helt centralt at inddrage unge i arbejdet med biodiversitet. Nordisk ministerråd konstaterer, at der er fortsat er et stort arbejde tilbage
for, at Aichi 2020 målene nås og at disse udgår næste år. Der er derfor behov for at
udvikle en ny global aftale for at standse ta bet af biodiversitet. Ved igangsættelse
af udviklingen af en ny global aftale har parterne til Biodiversitetskonventionen - heriblandt de Nordiske lande ved 14. partskonference i november 2018 - besluttet at opfordre landene til blandt andet at inddrage de unge og civilsamfundet i processen.
Formålet er at sikre ejerskab til den nye plan og bidrage til dens implementering.
Den nordiske arbejdsgruppe, under det nordiske miljøhandlingsprogram 2013-2018,
for terrestriske økosystem, havde blandt andet som mål at bidrage til at standse tabet af biodiversitet. Arbejdsgruppen forsætter samarbejdet med at bidrage til Aichi
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2020, og nye initiativer er begrundet i Aichi 2020 målene og har tillige som mål at bidrage til målene efter 2020.
Det seneste partsmøde for Biodiversitetskonventionen COP14 understregede vigtigheden af, at parterne aktivt engagerer unge og lader dem deltage i at udvikle robuste
post-2020 mål. At inddrage unge understøtter også implementering af Verdensmålene, især mål 16, hvor aktiv deltagelse og involvering er nævnt som forudsætning for
at skabe en bæredygtig udvikling.
Samarbejdsprogrammet for Miljø og Klima 2019-2024 kapitel 5.2 fremhæver, at de
nordiske lande aktivt skal deltage i processen om at udvikle nye globale mål om biologisk mangfoldighed efter 2020.
Ministerrådet svarer at et fælles nordisk projekt, der involverer unge i udviklingen af
en ny global aftale om biodiversitet efter 2020 er relevant og vigtigt, herunder at et
sådant projekt specifikt vil bidrage til implementering af den første prioritering i kapitel 5.2., de globale bæredygtighedsmål (især mål 16), samt beslutningen om at involvere de unge i processen for udvikling af en ny global aftale.
Det vil tilmed bidrage til Norden som rollemodel når det handler om demokratiske
processer og være ledende i forhold til at mobilisere unge i fastsættelse af mål og beskyttelse af biodiversitet. Dertil kommer at det vil være i tråd med det islandske formandsskabsprogram 2019, som prioriterer unge i de demokratiske processer.
Nordisk ministerråd vil på den baggrund støtte rekommandationen fra Udvalget for
et Holdbart Norden og arbejde aktivt for inddragelse af de unge i udviklingen af global aftale om biodiversitet.
Ministerrådet anser således rekommandationen for opfyldt.

Udvalgets synspunkter
Udvalget for et Holdbart Norden finder meddelelsen fra Ministerrådet meget positivt, og noterer fremhævelsen af relevansen og vigtigheden af et fælles nordisk projekt, der involverer unge i udviklingen af en ny global aftale om biodiversitet efter
2020. Udvalget vil, som rekommandationen også påpeger, samarbejde med ministerrådet om dette, herunder også understøtte koblingen mellem fælles nordiske aktiviteter og ungeaktiviteter på globalt plan. Nordisk Råd samarbejder med Ministerrådets arbejdsgruppe for biologisk mangfoldighed, Nordbuk og Ungdommens Nordiske råd om udviklingen af et ’toolkit’, som skal understøtte inddragelse af de unge i
processen. Toolkit består af diskussionsoplæg og baggrundsinformation om Biodiversitetskonventionen, den globale proces og specificerer elementerne i en ny global
aftale om biodiversitet. Hensigten er at unge rundt om i de nordiske lande skal mødes og drøfte deres ambitioner for en ny global aftale og at disse drøftelser skal tage
afsæt i det samme materiale. Ad den vej bliver det muligt at samle de unges anbefalinger på tværs af Norden. De unges anbefalinger vil indgå direkte i forhandlingerne
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af en ny global aftale. Det er vigtigt at unge får politiske opbakning til afholdelse af
ungemøder. Udvalget finder det vigtigt at de nordiske regeringer understøtter og faciliterer ungemøder og rapporterer tilbage til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd inden udgangen af 2019.
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