14. august 2017

UPA 2017/120

I henhold til § 36 i Forretningsordenen for Inatsisartut, fremsætter jeg følgende forslag til
forespørgselsdebat:
Forslag til forespørgselsdebat i Inatsisartut om, hvordan FN’s 17 verdensmål for
bæredygtig udvikling bedst sikres indarbejdet i Grønlands udvikling og i
Naalakkersuisuts arbejde
(Inuit Ataqatigiits medlemmer af Inatsisartut)
FN vedtog i 2015 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som skal arbejdes for frem mod år
2030. mange lande og stater støtter verdensmålene, herunder Grønland. I Holdbarheds- og
vækstplanen fremlagt af Naalakkersuisut i 2016 nævnes også, at Grønland skal arbejde for en
plan for implementering af FN’s verdensmål. Denne forespørgselsdebat har til formål at rejse
debat i Inatsisartut om dette arbejde.
FN’s 17 verdensmål om bæredygtig udvikling er delt op i 169 uddybende mål. De 17
overordnede mål er følgende:
1) Afskaf fattigdom
2) Stop sult
3) Sundhed og trivsel
4) Kvalitetsuddannelse
5) Ligestilling mellem kønnene
6) Rent vand og sanitet
7) Bæredygtig energi
8) Anstændige jobs og økonomisk vækst
9) Industri, innovation og infrastruktur
10) Mindre ulighed
11) Bæredygtige byer og lokalsamfund
12) Ansvarligt forbrug og produktion
13) Klimaindsats
14) Livet i havet
15) Livet på land
16) Fred, retfærdighed og stærke institutioner
17) Partnerskab for handling
Verdensmålene er med formel godkendelse af FN oversat til grønlandsk af CSR Greenland,
således er den grønlandske oversættelse af verdensmålene en af de første oversættelser til
andre sprog end de officielle FN sprog.
En kort forklaring af verdensmålenes overskrifter kan ses i bilaget til dette forslag.
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I FN’s mål for bæredygtig udvikling er det grundlæggende element samfundsmæssig
bæredygtighed. Her er miljømæssig bæredygtighed og bæredygtig udnyttelse af ressourcer
også med, men samlet set er fokus på at sikre en samlet samfundsmæssig bæredygtighed i de
menneskelige forhold i udviklingen.
For Grønland er særligt målene om øget lighed i samfundet, at sætte en stopper for sult og
fattigdom, at fremme uddannelse og sikring af jobs vigtige. Men hele det samlede sæt af
verdensmål er relevante for Grønlands udvikling og samfund og vi mener fra Inuit Ataqatigiit
at det er vigtigt politisk at sætte ord på hvordan vi forholder os til målene på en måde som
skaber fælles forståelse for bæredygtig udvikling i samfundet.
CSR Greenland har i deres arbejde med FN’s verdensmål prioriteret at handle på fire spor som
er uddannelse (mål 1, 4, 10 og 17), sundhed (mål 3, 4 og 17), miljø (mål 7, 11, 12, 13, 14 og
17) og ansvarlige indkøb (mål 9, 11, 16 og 17). Vi vil fra Inuit Ataqatigiit rose CSR Greenland
for at arbejde med verdensmålene og vi vil opfordre til, at Naalakkersuisut samarbejder godt
med CSR Greenland om arbejdet.
For at sikre handling på verdensmålene ser vi, at man i flere andre lande sikrer et samarbejde
med civilsamfundsorganisationer og andre myndigheder, også med
arbejdsmarkedsorganisationer. For eksempel ser vi i den danske handlingsplan for FN’s
verdensmål som blev offentliggjort i marts 2017, at den danske regering finder det vigtigt at
samarbejde på tværs af samfundets aktører. Også i den svenske regerings handlingsplan
nævnes vigtigheden af samarbejde med for eksempel arbejdsmarkedets parter og kommuner.
Vi mener fra Inuit Ataqatigiit, at det i arbejdet med at implementere verdensmålene er vigtigt
at inkludere forskellige samfundsaktører. Vi opfordrer til, at Naalakkersuisut uarbejder en
handlingsplan for verdensmålene om bæredygtig udvikling.
Vi håber, at Inatsisartut får en interessant debat om hvad Grønland skal gøre for at deltage i
virkeliggørelsen af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.
Vi ser frem til debatten og til at høre de forskellige meninger.
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