Regnskogfondets anbefalinger til ny regjeringserklæring
Verdenssamfunnet har gjennom FNs bærekraftsmål blitt enige om å stanse avskogingen på jorda
innen 2020 og stanse tapet av biologisk mangfold. I Paris-avtalen framheves regnskogsbevaring
som avgjørende for å nå globale klimamål. Regnskogen regulerer også i stor grad internasjonale
nedbørsmønstre og er avgjørende for å kunne utrydde fattigdom og sikre global matproduksjon.
Norge har fått en ledende rolle i arbeidet for å bevare verdens regnskoger. Den kommende
stortingsperioden blir avgjørende for om vi skal nå 2020-målet om stans i avskogingen. Dette
arbeidet fortjener å bli løftet fram av regjeringen.
Regnskogfondet vil med dette gi sine anbefalinger for en ny regjeringsperiode, og vi håper disse vil
løftes fram av regjeringen.

1. Styrk Norges regnskogssatsing og arbeidet for å unngå avskoging
- Regnskogssatsingen bør styrkes og trappes opp mot 6 mrd kroner i regjeringsperioden
Å stoppe ødeleggelsen av verdens regnskoger er et av verdens aller mest effektive klimatiltak og
avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål. Det er også noe av det viktigste vi kan gjøre for å ta vare på
naturmangfold, sikre livsgrunnlaget til skogavhengige lokalsamfunn og opprettholde globale
økosystemfunksjoner. Det er viktig å gi rom for nye samarbeidsavtaler i regnskogsatsingen, med
enkeltland og gjennom Det Grønne Klimafondet.

-

Regnskogsbevaring må komme i tillegg til raske kutt i fossile klimagassutslipp, og ikke være en
del av et internasjonalt karbonmarked
For å nå målet i Paris-avtalen er det avgjørende at utslippene fra fossil sektor kuttes raskt, samtidig
som avskogingen må stanses. Det globale karbonbudsjettet gir ikke rom for at regnskogsbevaring
erstatter kutt i utslipp fra fossil sektor i rike land. Regjeringen bør derfor arbeide for at
regnskogsbevaring (REDD+) ikke blir en del av et internasjonalt karbonmarked. Enkeltbransjer, som
flyindustrien, bør heller ikke få rett til å øke egne utslipp gjennom kjøp av regnskogskvoter.

-

Innføre tiltak mot produkter som fører til regnskogsødeleggelse, gjennom avskogingsfrie
offentlige innkjøp og tiltak mot palmeoljebasert biodrivstoff
Internasjonal handel med produkter som fører til avskoging, som palmeolje og soya, er et stort
problem. Den nye regjeringen bør stille krav til avskogingsfrie offentlige innkjøp og støtte utvikling av
alternativer til – og redusere etterspørselen etter – råvarer som driver avskoging (som soya i norsk
fiske- og dyrefôr).
Det er særlig viktig å innføre tiltak mot bruk av biodrivstoff laget av palmeolje. Både i Norge og EU
brukes det nå mer palmeolje i biodrivstoff enn i mat. Palmeoljebasert diesel bidrar til økt avskoging
og har høyere klimagassutslipp enn fossil diesel. Regjeringen bør derfor iverksette Stortingets vedtak
fra i vår om å unngå palmeoljedrivstoff i offentlige innkjøp og gjennomføre andre tiltak for å sikre at
Norges biodrivstoffsatsing er et reelt klimatiltak og ikke bidrar til økt avskoging.

2. Øk den internasjonale innsatsen for klima og miljø
- Øke samlet klimafinansiering til utviklingsland, til 1% av BNI innen 2025
Paris-avtalen innebærer at rike land som Norge må bistå utviklingsland med finansiering av
utslippsreduserende tiltak og tilpasning. Norge må derfor øke klimafinansieringen i betydelig grad i
kommende stortingsperiode. Nivået må gjenspeile en rettferdig byrdefordeling, basert på Norges
økonomiske kapasitet og historiske ansvar. En slik oppskalering er i tråd med vedtak gjort av
Stortinget i behandlingen av Paris-avtalen, og bør komme som tillegg til eksisterende bistand.
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-

Lage en handlingsplan som konkretiserer Norges satsing på klima, miljø og fornybar energi i
utviklingspolitikken
Mens det er lagt frem meldinger til Stortinget om regjeringens prioriteringer på utdanning,
næringsutvikling, handel, global sikkerhet og menneskerettigheter, mangler det foreløpig en
helhetlig plan for det ene av fem hovedsatsningsområder i utviklingspolitikken: miljø, klima og
fornybar energi. Regjeringen bør utarbeide en plan for dette arbeidet senest våren 2018.

3. Øk innsatsen for menneskerettigheter og urfolk
- Lage en handlingsplan for norsk innsats for urfolk og urfolks rettigheter i utviklingspolitikken
Urfolk er blant de mest utsatte og marginaliserte av jordas befolkning, og utsettes for et stort press.
Til tross for store forbedringer i internasjonalt rammeverk for urfolks rettigheter, har Norge ikke laget
en oppdatert plan for hvordan vi kan styrke urfolks livsvilkår og bidra til at deres rettigheter
respekteres.
- Styrke bistanden til miljø- og landforkjempere
Norge har i flere år vært ledende i arbeidet for å beskytte menneskerettighetsforkjempere. Land- og
miljøforkjempere, inkludert urfolk, utgjør i dag nesten halvparten av drepte menneskerettighetsforkjempere. Regjeringen må styrke arbeidet for å beskytte menneskerettighetsforkjempere i
tilknytning til konflikter om land og naturressurser.

4. Overordnede grep for bedre norsk bistand
- Utnevne egen statsråd for utvikling
Norsk utviklingspolitikk er for viktig til å bli en liten bigeskjeft for Norges utenriksminister. En egen
utviklingsminister vil sikre at Norge prioriterer utviklingspolitikk høyt, og forhindre sammenblanding
av utenrikspolitiske og utviklingspolitiske interesser. En utviklingsminister er også viktig for å bidra til
større samstemthet i norsk utviklingspolitikk.
- Styrke bistand gjennom sivilt samfunn
Støtte gjennom frivillige organisasjoner for å bidra til utvikling av aktive sivilsamfunn i utviklingsland
er viktig for å nå nasjonale og internasjonale utviklingsmål som å redusere fattigdom, bidra til økt
demokrati og respekt for menneskerettighetene. Nærhet til de aller mest diskriminerte og
marginaliserte gruppene er en viktig merverdi av støtte gjennom frivillige organisasjoner. Støtten til
sivilt samfunn har stått på stedet hvil de siste årene, og ikke økt i takt med samlet norsk bistand.
- Innføre en reform for en samstemt politikk for utvikling
Skal regjeringen lykkes i å fremme og prioritere bærekraftig utvikling og føre en merhelhetlig og
fremtidsrettet politikk, må ulike sektorer i større grad dra i samme retning. Regjeringen bør
iverksette Stortingets vedtak fra i vår om å «legge fram for Stortinget et opplegg for en
samstemthetsreform, der norsk politikk på relevante politikkområder gjøres mer i tråd med
utviklingspolitiske målsettinger».
Vi ønsker den nye regjeringen lykke til, og ser fram til videre dialog.
Vennlig hilsen

Lars Løvold
Daglig leder
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