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hållbar utveckling som säkrar fungerande 
ekosystem och social hållbarhet i form av 
rättigheter och välstånd.

Naturskyddsföreningen kan visa på 
flera	positiva	framgångar	från	de	senaste	
årens arbete, där vi tillsammans med sam- 
arbetsorganisationer runtom i världen  
har	flyttat	fram	positionerna	och	varit	med	
och drivit igenom förändringar lokalt och  
globalt. Det arbetet ska föreningen fort- 
sätta att utveckla.  

Denna strategi beskriver föreningens 
mål, fokus och riktlinjer för det globala  
arbetet under perioden 2016–2020. Med 
det globala arbetet avses dels det arbete 
föreningen bedriver tillsammans med 
andra aktörer runtom i världen. Det om- 
fattar också det opinions- och påverkans-
arbete föreningen bedriver i Sverige, EU 
och internationellt kring frågor som på-
verkar miljö och människors livsförutsätt- 
ningar i låg- och medelinkomstländer. •

SE DAN ÅR 1990 har Naturskyddsföreningen 
samarbetat med miljöorganisationer i 
Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. 
Föreningen ser ett aktivt civilsamhälle 
som en central drivkraft för folkligt del- 
tagande och förändring i syfte att verka  
för	global	hållbar	utveckling.	Ju	fler	vi 
är, desto större kraft har vi att förändra. 
Genom att stötta och möjliggöra delar av 
den globala miljörörelsens arbete bidrar 
Naturskyddsföreningen till ett starkare 
deltagande och genomslag för frågor om 
hållbar utveckling i lokala och globala  
utvecklingsprocesser. 

Som Sveriges största miljöorganisa- 
tion har Naturskyddsföreningen också  
en egen plattform för opinions- och  
påverkansarbete och för att mobilisera 
människor att använda sin konsument-
makt som påtryckningsmedel. Till-
sammans med aktörer runtom i världen 
arbetar vi för att nå visionen om en global 

Inledning

1

Naturskyddsföreningen är en över hundra år 
gammal medlemsbaserad organisation med drygt 
226 000 medlemmar. Föreningen arbetar för att 
rädda naturens liv, främja människors hälsa  
och global solidaritet. Många av de miljöproblem 
föreningen arbetar med är globala, exempelvis 
klimatförändringar och spridningen av miljö-
gifter. För att påverka förutsättningarna för en 
global hållbar utveckling krävs därför ett arbete 
över gränserna. 

När fattiga människor får ökat inflytande över de beslut som 
fattas har dem makt att påverka.
Foto: NAPE, Uganda
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SAMTIDIGT SOM mänskligheten uppnått 
stora framgångar inom exempelvis forsk-
ning, teknik, hälsa, produktivitet och  
fattigdomsbekämpning, så växer globala 
klyftor och hot mot jordens ekosystem. 
Sedan mitten av 1950-talet har människ-
ans påverkan på jorden ökat kraftigt på 
flera	områden,	såväl	social-ekonomiska	
som miljömässiga. Några exempel är en 
växande befolkning, ekonomisk tillväxt 
och ökad användning av vatten och energi, 
samt ökat uttag av ändliga resurser som 
fosfor. Människans påverkan på plane-
tens olika system har lett till bland annat 
förlust av tropisk skog, utsläpp av växt-
husgaser, försurning av världshaven och 
förlust av biologisk mångfald när allt 
större markarealer uppodlas. Forskare 
menar att en ny epok för jordens utveckling 
inletts när människan är den största för-
ändringskraften på jorden – antropocen.1 

Så kallade planetära gränser har identi-
fierats	av	forskare	för	de	miljöprocesser	
som styr planetens stabilitet. Inom dessa 
gränser har människan ett säkert manö-
verutrymme på jorden. Åtminstone fyra 
av nio gränser har överskridits.2 Att över-
skrida dessa gränser innebär stora risker. 
Det går inte att blunda för människans  
beroende av naturen. Ekossystemen är en 
förutsättning för och sätter ramar för värl-
dens sociala och ekonomiska utveckling. 

1  Steffen, W., et al, 2015: The trajectory of the Anthro-
pocene: The Great Acceleration. The Anthropocene 
Review 2 (1): 81–98. doi:10.1177/2053019614564785.

2  Steffen et al. 2015. Planetary Boundaries: Guiding 
human development on a changing planet. Science Vol. 
347 no. 6223. Planetära gränser omfattar nio miljö-
förändringar som orsakas av människor och som är 
mycket viktiga för jordens stabilitet. De gränser som 
överskridits är: klimatförändringar, förlust av biologisk 
mångfald, förändrad markanvändning och flöden av 
kväve och fosfor. Övriga gränser: ozonsiktets uttunning, 
havsförsurning, färskvattenanvändning, luftpartiklar 
och nya kemiska substanser.2

Att styra världen  
i hållbar riktning

På Zanzibar odlas alger som förbättrar människors liv.
Foto: Thinkstock Photos
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Jordens ekosystem förser mänsklig- 
heten med en rad avgörande tjänster,  
både direkta och indirekta. Direkta tjänster 
är producerande/försörjande och omfattar 
det vi tar ut från naturen i form av t.ex. 
mat,	brännved	och	fibrer.	De	kulturella	
tjänster som ekosystemen skapar i form 
av t.ex. spirituella värden, rekreation och 
utbildning är också direkta. De indirekta 
tjänsterna är de reglerande som klimat-
reglering och vattenrening, samt de under- 
stödjande som jordformation, närings- 
cykler och vattencykeln. 

Dessa tjänster hotas när det globala 
trycket på jordbruks-, skogs- och marina 
resurser ökar och ekosystemen får allt 
svårare att återhämta sig. För att nå en 
hållbar utveckling är det centralt att bygga 
resiliens. Det är kapaciteten hos ekologiska, 
sociala eller ekonomiska system att  
hantera förändringar och fortsätta att ut-
vecklas. Det handlar om motståndskraft,  
anpassningsförmåga samt förmågan att 
vända chocker och störningar till möjlig-
heter till förnyelse och innovation. 

Ett av de allvarligaste hoten mot både 
miljö och människor är klimatföränd- 
ringar. Enligt FN:s klimatpanel (IPCC) är 
framtidsscenarierna allvarligare än nå-

utsläppen minskar till nära noll redan 
2050. Idag står den samlade energisektorn 
för nära två tredjedelar av de globala växt-
husgasutsläppen. Bara el- och värme- 
produktion står för totalt 25 procent, sam- 
tidigt som1,3 miljarder människor saknar 
tillgång till elektricitet. 

Den globala livsmedelsförsörjningen 
hotas av förändrade klimatförutsättningar, 
utarmad mångfald och sjunkande grund-
vattennivåer. En resursstark jordbruksin-
dustri driver på en ökad användning av 
kemiska bekämpningsmedel och konst-
gödsel. Samtidigt växer jordens befolk-
ning och konsumtionsmönstren föränd-
ras genom bland annat en ökad efterfrågan 
på animaliskt protein. Mängder av mat 
slängs eller förstörs i samband mad skörd 
och lagring, samtidigt som nästan 800 
miljoner människor inte har tillräckligt 
med	mat.	Foder,	bioenergi,	fibrer	och	mat	
konkurrerar om jordbruksmarken, sam- 
tidigt som åkermark bebyggs. 

Sedan andra världskriget har hälften 
av den tropiska regnskogen försvunnit, 
ofta med förödande konsekvenser för 
lokal- och urfolkssamhällen. Infrastruktur- 
projekt, gruvdrift, energiproduktion, urban 
expansion är några av orsakerna. Det sker 

gonsin. Människor som lever i fattigdom  
i låg- och medelinkomstländer har  
bidragit minst till utsläppen av växthus-
gaser, samtidigt som de drabbas hårdast 
av klimatförändringarna. De är ofta direkt 
beroende av naturresurser för sin för- 
sörjning, livsmedel och mediciner. Klimat- 
förändringarna får redan idag svåra  
konsekvenser. Exempelvis till följd av 
torka och översvämningar och i spåren  
av extrema väder följer matbrist, ökade 
matpriser och bristande tillgång till  
vatten.	Det	kan	i	sin	tur	leda	till	konflikter	
och	flyktingströmmar.	För	att	med	rimlig	
säkerhet nå under 1,5 grads temperatur- 
höjning3 och begränsa de allvarligaste  
konsekvenserna krävs att de globala  

3  Mål enligt UNFCCC New Climate Deal Paris, 2015.

också en snabb avskogning när skogsmark 
omvandlas till jordbruksmark för produk-
tion av exempelvis soja, palmolja, kött och 
papper. För att nå klimatmålen krävs åt- 
gärder som stoppar avskogning och ut-
armning av skogar samt att problemet med 
förändrad markanvändning hanteras.

Kolbindande mangroveskogar, sjögräs- 
och saltängar förstörs fem till tio gånger 
snabbare än regnskog. Hälften av världens 
mangroveskog har försvunnit sedan 1900- 
talets början, en tredjedel bara under de 
senaste två decennierna och omkring 60 
procent av världens korallrev är akut  
hotade. Fiskesektorn, som sysselsätter 
över en miljard människor indirekt och 
direkt, bedrivs inte hållbart. Över 70 pro-
cent	av	de	kommersiellt	nyttjade	fisk- 
bestånden är enligt FAO:s livsmedelsorgan 
maximalt	fiskade	eller	överfiskade	–	ofta	
med	skadliga	fiskemetoder	som	trålning.	

Genom vårt samarbete med 
organisationen Ban Toxics  
jobbar vi för att minska  
mängden skadliga miljögifter.

»De som är mest  
margi naliserade i varje 
samhälle är relativt  
sett mer sårbara.«
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Situationen är värst i låginkomstländer 
där	det	småskaliga	fisket	ofta	trängs	
undan av kommersiella intressen. Det 
lämnar kustbefolkningar med försämrade 
försörjningsmöjligheter och minskad till-
gång till protein. 

Förlusten av biologisk mångfald ökar 
människors sårbarhet och minskar håll-
barheten. Det drabbar livsmedelsförsörj-
ningen, ökar utsattheten för klimatför-
ändringar, minskar tillgången till vatten 
och brännved, samt får negativa konse-
kvenser för människors hälsa. En diversi-
tet av arter och sorter, liksom mat från det 
vilda och medicinala resurser är grunden 
för en variationsrik kost, god näring och 
hälsa. En fortsatt förlust av ekosystem-
tjänster kommer att vara utmanande för 
folkhälsan världen över. 

Ett annat globalt miljö- och hälsohot  
är användnigen av farliga kemikalier. Det 
saknas tillräckligt med information för att 
bedöma	om	flera	enskilda	eller	grupper	av	
kemikalier har passerat en planetär gräns. 
Alla ekosystemtjänster kan påverkas  
negativt av farliga kemikalier. Kemikalie-
användningen orsakar bland annat  

växthusgaser som driver klimatföränd-
ringar, som i sin tur påverkar spridnings-
mönster för kemikalier i miljön. Farliga 
kemikalier från gruvbrytning, energi- 
produktion, i byggmaterial, konsument-
produkter och dessas avfall, mat och  
vatten äventyrar också rätten till en  
levnadsstandard som gynnar hälsan,  
som slås fast av FN:s konvention om  
ekonomiska, sociala och kulturella  
rättigheter (ESK-konventionen).  Bara  
luftföroreningar utomhus orsakade 2012 
runt	3,7	miljoner	dödsfall,	de	flesta	i	låg-	
och medelinkomstländer. Dödsfallen i 
samband med hantering av farliga kemi-
kalier är totalt omkring fem miljoner per 
år. Dessutom leder de farliga kemikalierna 
till andra allvarliga hälsoeffekter såsom 
nedsatt reproduktionsförmåga, sänkt IQ 
och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Den globala fattigdomen – i dess många 
dimensioner – är utbredd. Fattigdom kan 
innebära brist på tillgång till rent vatten, 
hälsovård, utbildning, information, drägligt 
boende, fysisk säkerhet och materiella  
resurser. Den berövar också människor 
makt,	rättigheter	och	inflytande	över	 

sina liv. Det gäller inte minst när miljö  
och natur förstörs och utarmas. De som  
är mest marginaliserade i varje samhälle  
är relativt sett mer sårbara i alla led, både  
när naturresurser utarmas, klimatet för-
ändras eller farliga kemikalier sprids.  
Det är också de som främst arbetar inom 
miljö- och hälsoskadlig produktion. Den 
rådande makt- och resursfördelningen 
 i världen gör därför att kvinnor ofta är sär- 
skilt sårbara. 

Orsakerna till fattigdom, ohållbar  
naturresursexploatering och klimatför-
ändringar är komplexa. På en övergripande 
nivå handlar det om en orättvis fördelning 
av makt och resurser – mellan länder, 
inom länder och mellan olika kön. Det 
handlar också om bristande demokrati. 
Många människor utestängs från besluts-
processer som påverkar deras livsförut-
sättningar och tillgången till relevant  
information är ofta begränsad. Samtidigt 
innebär utbredd och omfattande korrup-
tion att samhällsfunktioner försvagas 
eller slås ut helt och hållet. Lagstiftningen 
på olika nivåer är ofta undermålig och 
kontroll och efterlevnad begränsad, vilket 

gör att instrument för att kontrollera exem-
pelvis utnyttjande av naturresurser är 
trubbiga	eller	obefintliga.	De	rättsvårdande	
systemen fungerar otillfredsställande.

En ökande global ohållbar konsum- 
tion är en viktig orsak till det allt hårdare 
trycket på jordens naturresurser och all-
varlig miljöförstöring. Konsumenter i  
höginkomstländer står fortfarande för  
en stor andel av konsumtionen, även  
om en snabbt växande medelklass i låg- 
och främst medelinkomstländer gör att 
konsumtionen i dessa länder ökar. Att 
många konsumtionsvaror tillverkas i  
låg- och medelinkomstländer ökar också 
spridningen av farliga kemikalier och  
utsläppen av växthusgaser där. 

När människor mobiliserar sig för att 
protestera mot den här utvecklingen och 
står upp för sina rättigheter samt bevarande 
och hållbart nyttjande av naturresurser 

Vänster
Kvinnor från Tanzania och 
Kenya delar sina kunskaper 
kring hur de kan få priset på 
fisk att öka.
Foto: Sara Fröcklin

Höger
Organisationen EcoWaste 
har bidragit till en omfattande 
förändring av Filippinernas 
kemikalielagstiftning (på bilden 
Aleen Lucero från organisationen).
Foto: Agneta Nilsson
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blir de en kraft att räkna med. I spåren  
av detta ökar hoten mot miljörörelsen, 
dess aktiva och lokalsamhällen runtom  
i världen. Ibland går det så långt som  
mord.	I	flera	av	de	länder	där	Naturskydds- 
föreningen har samarbeten ökar regle-
ringen	av	finansiering	till	civilsamhälles- 
organisationer och registreringskraven 
skärps. Detta försämrar organisationernas 
möjligheter att verka samt att bedriva ett 
rättighetsbaserat arbete.

2.1 Förändring för  
en hållbar utveckling
Trots omfattande utmaningar är föränd-
ring	möjlig.	Allt	fler	ser	betydelsen	av	ett	
rättvist och hållbart resursutnyttjande och 
att planetens gränser måste respekteras 
för att garantera en säker framtida utveck-
ling	för	mänskligheten.	Det	finns	positiva	
exempel och initiativ bland medborgare, 
civilsamhälle, regeringar och näringsliv. 

FN:s nya globala hållbarhetsmål 
(Agenda 2030) stakar ut mål och riktning 
för den globala utvecklingen fram till 2030. 

De utgör en universell utvecklingsagenda 
som omfattar såväl låg, medel- och hög- 
inkomstländer och knyter samman fattig-
domsbekämpning med hållbar utveckling. 
De 17 målen och de 167 delmålen omfattar 
direkt eller indirekt alla de nio planetära 
gränserna och det framgår tydligt att  
bevarande och hållbart nyttjande av dessa 
system är en förutsättning för att nå de  
sociala målen. Målen kan bli viktiga verk-
tyg för civilsamhällesorganisationer för 
att utöva påverkan på sina regeringar i  
en rad frågor relaterade till hållbar utveck-
ling. Flera av målen kopplar tydligt till de 
frågor Naturskyddsföreningen arbetar med. 
För att nå målen krävs en samstämmig 
politik – för Sverige betyder det bland 
annat en effektiv implementering av 
Sveriges politik för global utveckling (PGU). 

För att nå en hållbar utveckling är det 
avgörande att stater uppfyller de åtaganden 
de gjort avseende mänskliga rättigheter, 
miljö och naturresurser genom nationella, 
regionala och internationella lagar, konven-
tioner samt frivilliga överenskommelser 
och processer. Att verka för implemente-
ring och bevaka efterlevnad av sådana  

regelverk är därför viktigt. Några centrala 
konventioner är Klimatkonventionen, 
Konventionen om biologisk mångfald,  
kemikaliekonventionerna samt ILO:s 
Konvention 169 om urfolks rättigheter. 

En hållbar utveckling kräver också en 
utvecklad demokrati med inkluderande 
beslutsprocesser. Marginaliserade grupper 
och de som berörs av miljöförstöring och 
klimatförändringar måste på demokra-
tiska	sätt	ges	möjlighet	till	inflytande	över	
beslut som berör dem. Det krävs också 
fungerande institutioner och förutsätt-
ningar för ansvarsutkrävande. För att  
möjliggöra såväl påverkansarbete som  
ansvarsutkrävande är tillgång till infor-
mation avgörande. Människor måste också 
ha förmåga, möjlighet och resurser att delta, 
påverka och utkräva sina rättigheter.

För att nå en långsiktig mänsklig väl-
färd inom planetens gränser – med ett 

hållbart och rättvist nyttjande av natur- 
resurser, uppfyllande av människors  
rättigheter och utrotad fattigdom, spelar 
civilsamhället en viktig roll som föränd-
ringsaktör. Lokalt, nationellt och globalt. 
En stark global miljörörelse kan skapa 
opinion, föra fram förslag, ge människor 
möjlighet att aktivt och meningsfullt  
utkräva sina rättigheter, och ställa  
ansvariga till svars. 

Därför ska Naturskyddsföreningen 
fortsätta att samarbeta med civilsamhälles- 
organisationer och andra aktörer runtom  
i världen för att tillsammans utbyta er-
farenheter och påverka lokalt, nationellt 
och globalt. Föreningen ska bidra till att 
stärka den globala miljörörelsens arbete 
och samtidigt vara en stark egen röst  
utifrån rollen som Sveriges största miljö-
organisation.•

Vänster
Genom kampanjer arbetar den filippinska 
organisationen EcoWaste för stoppa  
handeln med globalt förbjudna kemikalier.
Foto: EcoWaste
 

Höger
Många lokalsamhällen i Uganda  
drabbas negativt av statens och före- 
tagens exploatering av naturresurser.
Foto: Maria Klerfelt
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 »Visionen för Naturskyddsföreningens 
globala klimatarbete är ett 100 procent 
förnybart energisystem där energifattig-
domen är utrotad.«

Övergripande mål  
och inriktning

3

3.1 Vision och 
övergripande mål

N AT U R S K Y D D S F Ö R E N I N G E N  har en inte-
grerad syn på frågor om miljö och alla 
människors rätt till ett gott liv. Natur-
skyddsföreningens vision för det globala 
arbetet är en global hållbar utveckling 
som säkrar fungerande ekosystem och 
social hållbarhet i form av rättigheter  
och välstånd. Grunden för eller den yttre 
ramen för en sådan utveckling utgörs av 
jordens miljömässiga (planetära) gränser. 
De huvudsakliga målen och strävandena 
utgörs av en socialt hållbar utveckling  
där alla människor har de resurser som 
behövs för att uppfylla sina mänskliga 
rättigheter.	Inom	dessa	ramar	finns	 
utrymmet för en miljömässigt säker  
och socialt rättvis utveckling, samt en 

inkluderande och hållbar ekonomiskt 
utveckling som medel för att nå detta.4 

Naturskyddsföreningen ska sam- 
arbeta med en bredd av aktörer som  
verkar i samma övergripande riktning. 
Inom ramen för utvecklingssamarbete  
arbetar föreningen tillsammans med orga- 
nisationer och nätverk i det civila sam- 
hället i ett urval av länder i Afrika, Asien, 
Latinamerika och Östeuropa. Målet inom 
utvecklingssamarbetet under perioden är: 

En stark global miljörörelse med verktyg 
att bidra till konkreta förändringar för en 
hållbar utveckling. 

4  Se diagram på nästa sida.

Naturskyddsföreningen stödjer 
arbetet med att ge urfolk rätten till 
naturresurser och skogsområden med 
hjälp av den lagstiftning som finns.
Foto: cc Flickr



verksamheten – jordbruk och livsmedels- 
trygghet, klimat, marina ekosystem och 
fiske,	miljögifter	och	skog	–	samt	håll- 
bar konsumtion. Inom dessa områden 
har föreningen expertis och därmed 
störst möjligheter att påverka. Inriktning  
och ställningstaganden inom de olika 
områdena	definieras	i	separata	policyer,	
verksamhetsriktlinjer och färdplaner, 
som är tidsbegränsade strategier för 
politisk påverkan kring utvalda frågor. 

Nedan ges en övergripande inramning 
och fokus för respektive område inom  
det globala arbetet under strategiperioden 
2016–2020. Samordning, samverkan och 
synergier mellan de olika områdena ska 
eftersträvas, då dessa ofta har många 
kopplingar till varandra. 

Hållbar konsumtion

Inom delområdet hållbar konsumtion  
ska Naturskyddsföreningen verka för 
hållbara konsumtions- och produktions-
mönster, vilket överensstämmer med 

Naturskyddsföreningen ska också verka 
utifrån sin roorganisation för att opini-
onsbilda och påverka i frågor om global 
hållbar utveckling. Målet för perioden: 

Naturskyddsföreningen bidrar till  
konkreta förändringar för en global  
hållbar	utveckling	och	är	en	inflytelse- 
rik och trovärdig aktör i frågor som  
rör detta på främst svensk, och i viss  
utsträckning även europeisk och  
internationell nivå. 

Naturskyddsföreningens globala arbete 
under detta övergripande paraply är 
mångfacetterat och syftar till olika mål 
inom olika verksamhetsområden.  

3.2 Prioriterade  
verksamhetsområden
Naturskyddsföreningens globala arbete 
utgår från de verksamhetsområden som 
föreningen beslutat om för den svenska 

mål 12 i Agenda 2030.5 Hållbar konsum-
tion	förstås	i	enlighet	med	FN:s	definition:	

»the use of services and related products, 
which respond to basic needs and bring  
a better quality of life while minimizing 
the use of natural resources and toxic  
materials as well as the emissions of 
waste and pollutants over the life cycle  
of the service or product so as not to jeo-
pardize the needs of further generations«

Hållbar konsumtion handlar på ett över-
gripande plan om rätten till en säker och 
hälsosam miljö. Det förutsätter rätten  
till information och rätten att delta och bli 
lyssnad på. Hållbara konsumtionsmönster 
kräver en förändrad konsumtionskultur, 
inte bara i höginkomstländer utan också  
i låg- och medelinkomstländer. Ohållbara 
normer måste förändras och hållbara 
initiativ synliggöras. För att utveckla håll- 
bara livsstilar krävs att konsumenter är 
medvetna om och använder sig av möjlig- 
heten att påverka både på marknaden och 
politiskt. Här är civilsamhället en viktig 
förändringskraft.

Naturskyddsföreningens arbete inom 
hållbar konsumtion ska fokusera på att 
stärka miljö-och konsumentorganisatio-
ners kapacitet att informera och mobili-
sera konsumenter för att påverka på 
marknaden och driva på politiska beslut. 
Både arbete med sakfrågor och metod- 
utveckling är centralt. Föreningen ska 
bidra till stärkt samverkan och erfaren-
hetsutbyte mellan organisationer, kring 
både etablerade erfarenheter och nya  
metoder och lösningar. 

På marknaden ligger fokus i förening-
ens samarbetsorganisationers arbete på 
utveckling av trovärdiga och tillgängliga 
miljömärkningssystem och samarbets-
lösningar, som till exempel former för att 
dela och byta. 

På den politiska arenan arbetar organi-
sationerna med påverkan för att regeringar 
och myndigheter ska utveckla styrmedel 
som påverkar konsumtionen i en hållbar 
riktning. Det kan handlar om krav på  

5  Mål 12. Garantera hållbara konsumtions- och produk-
tionsmönster.

information om rättigheter och om kon- 
sumtionens koppling till miljöproblem. 
Men också krav på hållbar tillgång till 
produkter och tjänster, till exempel pro-
duktsäkerhet och kollektiva lösningar 
som en effektiv och tillgänglig kollektiv-
trafik.	

Inom arbetet för hållbar konsumtion 
är initiativet Green Action Week en viktig 
del. Det är en global kampanj för att främja 
hållbara konsumtionsmönster och däri- 
genom bidra till en global hållbar utveck-
ling. I oktober varje år gör organisationer 
runtom i världen gemensam sak för att 
uppnå gemensamma mål. Genom främ-
jande av kampanjen vill Naturskydds-
föreningen bidra till starkare organisa- 
tioner, aktiva och kunniga konsumenter, 
och politiska beslut som driver utveck-
lingen i hållbar riktning.

Jordbruk och 
livsmedelstrygghet

Visionen för Naturskyddsföreningens 
globala arbete med jordbruk och livs- 
medelstrygghet är ett lantbruk baserat  
på agroekologiska principer som säkrar 
livsmedelstrygghet. Produktionen base-
ras på lokala resurser och ekosystem-
tjänster och livsmedelsproduktionen 
sker på ett sätt så att förutsättningarna 
för produktionen inte förstörs. Visionen 
ligger i linje med mål 2 i Agenda 2030.6 

Agroekologi är både ett praktiskt  
jordbrukssystem och ett växande forsk-
ningsområde. Det kombinerar bönders 
erfarenhet och kunskap om ekologi  
med det senaste från vetenskapen inom 
området. Agroekologisk produktion utgår 
från lokala förutsättningar och är inte  
beroende av kemiska bekämpningsmedel 
och konstgödsel. Det är ett lantbruk som 
arbetar med till exempel varierade växt-
följder, trädjordbruk och drar nytta av och 
stärker den biologiska mångfalden. 

Jordbruk är den huvudsakliga syssel-
sättningen i många låginkomstländer  
och den största delen av världens fattiga 

6  Mål 2. Utrota hunger, trygga tillgång till mat, säkra en 
förbättrad kosthållning och ett hållbart jordbruk.

Definitionen av hållbar utveckling utgår 
från Oxfams ”doughnut”-modell för 
hållbar utveckling. Ofxam International 
(2012). Can we live within the doughnut? 
Bild från Oxfam, som inspirerats av 
Rockström et al (2009).
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befolkning bor på landsbygden. Världens 
omkring 800 miljoner småbrukare, varav 
många är kvinnor, producerar mat till 
minst hälften av världens befolkning. I 
Afrika söder om Sahara och i Sydostasien 
står småbrukare för produktionen av upp 
till 80–90 procent av de livsmedel som 
konsumeras. Enligt forskare och praktiker 
finns	stor	potential	att	kraftigt	öka	pro-
duktionen genom ett agroekologiskt och 
ekologiskt lantbruk. Att stödja en utveck-
ling av det agroekologiska jordbruket i om- 
råden där många människor som lever i 
fattigdom bor är ett effektivt sätt att trygga 
tillgången till mat för utsatta grupper. 
Kvinnor är ofta de som starkast driver ut-
vecklingen av ett miljöanpassat jordbruk.

Naturskyddsföreningen arbetar för en 
bevarad och ökad odlad mångfald samt 
utveckling av system som ökar lantbrukets 
buffringsförmåga mot och anpassnings-
förmåga till klimatförändringar. Marknads- 
utveckling är en central komponent då det 
ger lantbrukare möjlighet att sälja sina 
produkter och generera ökade inkomster 
för bättre levnadsförhållanden för små-
brukare och deras familjer. 

Naturskyddsföreningen stöder och 
samarbetar med organisationer som dels 
arbetar med utbildning och rådgivning 

ändringar. Dessa länder brottas med  
frågor om energitillgång och energifattig-
dom, samtidigt som deras utsläpp av 
växthusgaser ökar. Även om förnybar  
energi	och	energieffektivitet	finns	med	
på ländernas politiska agendor görs de 
största investeringarna i fossil energi  
och kärnkraft. Rättigheter och tillgång 
till naturresurser samt försörjningsmöjlig- 
heter för människor som lever i fattigdom 
försämras ofta till följd av storskalig  
energiutbyggnad som samtidigt har en 
negativ inverkan på klimatet och miljön.

Civilsamhället är en viktig kraft för att 
påverka utvecklingen i en hållbar riktning 
och för att marginaliserade människors 
energibehov tillgodoses. Då kvinnor ofta 
är ansvariga för hushållets energiförsörj-
ning har de som grupp en tydlig roll att 
spela i utformandet av hållbara utveck-
lingsstrategier inom energiområdet.

Det är viktigt att kritiskt granska  
energialternativ och metoder som pre-
senteras som lösningar på energi- och 
klimatkriserna, men vars sociala och 
miljömässiga konsekvenser undergräver 
hållbar utveckling. Det är även viktigt  
att	granska	finansieringsflöden	till	olika	
energislag och verka för att pengar inte 
ska gå till energiprojekt som inte tar  
hänsyn till människor och miljö. 

Samtidigt är det viktigt att hitta poli- 
tiska	lösningar	och	finansiering	som	 
skapar förutsättningar för en expansion  
av förnybar energi, energieffektivitet som 
gynnar människor som lever i fattigdom, 
samt ambitiös klimatpolitik på nationell, 
regional och global nivå. För att påverka 
internationella policyprocesser är det  
viktigt att stärka låg- och medelinkomst-
länders deltagande och deras kapacitet  
att utveckla förslag och positioner.

Klimatfinansiering	och	tekniköver- 
föring är medel för att bidra till klimat-
rättvisa, energiomställning och klimat-
anpassning, och är därför prioriterade 
frågor. Då höginkomstländer har bidragit 
mest till klimatförändringarna borde de 
bidra till omställningen i låg- och medel-
inkomstländer. Det är viktigt att arbeta 
för transparenta och rättvisa ramverk  
för	fördelning	av	klimatfinansiering.			

riktad till småbrukarer och/eller deras 
samarbetsorganisationer, dels med på-
verkan och dialog gentemot nationella 
och regionala beslutsfattare samt andra 
aktörer. Samverkan och dialog mellan 
olika typer av aktörer som t.ex. forskare, 
myndigheter och privata sektorn är en 
viktig del i arbetet. Informationsspridning 
och mobilisering av konsumenter är ytter-
ligare ett område som är viktig för utveck- 
lingen av marknaden för t.ex. ekologiska 
produkter. Naturskyddsföreningen ger 
också stöd till kunskapsutbyte och nät-
verkande mellan olika organisationer.

Klimat

Visionen för Naturskyddsföreningens 
globala klimatarbete är ett 100 procent 
förnybart energisystem där energifattig-
domen är utrotad.  Arbetet knyter an till 
mål 7 och mål 13 i Agenda 2030.7 Utgångs- 
punkten för verksamheten är att alla 
människor har rätt till lika stort utsläpps- 
utrymme. För att utrota energifattigdom 
och samtidigt nå 1,5-gradersmålet måste 
låg- och medelinkomstländers utveck-
ling baseras på förnybar energi. 

Fokus ligger på energifrågor i medel-
inkomstländer, utifrån energins betydelse 
för utveckling och bidrag till klimatför-

7  Mål 7. Garantera tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar  
och modern energi för alla.  
Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringen och dess konsekvenser. 

Marina ekosystem  
och fiske
Visionen för Naturskyddsföreningens 
globala marina arbete innefattar ett  
rättvist och hållbart nyttjande samt för-
valtning av hav och kustnära ekosystem  
och	fiske,	inklusive	inlandsfiske.	Sak- 
områdets vision och mål ligger i linje 
med mål 14 i Agenda 2030.8

En viktig del i uppfyllandet av sak- 
områdets	specifika	mål	är	implemente-
ringen av de Internationella riktlinjerna 
för	småskaligt	fiske	för	tryggad	livs- 
medelsförsörjning och minskad fattig-
dom (FAO 2014). De baseras på 13 principer 
inklusive mänskliga rättigheter, icke- 
diskriminering, jämställdhet och trans-
parens och innebär ett stort steg i rätt 
riktning mot ett rättvist och hållbart 
nyttjande	av	världens	fiskeresurser.	 
Det synliggör också småskaliga kust-
samhällen, särskilt i låg och medelin-
komstländer,	som	är	beroende	av	fisk	
som proteinkälla och inkomst. Fokus 
inom sakområdet är främst samarbets- 
organisationernas arbete på nationell 
nivå för att påverka implementeringen  
av dessa riktlinjer. 

Verksamheten inom sakområdet  
ska också aktivt verka för att minska  
exploatering av värdefulla ekosystem 
såsom mangrove, sjögräs och koralleko-
system, främja kustsamhällens nyttjande- 
rätt och möjlighet till samförvaltning, 
samt	förespråka	handel	med	fisk	och	
skaldjur som gynnar såväl miljö som  
socialt hållbara metoder. Arbetet bedrivs 
på lokal, nationell, regional och/eller  
internationell nivå. 

Målgruppen är marginaliserad kust-
befolkning i låg- och medelinkomst- 
länder samt civilsamhällesorganisationer. 
Arbetet ska främja arbetet med kvinnor 
och unga, då dessa grupper är särskilt ut-
satta på grund av traditionella könsroller 
och övriga maktstrukturer som påverkar 
deras tillgång till såväl sociala, ekonomi-
ska, mänskliga som naturresurser. Till-
sammans ska dessa målgrupper verka 

8  Mål 14. Bevara och nyttja haven och marina resurser på 
hållbart vis.

Vi samarbetar med organisationer som delar  
vår syn om att en global omställning till hållbar och 
förnybar energi är både möjlig och nödvändig.
Foto: Getty Images
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för	att	bygga	starka	fiskesamhällen,	
skydda, restaurera och samförvalta 
miljön samt påverka beslutfattare lokalt, 
nationellt och internationellt för rättvisa, 
transparenta och inkluderande policyer 
och lagar samt dessas implementering. 

Organisering, mobilisering, kapacitets-
stärkande aktiviteter, dokumentation och 
informationsspridning, erfarenhetsutbyte 
på såväl lokal, nationell, regional som  
internationell nivå, och politisk påverkan 
är grundläggande metoder för samarbets- 
organisationerna att nå dessa mål. 

I Sverige och i EU bedriver Natur- 
skyddsföreningen påverkansarbete för 
en hållbar och transparent havs- och  
fiskeripolitik	som	inte	motverkar	utveck-
lingen i låg- och medelinkomst-länder. 
När	det	gäller	handelsfrågor	finns	en	stark	
koppling mellan målgrupper i låg- och 
medelinkomstländer och höginkomst-
länder, vilket gör att importörer, handlare 
och konsumenter i Sverige, samt EU-
kommissionen, är viktiga att påverka. 

Miljögifter

Naturskyddsföreningens globala arbete 
med miljögifter syftar till att minska 
skadliga effekter på hälsa och miljö genom 
en hållbar kemikalieförvaltning samt 
riskreducering. Detta är i linje med del-
målen 3.9, 6.3 och 12.4 i Agenda 2030.9 
Arbetet knyter an till konventioner, över-
enskommelser och lagstiftning på inter-
nationell, regional och nationell nivå.

Kemikalier är en förutsättning för 
ekonomisk utveckling, hälsa och välfärd, 
men behöver användas korrekt. Det inne-
bär att kemikalier med oacceptabla risker 
måste fasas ut eller hanteras så att risker 

9  Delmål 3.9: By 2030, substantially reduce the number of 
deaths and illnesses from hazardous chemicals and air, 
water and soil pollution and contamination.

 Delmål 6.3: By 2030, improve water quality by reducing 
pollution, eliminating dumping and minimizing release 
of hazardous chemicals and materials, halving the 
proportion of untreated wastewater and substantially 
increasing recycling and safe reuse globally.

 Delmål: 12.4 By 2020, achieve the environmentally 
sound management of chemicals and all wastes 
throughout their life cycle, in accordance with agreed 
international frameworks, and significantly reduce their 
release to air, water and soil in order to minimize their 
adverse impacts on human health and the environment.

På det marina området arbetar vi med 
att stärka fiske- och kustsamhällen och 
påverka den internationella havs- och 
fiskepolitiken i en mer hållbar riktning.
Foto: Thinkstock Photos
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för hälsa och miljö minimeras. En hållbar 
kemikalieförvaltning kräver också funk-
tionell lagstiftning och företagspolicyer, 
samt implementering och kontroll av 
dessa. Det förutsätter även tillgång till 
information och informationsöverföring 
i alla led av leverantörskedjor.

Kemikalieförvaltning är ofta lågt  
prioriterad i låg- och medelinkomst- 
länder. Människor som lever i fattigdom 
och påverkas negativt av farliga kemi- 
kalier har ofta bristande tillgång till  
information om faror med kemikalier 
och begränsade möjligheter att påverka 
sin situation även om de känner till 
farorna. Få är organiserade kring dessa 
frågor, vilket gör det svårt att kanalisera 
oro och åsikter, samt delta i besluts- 
processer. Därför är opinionen för för-
ändrad kemikalieförvaltning ofta svag.  

Den övergripande strategin för 
Naturskyddsföreningens globala arbete 
med farliga kemikalier är att stärka kapa-
citeten hos rättighetsbärarna och de som 
verkar för deras sak att påverka och sam-
verka med ansvarsbärarna, genom ökad 
kunskap och organisering. Med rättig-
hetsbärarna avses allmänhet drabbad  
av farliga kemikalier. Civilsamhälles-
organisationer verkar för att skydda  
allmänheten från skadliga effekter på 
hälsa och miljö från dessa. 

förvaltning av skogsresurser kräver att 
människor som är beroende av skogs- 
resurser	också	ges	inflytande	i	relevanta	
processer. Säkrade markrättigheter  
stärker människors möjlighet att förvalta 
skogsresurser och därmed även arbetet 
med att bekämpa fattigdom. 

FN:s deklaration om urfolks rättigheter 
är ett viktigt verktyg för att stärka urfolks-
grupper. Konventionen om biologisk mång- 
fald ger lokal- och urfolkssamhällen en 
stärkt roll för bevarande av biologisk 
mångfald. Där lyfts också värdet av tradi-
tionell kunskap, sedvänjor och brukande.

Det är viktigt att uppmärksamma att 
skogens olika funktioner för exempelvis 
försörjning skiljer sig åt beroende på 
människors	genus,	samt	att	inflytande	 
i beslutsprocesser som rör skogsförvalt-
ning ofta är ojämlik. Traditionella struktu-
rer kan också bidra till att bevara ojämlik-
het, något som bör beaktas i arbetet med 
att främja rättigheter till skogsresurser.

För att stärka ett relevant och jämbör-
digt	lokalt	inflytande	över	beslutsproces-
ser, förvaltning och planering är tillgång 
till information avgörande. Starka lokal-
samhällen innebär en möjlighet att ändra 

Ansvarsbärarna är beslutsfattare lokalt, 
nationellt och internationellt, lag- och  
policyimplementerande myndigheter, 
samt företag och återförsäljare. Deltagande 
i besluts- och förvaltningsprocesser och 
möjlighet till ansvarsutkrävande för alla 
parter som berörs av system för kemi- 
kalieförvaltning är centralt ur demokrati-
synpunkt. Det underlättar också en bred 
förståelse för vikten av god implemente-
ring och därmed långsiktig hållbarhet  
i dessa system.

Verksamheten ska främja människors 
lika	möjligheter	att	få	inflytande	i	besluts-	
och förvaltningsprocesser, utkräva sina 
rättigheter samt ansvar från besluts- 
fattare och företag, och att följa upp lagar, 
policyer och hälso- och miljötillstånd. 

Naturskyddsföreningen ska om sam-
arbetsorganisationerna önskar ge stöd 
till deras opinions- och påverkansarbete, 
genom att exempelvis ge ingångar till  
beslutsfattare och företag i Sverige och 
EU eller bidra utifrån sakkunskap.

Tropisk skog

Visionen för Naturskyddsföreningens  
arbete med tropisk skog är ett ökat beva-
rande av naturskogar och dess resurser 
genom utvecklandet av uthålliga meto-
der för skötsel och förvaltning. Det görs 
inte minst genom att verka för en stärkt 
ställning för urfolk och lokalsamhällen 
och deras dokumenterade kunskap. 
Arbetet ska också bidra till reduktion  
av monokulturer och annan icke hållbar 
markanvändning, till förmån för mer  
uthålligt brukande av naturskogar.  
En vision som ligger i linje med mål 15  
i Agenda 2030.10 

De tropiska skogarna utgör en ovärder-
lig resurs för biologisk och kulturell 
mångfald. Regnskogen rymmer upp  
till 80 procent av landlevande växt- och  
djurarter och är hem för ca 260 miljoner 
människor, många av dem urfolk. Ett 
långsiktigt bevarande och hållbar  

10  Mål 15: Skydda, återställa och främja en hållbar an-
vändning av landekosystemen, säkerställa ett hållbart 
skogsbruk, bekämpa ökenspridningen och stoppa 
markförstöringen och förlusten av biologisk mångfald.

strukturer som är ineffektiva för natur- 
resursförvaltning och stänger ute rättig-
hetsbärare.      

Ett landskapsperspektiv som ser  
sambandet mellan skog- och jordbruks- 
mark för hållbar landsbygdsutveckling 
är viktigt. Community based forest  
management är en betydelsefull strategi 
för hållbart nyttjande av skogsresurser. Mål- 
gruppen är människor som är beroende av 
skogsresurser, med särskilt fokus på urfolk 
och civilsamhällesorganisationer. De ska 
ges möjlighet att långsiktigt och uthålligt 
bruka och sköta skogsresurser, skapa 
starka lokalsamhällen med demokratiskt 
inflytande	i	beslutsprocesser,	påverka	
beslutsfattare och policyprocesser lokalt, 
nationellt och internationellt. 

Naturskyddsföreningen ska också 
stärka samarbetsorganisationerna 
genom eget opinions- och påverkans- 
arbete gentemot relevanta aktörer. Arbete 
med konsumtionsaspekter på skogs- 
resurser, riktat till företag och konsumen-
ter är centralt för att påverka efterfrågan 
på skogs- och plantageprodukter. •

I Indien jobbar vår samarbetsorganisation Toxics Link bland annat 
för en säkrare hantering av det giftiga avfallet från elskrot.
Foto: Andreas Prevodnik
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 »Naturskyddsföreningens globala 
arbete grundar sig i en övertygelse 
att förändring drivs av engagemang, 
kunskap och envishet.«

NATURSK YDDSFÖRE NINGE NS globala  
arbete utgår från en helhetssyn på  
människa och miljö och strävar efter  
globalt och lokalt hållbar utveckling  
där människor rättigheter är uppfyllda 
och respekterade. Utifrån rollen som 
miljöorganisation är bevarande och 
hållbart nyttjande av ekosystem och  
en utveckling inom planetens gränser en 
grundpelare i arbetet. Utöver detta utgår 
föreningen från tre centrala perspektiv 
 i det globala arbetet, inte minst inom 
utvecklingssamarbetet: civilsamhället 
som en central demokratistärkande 
förändringsaktör, allt arbete ska vara 
rättighetsbaserat och genomsyras av 
medvetenhet om genusfrågor, samt 
strävan efter jämställdhet mellan kön. 

4.1 Bevarande och  
hållbart nyttjande  
av ekosystem
Att arbeta för bevarande och hållbart  
nyttjande av ekosystem är kärnan i för-
eningens arbete. En viktig del i det arbetet 
är att verka för effektiv tillämpning av 

grundläggande miljöprinciper som vuxit 
fram och vunnit erkännande i internatio-
nella konventioner och överenskommel-
ser och har betydelse inom bland annat 
EU, FN och OECD. 

• Försiktighetsprincipen: Ingår i en  
rad internationella miljöavtal och 
innebär att åtgärder mot miljöhot  
ska vidtas även om det saknas hel-
täckande vetenskaplig bevisning  
om problemens orsaker och effekter.

• Principen om förebyggande åtgärder: 
Utgår från att det är bättre att agera  
för att förhindra skador på miljön än 
att försöka åtgärda dem i efterhand. 

• Principen om att förorenaren ska  
betala: Den som orsakar föroreningar 
eller andra miljöförstöringar ska  
betala för dessa. Det innefattar ett  
avskaffande av miljöskadliga sub- 
ventioner, som bör ske parallellt  
med särskilt värnande av utsatta 
människor genom exempelvis sociala 
trygghetssystem. 

• Principer om delaktighet i besluts- 
fattandet: Rätten till deltagande i  
beslutsfattande som påverkar miljön 

Centrala principer  
och perspektiv

4

Foto: Getty Images
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historiskt har orsakat. Principen  
innebär också ett erkännande av  
länders olika förmåga – exempelvis 
ekonomisk och teknisk – att agera 
mot miljöproblemen. Klimatkonven-
tionen och Konventionen om biologisk 
mångfald bygger på denna princip. 

Naturskyddsföreningen arbetar till- 
sammans med det civila samhället och 
andra aktörer för att stärka tillämpningen 
av dessa principer. 

uttrycks i bland andra Riodeklarationen 
och Århuskonventionen. Information 
om beslutsprocesser är en viktig del  
i att möjliggöra verkligt deltagande. 
Århuskonventionen omfattar idag 
främst Europa, men skulle kunna spela 
en viktig roll globalt genom att andra 
länder ansluter sig eller genom regio-
nala varianter av denna konvention.

• Principen om gemensamt och  
differentierat ansvar: Denna kan del-
vis ses som en tillämpning på global 
nivå av principen om att förorenaren 
ska betala, genom att höginkomst- 
länder tar ansvar för miljöskador de 

4.2 Civilsamhället  
som demokratistärkande  
förändringsaktör
Naturskyddsföreningens globala arbete 
grundar sig i en övertygelse att förändring 
drivs av engagemang, kunskap och envis- 
het och att människor måste organisera 
sig för att tillsammans skapa nödvändig 
förändringskraft. Ett aktivt civilsamhälle 
är därför en central byggsten i en funge-
rande demokrati. 

Civilsamhällets organisationer är  
viktiga aktörer för att främja en håll- 
bar utveckling, och de kanaliserar  

medborgarnas visioner och deltagande 
för att åstadkomma förändringar. I länder 
med svaga demokratiska institutioner 
utgör representativa och självständiga 
organisationer en motpol till odemokra-
tiska strukturer. De är ofta också viktiga 
aktörer för att förse samhället med expertis, 
tjänster och kunskapsunderlag som inte 
staten vill eller kan garantera.

Naturskyddsföreningen ska bidra till 
framväxten av en stark miljörörelse i låg- 
och medelinkomstländer, där fria och 
självständiga organisationer i civilsam-
hället kan utvecklas, samverka och bidra 
till förändring. Föreningen ska bidra till 

Organisationer som CFFA och 
CAOPA spelar en viktig roll i att 
stärka fiskekvinnornas nätverk och 
ge dem ökade möjligheter att göra 
sina röster som hörda.
Foto: Sara Fröcklin
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att stärka organisering, inhämtning  
och spridning av kunskap, samt civil-
samhällets utveckling av metoder för 
deltagande och politisk påverkan i  
beslut och processer som rör en håll- 
bar utveckling. Föreningen ska stödja 
innovativa allianser och koalitioner  
inom civilsamhället och med andra 
aktörer som verkar för hållbar utveckling  
i låg- och medelinkomstländer.  

De metoder som föreningen främjar 
och tillämpar ska vara baserade på demo-
kratiska principer och fredlig mobilise-
ring av marginaliserade grupper. I kombi-
nation med påverkansarbete gentemot 
beslutsfattare och makthavare på natio-
nell, regional och internationell nivå bidrar 
föreningen till att främja både regelverk 
och folkligt deltagande för en hållbar  
samhällsutveckling	som	gynnar	flertalet	
och håller sig inom ekosystemens ramar.

Idag begränsar regimer i många av 
världens länder, samt ibland även stora 
företag, civilsamhällets utrymme som  
en kritisk röst. Detta är många gånger 
kopplat till utvinning av naturresurser 
och en strävan att begränsa utrymmet  
för de som kritiserar dagens utvinning 
och verkar för ett hållbart nyttjande.  
Det är en allvarlig utveckling och Natur- 
skyddsföreningen ska göra det som  
är möjligt i arbetet för att undvika att 
samarbetsorganisationer utsätts för fara. 

4.3 Rättighetsbaserat  
arbete 
Naturskyddsföreningen och dess sam- 
arbetsorganisationer inom den globala 
verksamheten ska aktivt sträva mot ett 
rättighetsbaserat arbetssätt, human rights 
based approach (HRBA), såväl i organisa-
tionernas eget arbete som i samarbetet. 

Ett rättighetsperspektiv i miljöarbetet 
placerar de människor som drabbas mest 
av miljöförstöring och fattigdom i centrum 
och ser dem som aktörer. Genom att utgå 
ifrån rättighetsperspektivets principer 
(se nedan) bidrar föreningen till förbätt-
rade livsvillkor och rättigheter för män-
niskor, men också till att krav ställs på  

Deltagande (eng Participation)
Rätten till deltagande är central, de som 
berörs av beslut som påverkar människor 
och deras omgivande miljö bör erbjudas 
aktivt och meningsfullt deltagande.  
Att kräva rätt till deltagande är därför en  
viktig princip för många av föreningens 
samarbetsorganisationer. 

Denna princip är också viktig internt,  
i form av aktivt och meningsfullt delta-
gande av de som berörs i exempelvis plane-
ring och implementering av organisatio-
ners egen verksamhet.

Koppling till mänskliga rättigheter  
(eng Link to human rights)
De konventioner, lagar och fördrag rörande 
mänskliga rättigheter och miljö/natur- 
resurser	som	finns	på	internationell,	 
regional och nationell nivå är ofta viktiga 
verktyg för att åstadkomma förändring. 
För Naturskyddsföreningen och dess 
samarbetsorganisationer	finns	en	rad	
globala och regionala konventioner som 
är relevanta att bevaka och verka för  
implementeringen av.12 Naturskydds-
föreningen uppmuntrar samarbetsorga-
nisationer att använda sig av sådana in-
strument och ser det som positivt  
när de vill förstärka sitt arbete med  
kompetens kring relevanta juridiska  
instrument och system.

12 Exempelvis; Klimatkonventionen och Konventionen  
om biologisk mångfald), kemikaliekonventionerna,  
Århuskonventionen och ILO:s konvention 169 om 
urfolks rättigheter.

ett långsiktigt hållbart nyttjande av natur- 
resurser för naturen i sin egen rätt. 

Centralt i rättighetsperspektivet är  
demokratiska principer som ger utrymme 
för de människor som berörs av ett miljö- 
problem att delta i utformandet av lös-
ningen. Utgångspunkten är att människor 
ska ha makt och möjlighet att kräva sina 
rättigheter och att beslutsfattare har till-
räcklig kunskap och kapacitet att respek-
tera, skydda och uppfylla dessa rättig- 
heter. Att hålla stater, företag och organisa- 
tioner ansvariga för de åtaganden som  
har gjorts är en viktig uppgift för civila 
samhällets organisationer, och en del  
av det rättighetsbaserade arbetssättet.

I ett rättighetsbaserat arbete är be-
greppen rättighetsbärare och ansvars- 
tagare centrala. Rättighetsbärare (eng 
rights holders) syftar på alla individer eller 
grupper av människor vars mänskliga 
rättigheter	återfinns	i	nationella,	regio- 
nala och/eller internationella fördrag 
eller lagar. De primära ansvarstagarna 
(eng duty bearers) är stater och de institu-
tioner	som	har	ratificerat	eller	antagit	
sådan lagstiftning. De har den formella 
skyldigheten att förverkliga och följa  
upp de mänskliga rättigheterna. Före- 
tag kan också ha en roll som ansvars- 
tagare när miljöförstöring och rättighets-
kränkningar kan kopplas till företags 
verksamhet och agerande. 

En organisation som arbetar rättig-
hetsbaserat tillämpar i möjligaste mån 
nedanstående principer i sitt interna och 
externa arbete. 

Sex vägledande principer

Det rättighetsbaserade perspektivet 
präglas av sex principer11, som ofta  
är sammanlänkade och ömsesidigt  
förstärkande. Såväl Naturskyddsföre-
ningen som dess samarbetsorganisa- 
tioner ska sträva efter att uppfylla dessa. 

11  Eng. PLANET: Participation, Link to human rights, 
Accountability, Non-discrimination, Empowerment och 
Transparency. Se exempelvis: www.sida.se/English/
partners/resources-for-all-partners/methodological- 
materials/human-rights-based-approach-at-sida/

Ansvarsutkrävande  
(eng Accountability)
Ansvarsutkrävande är en viktig strategi  
i civilsamhällets arbete för att bevara  
och hållbart nyttja naturresurser och/
eller tillgodose mänskliga rättigheter.  
Det handlar om att bevaka efterlevnaden 
av relevanta lagar och riktlinjer. Inom 
flera	områden	saknas	lagar	och	konven-
tioner eller tillräcklig nationell lagstift-
ning som motsvarar de konventioner  
som stater anslutit sig till. I den mån lag-
stiftning	finns	är	ansvarsutkrävande	
centralt och bör prioriteras. 

Samarbetsorganisationer bör också 
arbeta för att möjliggöra målgruppens 
eller medlemmarnas ansvarsutkrävande 
av organisationens ledning. Naturs-
kyddsföreningen bör även leva upp till  
de löften vi ger och hållas ansvariga  
gentemot våra samarbetsorganisationer. 

Icke-diskriminering  
(eng Non-discrimination)
I både samarbetsorganisationernas och 
Naturskyddsföreningens verksamhet 
ska principen om icke-diskriminering 
vara uttalad. Diskriminering är en fråga 
om makt och en maktanalys bör göras i 
all	verksamhet	för	att	se	vilket	inflytande	
och vilken tillgång till resurser olika 
grupper har. Principen om icke- 
diskriminering bör också tillämpas  
internt inom organisationen.
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Egenmakt (eng Empowerment)
Naturskyddsföreningen förstår egen-
makt som den kapacitet människor  
behöver för att utkräva sina rättigheter. 
Naturskyddsföreningens globala arbete 
ska bidra till att stärka organisationer i 
det civila samhället som en kraft för för-
ändring, samt deras arbete för att stärka 
människors kapacitet att själva agera. 

Transparens (eng Transparency)
Tillgång till information om beslut och 
beslutsunderlag, samt till beslutsfattare 
är avgörande för ett relevant arbete för 
organisationer och för att möjliggöra  
berörda människors deltagande.13 

Även i relationen mellan föreningens 
samarbetsorganisationer och rättighets-
bärare/ medlemmar är principen om 
transparens viktig och relevanta organi-
sationsdokument bör vara lättillgängliga. 
Denna princip är även tillämpbar i Natur-
skyddsföreningens relation till samarbets- 
organisationerna. 

4.4 Genus och  
jämställdhet
Jämställdhet, det vill säga att människor 
har samma villkor och makt att forma  
sitt eget liv och samhälle oavsett kön, är 
en förutsättning för en demokratisk och 
hållbar utveckling samt ett mål i sig. Dess- 
utom är det relevant för miljöorganisatio-
ner att arbeta för jämställdhet då män-
niskor samspelar med miljön på olika 
sätt beroende på kön.

Föreningens utgångpunkt är att 
människors roller, och deras förhållande 
till miljön, inte är naturligt givna utan 
kan	förklaras	utifrån	flera	faktorer	där	
genus är en. Genus innefattar socialt,  
kulturellt och historiskt konstruerade 
roller	och	egenskaper	om	vad	som	defi-
nieras som kvinnligt och manligt. Genus 
är inte statiskt utan skapas och återskapas 
ständigt i relation till det omgivande  

13 UNECE Convention on Access to Information, Public 
Participation in Decision-making and Access to  
Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention) 
är särskilt relevanta.

Detta för att bidra till att samarbets- 
organisationerna blir mer jämställda  
internt, i sina arbetsätt, samt i förläng-
ningen bidrar till ökad jämställdhet hos 
sina målgrupper. Genusfrågor ska också 
finnas	med	i	kommunikationen	kring	 
det globala arbetet samt i dialogen mellan 
Naturskyddsföreningen och dess sam- 
arbetsorganisationer. Texter och rapporter 

samhället. Människors sociala positio-
ner, och deras förhållande till miljön, be-
stäms också av samspelet mellan olika 
sociala hierarkier baserade på exempel-
vis klass, ålder, etnicitet och sexualitet.

Genus är kopplat till makt. Detta efter-
som genus är en viktig faktor som utifrån 
kön påverkar människors tillgång till, 
kontroll över och användning av resurser 
– inte minst naturresurser. Överlag har 
män mer makt än kvinnor, något som  
reflekteras	i	familjerelationer	och	sam-
hällsinstitutioner. Det gör att människor 
samspelar med miljön, samt drabbas  
av och kan hantera miljöförstöring och 
fattigdom, på olika sätt och i olika 
utsträckning beroende på kön. 

Insatser och policyer för fattigdoms-
bekämpning och hållbart resursutnytt-
jande som inte tar hänsyn till dessa 
ojämlikheter riskerar att bevara eller för-
stärka dem. För att undvika detta är det 
viktigt att anlägga ett genusperspektiv, 
det vill säga att ta hänsyn till hur insatser 
och policyer påverkar relationen mellan 
kön. Ett sådant bör utgå från hur fördel-
ningen av makt möjliggör eller begränsar 
för individer och grupper att utöva och  
få sina mänskliga rättigheter uppfyllda. 
Det utmanar och ifrågasätter begränsande 
könsroller, som också resulterar i beteen-
den som kan vara skadliga för miljön.  
Det syftar även till att förändra formella 
och informella strukturer som ligger till 
grund för fattigdom och ojämlikhet.

Naturskyddföreningens globala arbete 
ska därför genomsyras av ett genus- 
perspektiv. För att åstadkomma detta ska 
föreningen integrera ett genusperspektiv 
i sina programfaser, det vill säga planering, 
implementering, uppföljning, rapportering, 
utvärdering, lärande och programutveckling. 

Höger
Mer än 90 procent av Borneos regnskog i Malaysia är  
avverkad – men var hamnar pengarna? I dokumentären  
The Borneo Case får vi följa Peter John Jaban och andra  
aktivister när de försöker avslöja de skyldiga, innan  
det sista trädet faller.
Foto: Från dokumentären The Borneo Case 
av Erik Pauser och Dylan Williams

som Naturskyddsföreningen skriver 
inom det globala arbetet, antingen själv 
eller tillsammans med samarbetsorga- 
nisationer, ska ha ett genusperspektiv. 

Särskilda satsningar på projekt eller 
aktiviteter inriktade på jämställdhet  
är ytterligare en viktig komponent och 
kan prioriteras.•
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Genomförande av 
Naturskyddsföreningens  
globala arbete

5 Vänster 
Foto: Getty Images

DE T TA K APITE L RE DOGÖR för den geo- 
grafiska	avgränsningen	och	målgrupper	
för det globala arbetet. Det rymmer också 
bedömningsgrunder för val av samarbets- 
organisationer, principer för samarbetet 
med dessa samt stödområden i de fall 
dessa omfattar ekonomiskt stöd. Kapitlet 
avslutas med avsnitt om opinions- och 
påverkansarbete samt kommunikation 
som viktiga delar i föreningens globala 
arbete.  Vissa delar är särskilt relevanta 
för utvecklingssamarbetet, andra gene- 
rella för det globala arbetet.  

5.1 Geografiskt fokus  
i utvecklingssamarbetet
Ett	geografiskt	fokus	är	framför	allt	rele-
vant inom ramen för föreningens utveck-
lingssamarbete. År 2014 genomfördes en 
process för att minska antalet länder där 
Naturskyddsföreningen har samarbeten 
inom ramen för utvecklingssamarbete 
till att omfatta tio länder i Afrika, Asien, 
Latinamerika samt Östeuropa.14

Människor som lever i fattigdom är 
särskilt hårt drabbade av miljöförstöring. 
Det gör låginkomstländer relevanta, men 
samtidigt	bor	de	flesta	som	lever	i	fattig-
dom i världen i medelinkomstländer där 
klyftorna avseende makt och resurser ofta 
är stora. I många av dessa länder ökar 
miljöförstörelse som påverkar människor 
både i och utanför länderna. Flera medel-
inkomstländer är också viktiga aktörer i 
internationella processer, som exempel-
vis	klimatförhandlingarna	och	i	flera	av	
dessa	länder	finns	en	stark	miljörörelse.	
Föreningen söker därför samarbeten  
i både låg- och medelinkomstländer. 

14 Enligt beslut 2014: Etiopien, Kenya, Uganda, Sydafrika, 
Filippinerna, Kina, Indien, Indonesien, Brasilien och 
Ukraina.
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Föreningens	geografiska	avgränsning	 
i det globala arbetet vägleds också av  
en strävan efter att vara verksam i länder 
där	det	finns	relevanta	samarbetsorganisa- 
tioner	för	ett	flertal	av	våra	verksamhets-
områden. Det möjliggör bättre kunskap 
om	den	geografiska	kontexten	samt	syn-
ergier mellan olika verksamhetsområden 
och samarbetsorganisationer. Verksam-
heten utgår också från en målsättning  
att minska resandet så långt det är möjligt, 
utan att tumma på kvaliteten i samarbetet. 

Mindre förändringar i samman- 
sättningen av länder kan bli aktuell 
under perioden. Det totala antalet länder 
bör dock förbli oförändrat eller minska.

5.2 Prioriterade  
målgrupper 

Naturskyddsföreningen och dess samar-
betsorganisationer	har	flera	målgrupper	
för det globala arbetet. De kan på en över-
gripande nivå sammanfattas enligt nedan.   

Föreningens medlemmar/ 
svensk allmänhet: I föreningens eget  
arbete med kommunikation och opinions- 
bildning kring globala frågor i Sverige  
är detta en viktig målgrupp.

samarbetsorganisationer inom det globala 
arbetet.	Inom	flera	verksamhetsområden	
görs särskilda satsningar för att stärka 
kvinnors deltagande och rättigheter, 
genom t.ex. utbildning och organisering. 

Lokalsamhällen: En viktig målgrupp för 
många av föreningens samarbetsorgani-
sationer är människor som lever i fattig-
dom i urbana och rurala miljöer samt 
marginaliserade lokalsamhällen som  
är beroende av lokala ekosystem för sin 
överlevnad, och som påverkas negativt  
av ohållbar resursutvinning eller miljö-
förstöring. En central del i arbetet är då 
att stärka lokalsamhällens möjlighet att 
stå upp för sina rättigheter. Som exempel 
utgörs många av dessa lokalsamhällen 
av urfolk inom verksamhetsområdet  
tropisk skog och inom jordbruk och livs-
medelstrygghet är småbrukare den främsta 
målgruppen. 

Organisationer och nätverk i det civila 
samhället: För många samarbetsorgani-
sationer, liksom för Naturskyddsföre-
ningens eget arbete, är samverkan  
och allianser med andra civilsamhälles- 
aktörer en viktig strategi i arbetet. 

Unga:	Många	gånger	är	ungas	inflytande	
begränsat såväl inom civilsamhällesorga- 
nisationer som i politiska beslutsprocesser. 

Beslutsfattare: Påverkansarbete och 
ansvarsutkrävande är en viktig del i 
såväl samarbetsorganisationernas som 
Naturskyddsföreningens eget arbete.  
Här är politiker och tjänstemän, samt 
institutioner och processer, på olika 
nivåer viktiga målgrupper. 

Företag:	Inom	flera	områden	spelar	före-
tag en viktig roll genom sin direkta på-
verkan vid t.ex. produktion eller utvin-
ning av naturresurser, eller i nästa led 
som inköpare eller användare av pro-
dukter med allvarlig miljöpåverkan. 
Företag är därför en viktig målgrupp för 
flera	samarbetsorganisationer.	I	fören-
ingens eget arbete är importörer och 
handlare i Sverige och EU också en  
viktig målgrupp. Företag kan också  
vara en direkt samarbetspart för att  
gemensamt verka för förändringar. 

Konsumenter: Inom verksamhetsområ-
det hållbar konsumtion är konsumenter 
en viktig målgrupp, men konsumenter 
som målgrupp förekommer även inom 
andra områden. Det är också en viktig 
målgrupp för föreningens eget arbete 
med globala frågor i Sverige och EU. 

Kvinnor: Kvinnor som lever i fattigdom 
utgör en särskilt prioriterad målgrupp  
för många av Naturskyddsföreningens 

Flera samarbetsorganisationer gör därför 
särskilda satsningar för att stärka ungas 
deltagande. 

5.3 Val av  
samarbetsorganisationer

Ett strategiskt val av samarbetsorganisa-
tioner är en förutsättning för en relevant, 
fokuserad och effektiv verksamhet. 
Naturskyddsföreningen	utgår	från	flera	
bedömningsgrunder. 

Strategiska miljöaktörer  
på olika nivåer

Naturskyddsföreningen ska samarbeta 
med organisationer, nätverk och andra 
aktörer med möjlighet att påverka och 
som spelar en strategiskt viktig roll i det 
globala, regionala, nationella och/eller 
lokala miljöarbetet inom föreningens  
prioriterade arbetsområden. 

Grundläggande värderingar

De aktörer föreningen samarbetar  
med ska dela föreningens övergripande 
vision om en global hållbar utveckling. 
Inom	det	specifika	område	som	sam- 
arbete sker ska organisationens arbete 
sträva i samma riktning som föreningens 

MAB arbetar med folk-
bildning och själv- 
organisering för att de 
människor som drabbas 
av utbyggnaden av vatten- 
kraft själva ska kunna 
påverka sin situation.
Foto: Anders Friström

Edizângela Alves Banos 
är en av basledarna för  
de dammpåverkades  
rörelse, MAB, i Brasilien.
Foto: Anders Friström
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övergripande målsättningar för området. 
De kan jobba med en bredd av metoder, 
men dessa ska vara baserade på icke-
våld, demokratiska principer och fredlig 
mobilisering. Metoder får inte inkludera 
hot eller våld mot person eller förstörelse 
av egendom. Organisationerna ska också 
ställa sig bakom de principer som utgör 
grunden i ett rättighetsbaserat arbetssätt. 

Mångfald

En utgångspunkt i valet av samarbets- 
organisationer är att mångfald berikar 
och stärker arbetet. Föreningen ska sam-
arbeta med olika typer av organisationer 
– gräsrotsrörelser, nätverk och expert- 
organisationer, beroende på vad som är 
strategiskt	inom	ett	specifikt	område	och	
kontext. Valet av samarbetsorganisatio-
ner ska sammantaget omfatta organisa-
tioner som jobbar på olika nivåer – lokalt, 
nationellt, regionalt och internationellt. 
Vissa fokuserar på någon nivå medan 
andra	jobbar	på	flera.	En	blandning	 
av metoder i form av påverkansarbete,  
mobilisering och utbildning är efter- 
strävansvärd. Organisationerna bör  
värdesätta samarbete, med såväl lika- 
sinnade som andra aktörer, exempelvis 
akademiska institutioner, myndigheter 
och företag. 

5.4 Principer för 
samarbete
Grundläggande i föreningens syn på  
globalt samarbete med andra organisa-
tioner och nätverk är att det är viktigt  
för båda parter. Genom att dra nytta av 
varandras kunskaper, erfarenheter och 
kontakter kan samarbete leda till bättre 
resultat. Naturskyddsföreningens sam- 
arbeten vilar på en ömsesidig förståelse 
för varandras problem- och lösningsbild 
kring relevanta frågor rörande hållbar  
utveckling. Föreningen och dess sam- 
arbetsorganisationer bör dela syften  
och målsättningar med samarbetet.

Samarbeten som sker inom ramen  
för utvecklingssamarbete ska bygga på 
partnerskap. För att åstadkomma detta är 
nedanstående principer viktiga ledstjärnor. 

Långsiktighet: Ett partnerskap handlar 
om att skapa förståelse, bygga förtroende, 
samt utveckla kunskaper och förmågor 
för att kunna utforma ett fungerande 
samarbete. Naturskyddsföreningen ska 
därför sträva efter långsiktighet när  
samarbetet omfattar ekonomiskt stöd till 
organisationens arbete och utveckling. 

Jämbördighet, öppenhet och delat  
ansvarstagande: Samarbeten är sällan 
helt friktionsfria och olika uppfattningar 
i	vissa	frågor	kommer	alltid	att	finnas.	 
Ett partnerskap bygger på en gemensam 
värdegrund, men innebär respekt för  
de	olikheter	som	finns	och	en	öppen	och	 
demokratisk dialog kring uppfattningar 
och eventuella meningsskiljaktigheter  
i	samarbetet.	Det	finns	också	ett	gemen-
samt ansvarstagande för att hitta lösningar 
på eventuella problem. 

Ägarskap: Inom utvecklingssamarbetet 
syftar föreningens samarbeten alltid till 
att stärka samarbetsorganisationerna 
och de grupper de representerar utifrån 
deras egna prioriteringar och förutsätt-
ningar. Föreningen ska vara en aktiv part 
i samarbetet och bidra med sakkunskap 
och perspektiv där relevant. 

Särskilda krav vid  
ekonomiskt stöd

I de fall samarbetet innefattar ekonomiskt 
stöd ställs särskilda krav, utöver de som 
anges ovan. Det innebär att organisationer 
som bedöms som intressanta och strate-
giska i övrigt inte nödvändigtvis är aktu-
ella för samarbete inom ramen för utveck-
lingssamarbete. 

Organisationen ska ha juridisk person 
utan vinstsyfte, det vill säga laglig status  
i det land där den har sin bas. Det ska vara 
en ideell organisation som utvecklar det 
civila samhället i en demokratisk och in-
kluderande riktning. Den ska vara demo-
kratiskt uppbyggd med tydliga regel-verk 
för förtroendevalda och personal. Natur-
skyddsföreningen ska ta hänsyn till det 
politiska utrymme och den kulturella  
tradition	som	finns	i	specifika	kontexter.	
Men det får aldrig råda tvivel om att  
organisationerna strävar mot intern- 
demokrati och en god förankring och  
legitimitet hos sina medlemmar eller  
de målgrupper vars rättigheter de arbetar 
för. Organisationen måste också vara 
transparenta och ha en god administrativ 
kapacitet.  

Innan nya samarbeten inleds inom 
utvecklingssamarbetet ska en organisa-
tionsbedömning göras som innefattar 
både organisationens värderingar, styr-
ning och kontroll. 

Medvetenhet: I de fall ett samarbete inne-
bär	överföring	av	finansiella	medel	är	det	
viktigt att vara medveten om det ojämlika 
maktförhållande som detta skapar. 

5.5 Stödområden inom  
utvecklingssamarbetet

En viktig strategi i Naturskyddsföre-
ningens globala arbete är långsiktigt  
organisations- och verksamhetsstöd till 
civilsamhällesaktörer i låg- och medel- 
inkomstländer. Stödet syftar främst till 
att stödja samarbetsorganisationernas 
strategiska arbete inom följande områden: 

A. Kunskap och kapacitet att agera. 
Ökad kunskap om människors bero-
ende av och påverkan på ekosystemens 
funktioner, hållbar förvaltning av  
naturresurser, demokrati, rättigheter, 
genus och verktyg för påverkan är  
en förutsättning för människors  
engagemang och kapacitet att påverka 
samhällsutvecklingen. 

B. Mobilisering och organisering. 
Aktiva och organiserade medborgare 
är en förutsättning för ett bredare del- 
tagande, stärkt demokrati och möjlig- 
heter att påverka samhällsutveck- 
lingen. Föreningens stöd till mobili-
sering och organisering sker dels på 
lokal nivå men också i regionala och 
globala nätverk. 

C. Organisationsutveckling och  
kapacitetsutveckling. För en effektiv 
verksamhet krävs trovärdiga, trans-
parenta och respekterade organisa-
tioner med ett starkt mandat från med- 
lemmar och/eller rättighetsbärare 
samt fungerande intern kapacitet. 
Samarbetsorganisationer uppmuntras 
att inkludera såväl organisatorisk 
som tematiskt kapacitetsutveckling  
i sina projekt.  

D. Påverkansarbete. För att nå en hållbar 
utveckling krävs ofta förändrad eller 
tillämpad lagstiftning eller interna-
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tionella konventioner. Därför stödjer 
föreningen organisationers möjlighet 
att påverka på lokal, nationell, regional 
och global nivå, beroende på organisa-
tionens karaktär och kapacitet.  
 

Utöver det direkta organisations- och verk-
samhetsstödet ska Naturskyddföreningen 
också, utifrån en gemensam analys av 
behov bland samarbetsorganisationerna, 
ta initiativ till kapacitetsstärkande  
insatser. Här ska fördjupning och  
kunskapsutveckling inom sakfrågor för  
att stärka opinions- och påverkansarbete 
särskilt prioriteras (se även 5.6). 

För att nå hållbara resultat så effektivt 
som möjligt är kapacitetstärkande insatser 
inom t.ex. metoder och strategier för på-
verkan och mobilisering, genusperspek-
tiv,	rättighetsperspektiv	och	konflikt- 
analys också relevant. Det kan också vara 
relevant med kapacitetsutveckling inom 
planering, uppföljning, utvärdering och 
lärande, liksom intern styrning och kon-
troll av ekonomiska medel och ett demo-
kratiskt och transparent beslutsfattande.

Utöver att Naturskyddsföreningen ger 
organisations- och verksamhetsstöd till 
föreningens samarbetsorganisationer, 
kan det bli aktuellt med projekt med ett 
mer gemensamt ägarskap. 

5.6 Opinions-  
och påverkansarbete  

Naturskyddsföreningen är en erkänd  
påverkansaktör nationellt inom sina prio- 
riterade sakområden och sitter på en bred 
expertis inom en rad sakområden kopp-
lade till en global hållbar utveckling. Det 
finns	potential	att	stärka	föreningen	som	
aktör med ett tydligt och starkt opinions- 
och påverkansarbete kring frågor som  
påverkar miljö och människors livsförut- 
sättningar i låg- och medelinkomstländer. 

Naturskyddsföreningen samarbetar 
inom det globala arbetet med många 
strategiska aktörer med ett starkt opinions- 
och påverkansarbete. Det erbjuder möjlig-
het till ett gemensamt arbete samt ett 
kunskapsutbyte kring sakfrågorna som 

kan stärka och utveckla respektive parts 
eget arbete.

Föreningens opinions- och påverkans-
arbete kring globala frågor ska bidra till 
att nå de mål som formuleras för denna 
strategi (se avsnitt 3.1). 

Relevanta frågor  
och processer

En del av det globala opinions- och  
påverkansarbetet bedriver föreningen 
självständigt, annat tillsammans med 
samarbetsorganisationer. För föreningen 
är en viktig utgångspunkt verksamhets-
riktlinjer och policyer för prioriterade 
områden. Vilken eller vilka frågor och 
processer som prioriteras samt hur dessa 
ska	drivas	avgörs	utifrån	den	specifika	
frågan, kontext och var Naturskydds- 
föreningens engagemang kan ge mer- 
värde.	Det	avgör	också	om	det	finns	förut-
sättningar för och bedöms som strategiskt 
att bedriva ett gemensamt arbete med 
föreningens samarbetsorganisationer.

Det	finns	många	frågor	som	föreningen	
skulle kunna driva. För ett tydligt och  
effektivt opinions- och påverkansarbete 
som effektivt utnyttjar tillgängliga resurser 
är det viktigt att prioritera. Nedanstående 
kriterier	är	vägledande	för	att	identifiera	
Naturskyddsföreningens prioriterade om- 
råden och processer för globalt opinions- 
och påverkansarbete.

Påverkansnivåer/målgrupper

Nedan beskrivs föreningens huvudsakliga 
påverkansnivåer i det globala arbetet.

Internationella konventioner och  
processer: Det	finns	en	rad	globala	och	
regionala konventioner och processer 
som är relevanta för Naturskydds- 
föreningen och dess samarbetsorganisa-
tioner att bevaka och verka för implemen-
teringen av. Några nyckelkonventioner  
är Klimatkonventionen, Konventionen  
om biologisk mångfald, kemikalie- 
konventionerna och ILO:s konvention 169 
om urfolks rättigheter.  
 

politikområden ska verka i enlighet med 
målen för svenskt utvecklingssamarbete. 
Naturskyddsföreningen ska gentemot 
regering och riksdag verka för att upp-
märksamma	målkonflikter	av	relevans	
för föreningens globala arbete samt  
påverka strategiska beslutsprocesser. 

Företag:	För	flera	av	föreningens	sakfrågor	
inom	det	globala	arbetet	finns	kopplingar	
till företag genom t.ex. leverantörskedjor 
eller investeringar. Att påverka företag, 
deras policyer och agerande kan därför 
vara en viktig påverkansstrategi. 

Konsumtionsmönster: Svensk konsumtion 
får effekter i låg- och medelinkomst- 
länder. Naturskyddsföreningen ska verka  
för att förändra privata och offentliga 
konsumtionsmönster i en hållbar rikt-
ning, vilket bland annat innefattar  
att undvika produkter som produceras 
under miljö- och arbetsmiljömässigt  
undermåliga förhållanden i låg- och  
medelinkomstländer. För detta arbete  
är konsumentmakt centralt. 

Styrande kriterier 
Alla dessa kriterier bör uppfyllas för att 
föreningen ska välja att prioritera en fråga 
för opinions- och påverkansarbete inom 
det globala arbetet. 

•  Frågan är relevant utifrån föreningens 
verksamhetsriktlinjer och policyer. 

•  Frågan har betydande påverkan på miljö 
och/eller människors livsförutsätt-
ningar i låg- och medelinkomstländer. 

•  Frågan rymmer påverkanspotential.  

Vägledande kriterier
Något eller några av dessa kriterier bör 
uppfyllas för att föreningen ska välja  
att prioritera en fråga för opinions- och  
påverkansarbete inom det globala arbetet. 

•  Frågan ger möjlighet att stärka före- 
ningens befintliga arbete inom en 
redan prioriterad sakfråga/område.  

•  Frågan är horisontell och ryms inte 
självklart inom ett särskilt sakområde 
men innebär betydande påverkan på 
miljö och människor kopplat till ett eller 
flera sakområden. 

•  Frågan rymmer potential för samverkan 
mellan olika sakområden. 

•  Frågan kan drivas med små resurser då 
samarbetsorganisationer och/eller nät-
verk föreningen ingår i bedriver ett väl 
utvecklat arbete inom området. Natur-
skyddsföreningen kan stärka arbetet 
ytterligare genom att utifrån befintliga 
underlag och positioner driva frågan 
gentemot aktörer i Sverige och EU. 

•  Frågan lyfts inte i någon större ut-
sträckning av andra aktörer eller så 
lyfts den ur andra perspektiv, och 
Naturskyddsföreningens engagemang 
skulle ge mervärde. 

Internationella institutioner: 
Internationella institutioner vars verk-
samhet har en betydande påverkan för 
miljö och människors livsförutsättning 
– antingen i regioner där föreningen  
har starka samarbeten eller globalt –  
kan vara relevanta att bevaka och  
påverka. Exempelvis FAO, Världsbanken, 
Afrikanska Unionen och UNEP. 

EU-processer: I många internationella  
processer är EU en drivande aktör. Besluts-
fattande på EU-nivå kan också få konse-
kvenser globalt. Det kan ske genom att  
beslut ses som föregångare och får sprid-
ning eller genom handelsregler eller krav 
på import som påverkar produktionen  
i andra länder. Detta kan verka i både  
positiv och negativ riktning. Naturskydds-
föreningen ska verka för EU:s globala  
ansvarstagande i relevanta processer. 

Nationell politik:	Inom	flera	områden	 
får svensk politik konsekvenser utanför 
Sveriges gränser. Sveriges politik för  
global utveckling (PGU) innebär att alla 
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Svenskt utvecklingssamarbete: 
Miljöfrågor inklusive klimat är priori- 
terade frågor inom svenskt utvecklings-
samarbete. Genom att bidra med rele-
vanta perspektiv utifrån föreningens 
sakfrågor	finns	goda	möjligheter	att	på-
verka dess utformning och implemente-
ring.	Inom	flera	av	föreningens	sakom-
råden	finns	positioner	uttryckta	i	
policyer kopplade till detta och inom 
något område även mål uttryckta  
i färdplaner.

Samarbete kring opinions-  
och påverkansarbete

Inom det globala arbetet bör föreningen 
identifiera	några	strategiska	processer/
frågor och ett urval av samarbetsorgani-
sationer för samarbete kring opinions- 
och påverkansarbete. Det kan ske inom 
ett sakområde eller kring tvärgående  
frågor av gemensam relevans. Det ska 
syfta till att genom samarbete och syner-
gier mellan Naturskyddsföreningen och 
dess samarbetsorganisationer, bidra till 
att påverka beslutsprocesser, regelverk 
och efterlevnaden av dessa med relevans 
för hållbar utveckling globalt, regionalt 
eller nationellt.  

Prioriteringar för och planering av  
gemensamt opinions- och påverkans- 
arbete ska göras tillsammans med  
föreningens samarbetsorganisationer. 
Följande utgångspunkter är viktiga för 
dessa samarbeten: 

För	de	flesta	nivåer	är	den	primära	 
målgruppen berörda politiker och tjänste- 
män i Sverige (riksdag, regering och  
departement) samt på EU-nivå (EU-
parlamentet och kommissionen). Den 
övergripande målsättningen är att  
de ska göras uppmärksamma på våra  
problemanalyser och förslag på lös- 
ningar, och verka på ett sätt som ligger  
i linje med våra målsättningar i de  
sammanhang som är relevanta för den 
specifika	frågan.	

• 	Specifika	mål	och	strategier	ska	 
identifieras	som	bidrar	till	de	uppsatta	
målen för övrigt samarbete. 

•  Arbetet ska ha en tydlig relevans för 
föreningens samarbetsorganisationer 
och koppla ihop miljöarbetet med  
fattigdomsbekämpning. 

•  Arbetet ska med fördel rymmas inom 
Naturskyddsföreningens beslutade 
färdplaner och verksamhetsriktlinjer 
som styr sakområdenas inriktning.  

Genom	att	erbjuda	såväl	finansiellt	stöd	
men också en mötesplattform ska repre-
sentanter från samarbetsorganisationer 
och deras målgrupper kunna delta på  
relevanta förhandlingar, samverka kring 
utformning av och medverkan på semina-
rier, medverka i framtagning av gemen-
samma rapporter avsedda för lobby- och 
påverkansarbete. 

Som en del i samarbetet kring opinion 
och påverkan inom det globala arbetet ska 

»Nätverk är särskilt relevanta 
när det rör påverkan gentemot 
internationella processer och 
institutioner. «

Industriella trålare från utlandet 
konkurrerar med de små lokala 
fiskebåtarna om det lokala fisket i 
Västafrika, en redan hårt pressad 
resurs som är viktig för den lokala 
livsmedelsförsörjningen.
Foto: Håkan Lindgren
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Naturskyddsföreningen där det är relevant 
använda sin position och skapa direkta 
kontaktytor för samarbetsorganisationer 
till beslutsfattare och företag i Sverige / 
EU / internationellt eller själva föra fram  
gemensamt överrenskomna positioner  
och krav till beslutsfattare och företag. 

Naturskyddföreningen ska också  
erbjuda möjlighet för gemensamt kapaci-
tetsstärkande inom sakfrågorna för att 
stärka opinions- och påverkansarbetet. 
Dessa initiativ ska utgå från en analys  
av gemensamma behov av kapacitets- 
utveckling.

Metod och strategi

För	varje	fråga	som	identifieras	som	prio-
riterad för opinion och påverkan inom 
föreningens globala arbete – såväl för 
eget som gemensamt arbete med sam- 
arbetsorganisationer – ska relevanta  
mål och strategier tas fram, samt en  
makt- och aktörsanalys. De övergripande  
metoderna för det globala opinions- och  
påverkansarbetet är direkt påverkans- 
arbete gentemot beslutsfattare och före-
tag, bredare opinionsbildning samt  
konsumentmakt. Föreningen använder 
sig av exempelvis fallstudier som metod 
för att synliggöra problem samt eventuella 
lösningar. Föreningen bör söka och  
utnyttja synergier mellan olika sak- 
områden, vilket underlättas genom bland 
annat forum för samordning.

Föreningen och dess samarbetsorga-
nisationer ska när det är strategiskt för 
att maximera resursanvändning och på-
verkanspotential utnyttja och söka sam-
arbeten med relevanta plattformar och 
nätverk. Nätverk är särskilt relevanta när 
det rör påverkan gentemot internationella 
processer och institutioner. 

Prioriteringar ska ingå i föreningens 
verksamhetsplan och om möjligt inte-
greras i föreningens färdplaner inom  
respektive sakområde. 

5.7 Kommunikation

Kommunikation i Sverige är en viktig  
del av Naturskyddsföreningens globala 
arbete. Genom kommunikationsarbete 
ska föreningen öka kunskapen, stärka 
engagemanget och bidra till en kun-
skapsorienterad debatt kring frågor  
som rör en global hållbar utveckling, 
både internt inom föreningen samt hos 
en bredare allmänhet. Kommunikations-
arbetet ska också bidra till ökad känne-
domen om föreningens globala arbete. 
Kommunikation kring globala frågor 
innebär också en möjlighet och en 
strategi att bidra till medlemsvärvning 
och	finansiering.

De perspektiv som vägleder hela det 
globala arbetet – rättighetsperspektiv, 
genusperspektiv och civilsamhället  
som förändringsaktör – ska också prägla 
föreningens kommunikation kring globala 
frågor. Föreningen ska i sin kommunika-
tion skildra hur civilsamhälle och lokal-
befolkning är förändringsaktörer för  
utkrävande av rättigheter och hållbara 
lösningar på global miljö- och fattigdoms-
problematik. 

Särskilt relevant är det att skildra hur 
miljöfrågor hänger samman med mänsk-
liga rättigheter och fattigdom i låg- och 
medelinkomstländer. Det är också rele-
vant att visa på kopplingarna till Sverige, 
genom till exempel konsumentmakt. För 
både globala och andra frågor ska före- 
ningen utveckla sina metoder och verk-
tyg för att utbilda, engagera och mobili- 
sera medlemmar för att vitalisera miljö-
debatten, stärka påverkansarbetet och  
ta tillvara engagemang inom föreningen. 

Naturskyddsföreningen ska koncentrera 
sin kommunikation om globala frågor kring 
ett urval av frågor för större genomslag. 
Föreningen ska använda sina strategiska 
kanaler	för	att	nå	de	mål	som	identifieras	
för den globala kommunikationen. 

Digitala kanaler: Naturskyddsföreningen 
har en stark närvaro på webb och i sociala 
medier vilket ger god möjlighet att nå  
en bred allmänhet. Den digitala kommu-
nikationen kopplad till global hållbar  

utveckling ska främst fokusera på kam- 
panjer och utspel kring prioriterade sak-
frågor. Föreningen ska också tillhanda-
hålla tillgänglig och uppdaterad övergri-
pande information om föreningens globala 
arbete, inte minst utvecklingssamarbetet.

Sveriges Natur: Naturskyddsföreningens 
medlemstidning är landets största tidning 
om miljö- och utvecklingsfrågor och  
den främsta kanalen för att nå alla med-
lemmar. Här ges utrymme för kvalitativ  
journalistik kring frågor som rör  

global hållbar utveckling. Tidningen  
är oberoende.  

Pedagogiska läromedel: Genom att  
arbeta med pedagogiska läromedel om 
frågor om global hållbar utveckling  
samt kunskapshöjande kommunikations- 
insatser gentemot skolan ska föreningen 
nå en yngre målgrupp med stor föränd-
ringspotential	på	sikt.	Här	finns	också	 
ett behov att fylla, då det råder brist på 
aktuella läromedel om dessa frågor. •

Friends of the Earth International är ett globalt nätverk som arbetar för 
att få till stånd långsiktigt hållbara förändringar inom klimatområdet.
Foto: cc Flickr Luka Tumac, Friends of the Earth International
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Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra.  
Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar 
politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Föreningen har 
ca 226 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela 
landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor.  

Strategi för  
det globala miljöarbetet

Miljöproblem känner inga landsgränser. För att påverka förutsättningarna 
för en global hållbar utveckling krävs därför ett arbete över gränserna.  
Tillsammans med våra samarbetsorganisationer arbetar vi för att rädda  
naturens liv och mobiliserar människor som står upp för sina rättigheter 
och miljön. I vårt globala arbete går miljöfrågor och mänskliga rättigheter  
hand i hand.

Genom	finansiering	från	Sida	samarbetar	vi	med	allt	från	globala	nätverk	
till lokala organisationer världen över. För att uppnå bästa resultat verkar  
vi i ett begränsat antal länder och regioner i Afrika, Asien, Latinamerika och 
Östeuropa.	I	varje	region	och	land	stöder	vi	arbete	inom	ett	flertal	av	våra	 
verksamhetsområden. På så sätt når vi effektivitet och synergier i samarbetet.

Vårt Globala program är strukturerat efter Naturskyddsföreningens verk-
samhetsområden:	jordbruk,	klimat,	hav	och	fiske,	miljögifter	och	tropisk	
skog. Från 2017 jobbar vi även med ett delprogram inom hållbar konsumtion.

Globalkompassen beskriver föreningens strategi; mål, fokus och riktlinjer 
för det globala arbetet under perioden 2016–2020. Med det globala arbetet 
avses dels det arbete föreningen bedriver tillsammans med andra aktörer 
runtom i världen. Det omfattar också det opinions- och påverkansarbete för-
eningen bedriver i Sverige, EU och internationellt kring frågor som påverkar 
miljö och människors livsförutsättningar i låg- och medelinkomstländer.


