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Inledning
K L I M AT K R I S E N O C H F Ö R L U S T E N av biologisk mångfald är vår tids stora
ödesfrågor. Miljöförstöring och dess konsekvenser vet inga gränser och
underminerar människors möjlighet till försörjning och att leva ett hälsosamt liv. För att påverka förutsättningarna för en global rättvis, jämställd
och hållbar utveckling krävs ett arbete över geografiska gränser. Precis
som FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) beskriver, är våra stora
utmaningar sammankopplade och kan inte lösas var för sig. Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med över 200 000 medlemmar som sedan 1909 sprider kunskap, bildar opinion och påverkar
beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. Vi är en folkrörelse som
utgör en naturlig hemvist för miljöengagerade i hela landet och ger fler
människor möjlighet att utveckla sin kärlek till naturen.
S E D A N Å R 199 0 H A R Naturskyddsföreningen samarbetat med miljöorganisationer i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Föreningen ser ett
aktivt civilsamhälle som en central drivkraft för folkligt deltagande och
förändring i syfte att verka för global rättvis, jämställd och 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 rättvis, jämställd
och hållbar utveckling i lokala och globala utvecklingsprocesser.
S O M S V E R I G E S S T Ö R S TA miljöorganisation har Naturskyddsföreningen
en egen plattform för opinions- och påverkansarbete och för att mobilisera
människor att använda sin konsumentmakt som påtryckningsmedel.
Den internationella verksamheten är en central del av Naturskyddsföreningens arbete för att nå visionen En hållbar framtid på en frisk och
levande planet.

arbetar, både nationellt och internationellt,
utifrån föreningens Framtidsstrategi, med fokus på fem övergripande
målområden:
N AT U R S K Y D D S F Ö R E N I N G E N

		
		
		
		

•
•
•
•
•

Atmosfären; ren luft och begränsad klimatpåverkan
Landbaserade ekosystem; livskraftig natur i skog och mark
Akvatiska ekosystem; livfulla vatten från källa till hav
Människan; miljökloka människor i hållbara samhällen och
Föreningens resurser; en stark och inflytelserik organisation.

G L O B A L K O M PA S S E N Ä R Naturskyddsföreningens vägledande principer
för det internationella arbetet. Den är en kompass för hur föreningen
arbetar globalt mot målen i Framtidsstrategin.

principiella ställningstaganden som rör
Naturskyddsföreningens internationella arbete i befintliga styrdokument, som Framtidsstrategin och Naturskyddsföreningens policyer.
Det internationella arbetet bedrivs tillsammans med aktörer runtom
i världen och omfattar även opinions- och påverkansarbete i Sverige,
EU och internationellt kring frågor som påverkar miljö och människors
livsförutsättningar i låg- och medelinkomstländer.
G L O B A L K O M PA S S E N B Y G G E R PÅ
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Att styra världen
i hållbar riktning
Samtidigt som mänskligheten uppnått stora framgångar inom
exempelvis forskning, teknik, hälsa, produktivitet och fattigdomsbekämpning, växer globala klyftor och hot mot jordens ekosystem.
En ny epok för jordens utveckling har inletts där människan har kraft
att påverka planetens grundläggande processer. Mänsklig aktivitet
har bland annat lett till ökade växthusgasutsläpp, förändrad mark- och
vattenanvändning, överexploatering av naturresurser och spridning
av miljögifter. Den globala ekonomin är idag till stor del linjär och drivs
av ett ständigt inflöde av energi och naturresurser. Fördelningen av
resurser är även ojämlik inom och mellan länder vilket är en stor barriär
för hållbar utveckling och jämlikt välbefinnande för alla människor.
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Biologisk mångfald och klimat
Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv
på jorden. Land och akvatiska ekosystem förser
människan med livsviktiga naturnyttor, både direkt
och indirekt. Den biologiska mångfalden upprätthåller kvaliteten i luft, färskvatten och mark, reglerar
klimatet och lindrar effekterna av naturkatastrofer.
Naturen bidrar även med icke-materiella värden
centrala för människans livskvalitet, såsom kulturella
värden, rekreation, inspiration, kunskap samt fysiskt
och psykiskt välbefinnande. Naturskyddsföreningen
har identifierat biologisk mångfald och klimat som de
främsta strategiska utmaningarna i vår förändringsteori för det internationella arbetet (se kapitel 3).
Världens livsmedelsförsörjning är beroende av
friska ekosystem; mer än 75 procent av världens grödor
behöver pollinering av insekter och djur, och fisk
förser en stor del av världens befolkning med livsuppehälle och näringsämnen. Friska ekosystem
med en rik biologisk mångfald utgör grunden för
hållbara samhällen och ekonomier.1 En stor del av de
människor som lever i fattigdom är direkt beroende
av lokala ekosystem och naturnyttor för sin överlevnad. Friska ekosystem minskar också risken
för utbrott av sjukdomar, epidemier och pandemier.
Biologisk mångfald och klimatet är starkt sammankopplade och förändringar i det ena systemet påverkar
det andra. Klimatförändringar medför en direkt påverkan på den biologiska mångfalden. Samtidigt
producerar de marina ekosystemen hälften av allt
syre och tar upp stora mängder koldioxid från
atmosfären, vilket har en avgörande påverkan på
klimatet. Kustnära ekosystem som mangrove och
sjögräsängar fyller en viktig kollagrande funktion.2
Detsamma gäller de tropiska skogarna som producerar
syre och lagrar stora mängder kol. De bidrar till luftfuktighet och generar nederbörd både lokalt och på
andra platser. Hög biologisk mångfald skapar resiliens,
det vill säga ett systems motståndskraft och förmåga
att återhämta sig, vid förändringar i miljön. Dessa
förändringar kan vara gradvisa såsom klimatet,
eller mer abrupta som exempelvis kraftiga skyfall,
bränder, torka, intensiva stormar och flodvågor.

•		
•		
•		
•		

Dessa drivkrafter är i sin tur starkt kopplade till
människans ohållbara konsumtions- och produktionsmönster, särskilt i höginkomstländer. Samtidigt
behöver fortfarande många människors grundläggande materiella behov uppfyllas.
Livsmedelsproduktionen på land har ökat kraftigt,
och orsakar upp emot 80 procent av avskogningen
i de tropiska skogarna.4,5,6 Detta, i kombination med
bland annat ohållbart skogsbruk, har resulterat i att
en tredjedel av de tropiska regnskogarna har försvunnit.7 Plantager av snabbväxande, ofta främmande
trädslag, anläggs för bioenergi och pappers- och massaproduktion. Vidare har expansionen av industriellt
jordbruk lett till vattenbrist, överanvändning av
bekämpningsmedel och handelsgödsel, vilket har
resulterat i förorenade och övergödda vattendrag,
sjöar och kustområden. I haven har ett överfiske av
industriella fiskeflottor lett till att mer än 90 procent
av världens fiskbestånd är övernyttjade eller maximalt nyttjade.8 Fiske med skadliga fiskemetoder
i kombination med exploatering av kustområden har
inneburit att artrika ekosystem såsom mangrove,
sjögräsängar och korallrev har minskat drastiskt.
Våtmarker är särskilt hotade.
Tillverkningsindustrin för produkter, samt de
verksamheter som förser den med råvaror, kräver
landarealer, energi, vatten och kemikalier. Detta
skadar ekosystem, driver på klimatförändringar,
medför vattenbrist, samt sprider miljögifter och
skapar avfall i samtliga steg. Infrastrukturprojekt
riskerar att ha likartade konsekvenser som tillverkningsindustrin. Miljögifter sprids och avfall skapas
också i konsumtionsleden. Avfallsvolymerna växer
snabbt och är en stor utmaning, inte minst i låg- och
medelinkomstländer.9, 10 De effekter som miljögifter

1
2

Hoten mot ekosystemen
Den biologiska mångfalden minskar i alarmerande
takt över hela världen. Upp till en miljon djur och
växtarter hotas av utrotning, enligt den Internationella
forskningspanelen för biologisk mångfald (IPBES).
Därtill har en stor del av planetens landekosystem
och akvatiska livsmiljöer förändrats i grunden.3
IPBES identifierar vidare de främsta drivkrafterna
bakom förlusten av biologisk mångfald:
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förändrad mark- och vattenanvändning
överexploatering av naturresurser
klimatförändringar, föroreningar
främmande arter

Malhi, Yadvinder, et al. ”Climate change and ecosystems:
Threats, opportunities and solutions.” (2020): 20190104.
Macreadie, Peter I., et al. ”The future of Blue Carbon science.”
Nature communications 10.1 (2019): 1-13.
IPBES (2019): Global assessment report on biodiversity and ecosystem
services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity
and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz,
and H. T. Ngo (editors). IPBES secretariat, Bonn, Germany.
Cutting down forests: what are the drivers of deforestation?
https://ourworldindata.org/what-are-drivers-deforestation
An EU legal framework to halt and reverse EU-driven global deforestation
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europeangreen-deal/file-eu-driven-global-deforestation
FAO – The state of the world´s forests 2020
http://www.fao.org/state-of-forests/en/
Regnskogfondet. 2021. State of the tropical rainforest.
FAO. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020.
Sustainability in action. Rome. https://doi.org/10.4060/ca9229en
Wilson, D. C., Rodic, L., Modak, P., Soos, R., Carpintero, A., Velis, K., &
Simonett, O. (2015). Global waste management outlook. UNEP.
Ekins, P., Gupta, J., & Boileau, P. (2019). Global Environment Outlook–
GEO-6: healthy planet, healthy people.

7

Fig. 1: J. Lokrantz/Azote baserat på Steffen et al. 2015

Kvinnor på väg hem med dagens skaldjursfångst - en viktigt inkoms
Foto: Sara Fröcklin

har på ekosystem är sannolikt kraftigt underskattade.11
Miljögifter förekommer ofta i miljön och i blandningar
där miljögifter riskerar att förstärka varandras
effekter. Kroniska exponeringsförhållanden riskerar
att ge effekter som inte är direkt dödliga, men som
på sikt kan påverka populationer, och därmed ekosystemens struktur och funktioner.
Industrier är tillsammans med transport-, energi-,
och jordbrukssektorn en stor källa till global uppvärmning genom utsläpp av växthusgaser och
förändrad mark- och vattenanvändning.12 Klimatförändringar påskyndas ytterligare när ekosystem
förstörs och kol frigörs. Utsläppen har aldrig tidigare
varit så höga och effekterna så tydliga. Klimatförändringar påverkar jordens ekosystem och arter.
Amazonas, världens största regnskogsområde, riskerar
att nå en brytpunkt och gradvis förvandlas till en
savann. De värmekänsliga korallreven beräknas
vara borta till år 2100 om utsläppen överskrider
1.5-gradersmålet.
Människans påverkan på klimat och miljö har
resulterat i att fyra av de så kallade planetära gränserna, (förlust av biologisk mångfald, förändrad mark
användning, förändrade biogeokemiska flöden av
kväve och fosfor) dvs. de miljöprocesser som styr
planetens stabilitet, har överskridits och flera ligger
i riskzonen (Fig. 1). 13. När dessa gränser överskrids
är människans framtid hotad.
Förlusten av biologisk mångfald och klimatkrisen
behöver hanteras koordinerat och gemensamt – det
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går inte att lösa den ena krisen utan att ta hänsyn till
den andra. Förutom att radikalt minska utsläppen av
växthusgaser måste exploateringstakten av naturresurser minska radikalt. För att minska trycket på
land och akvatiska ekosystem, och samtidigt minska
fattigdomen och öka livsmedelstryggheten i världen,
är en omställning till agroekologiskt jordbruk och
en övergång till ett hållbart fiske nödvändig. Naturskogars samtliga värden behöver beaktas och
brukas långsiktigt.
Bindande regler för företag och finansiella sektorn
är nödvändigt för att bryta kopplingen mellan konsumtionsmönster och utarmning av ekosystemen.
Materialkretsloppen behöver bli fria från farliga
kemikalier, vilket öppnar för högre resurseffektivitet
genom att fler materialflöden kan bli cirkulära, med
så liten negativ påverkan på miljö och hälsa som
möjligt. Dessutom behöver fler och större land- och
havsområden skyddas och restaureras. En av åtgärderna som diskuteras är så kallade naturbaserade
lösningar vilket innebär att skydda, utveckla eller
återskapa ekosystem samtidigt som biologisk
mångfald och människors välbefinnande främjas.
Dessa initiativ måste ske med hänsyn till mänskliga
rättigheter och inbegripa urfolks och lokalsamhällens
kunskapsbaserade förvaltningsmetoder. Den biologiska mångfalden är ofta hög i de områden där
urfolk och lokalsamhällens kollektiva mark- och
nyttjanderättigheter är säkrade.14

st för dem och näringskälla för många.

Fig. 2: ”Donutekonomin”15

Naturens roll för hälsa
och välbefinnande
Människors hälsa och välbefinnande, såväl fysiska,
psykiska som sociala, är beroende av friska ekosystem,
och inbegriper kulturella, spirituella och estetiska
värden. Systemen för produktion och konsumtion
behöver ställas om för att möta alla människors rätt
till utveckling och ett värdigt liv inom ramen för
ekosystemens bärkraft och planetära gränser.
I ”donutekonomin” (Fig. 2) illustreras detta med en
yttre och en inre barriär inom vilka en miljömässigt
och socialt hållbar ekonomi ryms. Den inre barriären
är den sociala grund alla människor behöver för att
kunna leva ett värdigt liv, den yttre det ekologiska
tak som utgör planetens gränser. Det är inom detta
utrymme som system för produktion och konsumtion
behöver ske.
När tillgången till mark, vatten och naturresurser
minskar som följd av ett förändrat klimat och förlust
av biologisk mångfald försämras livsmedelstryggheten och människors försörjningsmöjligheter.
Drygt 800 miljoner människor saknar tillgång till
mat och runt 3 miljarder saknar tillgång till rent
vatten.16 Låginkomstländer nära ekvatorn drabbas
generellt hårdast. Detta ökar urbaniseringen, vilket
är en global trend.17 Det leder i sin tur till trångboddhet samt bristfällig vatten- och sanitetsinfrastruktur,
något som ökar utsattheten för mat- och vattenburna sjukdomar samt miljögifter. Därtill saknar

759 miljoner människor tillgång till elektricitet
varav majoriteten lever på landsbygden, flertalet
i Afrika söder om Sahara.18 Energiomställning och
energitillgång är av största vikt för att klara klimatomställningen och för mänsklig utveckling. Luftföroreningar, miljögifter och felaktig hantering av
farliga kemikalier i produktions- och tillverkningsprocesser orsakar årligen miljontals dödsfall.19, 20
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The European Environment – state and outlook 2020
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Annual deaths for air pollution (https://www.who.int/health-topics/
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Costs of inaction on the sound management of chemicals, UNEP 2013.
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Miljögifters hälsopåverkan och dess kostnad för
samhället är påtaglig och beräknas vara kraftigt
underskattad.21 Klimatförändringar och förlust av
skyddande ekosystem ökar risken för spridning
av såväl miljögifter som zoonotiska och vektorburna
sjukdomar.22 När buffrande ekosystem minskar ökar
kontaktytorna mellan människor och värddjur.
Skogsavverkning och förändrad markanvändning,
som expansion av oljepalmsplantager,23 kopplas till
epidemier av ebola24, dengue och malaria. Det kan
även leda till utbrott av nya sjukdomar dit troligen
pandemier som COVID-19 hör.25 Miljöförstöring måste
beaktas i ljuset av effekter på hälsa. Samverkan mellan
miljö- och hälsosektorer på alla nivåer är nödvändigt
och bör reflekteras i policysammanhang. Arbete med
giftfria materialflöden skapar förutsättningar för
produkter som är säkra för hälsan och minimerar
negativ påverkan på ekosystem.

Mänskliga rättigheter, jämställdhet
och miljö hänger ihop
Enligt FN:s specialrapportör för mänskliga rättigheter och miljö är friska ekosystem och biologisk
mångfald en förutsättning för att uppfylla flera
mänskliga rättigheter; rätten till liv, rätten till hälsa
eller tillgång till rent vatten.26 De mänskliga rättigheterna är i sin tur en förutsättning för att människor
ska kunna vårda och värna naturen. När människor
får kunskap och möjlighet att delta i beslut som
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påverkar deras livsuppehälle, så stärks miljöarbetet.27
I områden där urfolk och lokalsamhällen har
erkända kollektiva mark- och nyttjanderättigheter,
är förlusten av biologisk mångfald generellt lägre.
Genom att stärka dessa gruppers kollektiva mark- och
nyttjanderättigheter stärks också ofta miljöarbetet
och hoten mot biologisk mångfald motverkas.28, 29, 30
Orsakerna till fattigdom, ohållbar naturresursexploatering, miljöförstörelse och klimatförändringar
är komplexa. På en övergripande nivå handlar det om
en orättvis fördelning av makt och resurser mellan
länder, inom länder och mellan olika grupper, och
en global ekonomi som främjar ekonomisk tillväxt
och ökad konsumtion. Det handlar också om bristande
demokrati. Många människor utestängs från beslutsprocesser som påverkar deras livsförutsättningar
och tillgången till relevant information är ofta
begränsad. Kvinnor, flickor, etniska och religiösa
minoriteter är särskilt utsatta för diskriminering
i framtagande av policyer, insamling av data och
sammanställning av statistik. Diskriminering sker
vid konsultationer och beslut som rör naturresurser,
mark- och vattenområden de är beroende av och där
människor drabbas av så kallad ”land-, water-, and
oceangrabbing” med liten möjlighet till inflytande.31
Utbredd och omfattande korruption innebär att
samhällsfunktioner försvagas eller slås ut helt
och hållet. Lagstiftning på olika nivåer är ofta undermålig samtidigt som kontrollen och efterlevnaden
är begränsad. Rättssystemen fungerar ofta otillfredsställande och i flera länder har lagar som begränsar

civilsamhällets handlingsutrymme införts.32
När människor organiserar sig och står upp för
sina rättigheter, såsom rätten till en god miljö och
yttrandefrihet, utgör det en stark motkraft till den
här utvecklingen. I länder med svaga demokratiska
institutioner är representativa och självständiga
organisationer en viktig motpol till odemokratiska
strukturer. I spåren av detta ökar hoten och våldet
mot miljörörelsen, miljöaktivister och lokalsamhällen
runtom i världen, vilket allt oftare sker i samband
med företags exploatering av naturresurser.33
Många hot och attacker mot miljöförsvarare inträffar
efter att lokalsamhällen protesterat mot företags
aktiviteter. De sektorer som är mest konfliktfyllda
är skogsavverkning för timmer, vattenkraftsdammar,
gruvnäring, och storskaliga jordbruksprojekt.34
Kvinnliga miljöförsvarare möts, utöver det våld som
drabbar manliga miljöförsvarare, av sexuellt våld
och av olika former av kränkningar och hot riktade
mot deras närstående. Bindande regler gällande
mänskliga rättigheter och miljö för företag måste
införas för att hindra hot och våld mot miljöförsvarare
samt kunna ställa ansvariga till svars och få möjlighet till kompensation vid kränkningar.
Stater har det yttersta ansvaret och det är avgörande
att de uppfyller de åtaganden som har undertecknats
avseende mänskliga rättigheter, miljö och naturresurser. Att verka för implementering och bevaka
efterlevnad av nationella, regionala och internationella
lagar, multilaterala avtal och processer är därför viktigt.
Naturskyddsföreningen ska bidra till att stärka den
globala miljörörelsens arbete och samtidigt vara
en stark egen röst i egenskap av Sveriges största
miljöorganisation.

De globala målen
FN:s globala hållbarhetsmål stakar ut mål och riktning
för den globala utvecklingen fram till 2030. De utgör
en universell utvecklingsagenda som omfattar såväl
låg, medel- och höginkomstländer och knyter samman
fattigdomsbekämpning med hållbar utveckling.
De 17 målen och de 167 delmålen omfattar direkt eller
indirekt alla de nio planetära gränserna; att bevara
och hållbart nyttja ekosystem är en förutsättning
för att nå målen. Målen är viktiga verktyg för civilsamhällesorganisationer för att utöva påverkan på
sina regeringar. 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 uppnå en hållbar, rättvis och jämställd utveckling
för nuvarande och framtida generationer, krävs en
genomgripande samhällsomställning. En rättvis fördelning och tillgång till gemensamma naturresurser

och civilsamhällets aktionsutrymme måste säkerställas och skyddet av mänskliga rättigheter och miljö
behöver ses som ömsesidigt förstärkande. För att
lyckas krävs ett tvärsektoriellt samarbete inom och
mellan länder och regioner, samt att internationella
klimat och miljööverenskommelser såsom de globala
målen, Parisavtalet och Post 2020-strategin för biologisk mångfald är samstämmiga.
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Förändringsteori för
det globala programmet
För att nå utveckling inom planetens gränser – med ett hållbart,
rättvist och jämställt nyttjande av naturresurser, uppfyllande
av människors rättigheter och utrotad fattigdom, spelar civilsamhället en viktig roll som förändringsaktör, lokalt, nationellt
och internationellt. 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.

James Oatway, Center for Environmental Rights
Foto: James Oatway Centre of Environmental Rights (CER)

Påverka policyer
& lagstiftning för
rättighetsbaserat
miljöarbete

Fattigdom
Ojämlikhet
Minskat utrymme
för civilsamhället

Skapa
engagemang
för globala
miljöfrågor

Bidra till starka
demokratiska &
jämställda
organisationer
& individer

Ojämställdhet
Konflikt

Stärka
socioekologisk
resiliens i
lokalsamhällen
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Lyfta fram
evidens för
påverkan

3.1
Övergripande och långsiktiga
mål för perioden 2022–2026

3.2
Strategiska och
strukturella utmaningar

Det övergripande målet för perioden är:

Världen står inför akuta och avgörande utmaningar
kopplade till miljön. Förlusten av biologisk mångfald
och klimatförändringar är på ett övergripande plan
uttryck för missförhållandena och gör att flera av FN:s
Globala målen riskerar att inte nås, bland dessa de som
är kopplade till fattigdom, jämlikhet, demokratiskt utrymme, jämställdhet och konflikter. Tillsammans med
samarbetsorganisationer genomförs aktiviteter för att
påverka aktörer. Aktiviteterna mäts med effektmål
vilka i sin tur leder till de långsiktiga målen.

»Naturskyddsföreningen bidrar tillsammans
med samarbetsorganisationer till en rättvis,
jämställd och inkluderande global omställning
med minskad klimatpåverkan, stärkt biologisk
mångfald, minskad fattigdom och ett utökat
utrymme för civilsamhället.«
Förändringsteorin för Naturskyddsföreningens globala
program beskriver hur de långsiktiga målen ska nås
och råda bot på strategiska och strukturella utmaningar
vilka är identifierade som orsaker till de problem
Naturskyddsföreningen vill vara med och lösa tillsammans med föreningens samarbetsorganisationer.
I centrum för förändringen är partnerskap placerat.
Ett långsiktigt, rättighetsbaserat och ömsesidigt
partnerskap med samarbetsorganisationer och andra
strategiska partners är en förutsättning för att kunna
bidra till det övergripande målet. Samarbete, påverkan,
mobilisering, konsumentmakt och naturkänsla är
metoder som används för att nå den önskade förändringen; en rättvis, jämställd och inkluderande
global omställning med minskad klimatpåverkan,
stärkt biologisk mångfald, minskad fattigdom och
ett ökat utrymme för civilsamhället.

3.3
Aktörer och aktiviteter
För att nå målen vill Naturskyddsföreningen
påverka och/eller samverka med följande aktörer:
Internationella institutioner: En central del i arbetet
för Naturskyddsföreningen och samarbetsorganisationerna är att påverka policyer och lagstiftning
för ett rättighetsbaserat miljöarbete. Här spelar
internationella institutioner vars verksamhet har
en betydande påverkan för miljö och människa
en avgörande roll.

Fig. 3: Förändringsteori för
Naturskyddsföreningens globala program
Minskade utsläpp från
konsumtion & produktion
Hållbar energiförsörjning
Hållbart brukande & hållbar
resursanvändning
Skyddade & bevarade arter,
populationer & värdefulla
områden
Hållbara konsumtionskulturer

’’Naturskyddsföreningen
bidrar tillsammans med
samarbetsorganisationer
till en rättvis, jämställd
och inkluderande global
omställning med minskad
klimatpåverkan, stärkt
biologisk mångfald,
minskad fattigdom och
ett utökat utrymme för
civilsamhället.’’

Hållbar samhällsekonomi
Mer resurser till miljöarbetet
En stärkt global miljörörelse
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Kulturella seder och traditioner är viktiga för kunskapsöverföring mellan generationer.
Foto: Maria Rydlund

Nationella och lokala politiker och myndigheter:

Påverkansplattformar: Naturskyddsföreningen och

Påverkansarbete och ansvarsutkrävande är en viktig
del i såväl samarbetsorganisationernas som Naturskyddsföreningens eget arbete. Här är politiker och
tjänstemän på lokal, nationell, EU-, och internationell
nivå viktiga målgrupper.

samarbetsorganisationerna deltar aktivt i olika
nationella, regionala och globala nätverk för att öka
engagemanget för globala miljöfrågor. Här ingår
föreningens medlemmar och svensk allmänhet
som är en viktig målgrupp för föreningens eget
arbete med kommunikation och opinionsbildning
kring globala frågor.

Organisationer och nätverk i det civila samhället
(CSOs/CBOs): Samverkan och allianser med andra
civilsamhällesaktörer är en viktig strategi i arbetet.
Här spelar kapacitetsutveckling en stor roll för
att bidra till starka, demokratiska och jämställda
organisationer och individer.

Vetenskapliga, traditionella och lokala kunskapsbärare: Naturskyddsföreningen och samarbetsorganisationer lyfter fram evidens och erfarenheter
för påverkan, både för att stärka socio-ekologisk
resiliens och för att förstärka kunskapen om vilka
metoder som är bäst lämpade för att lokalt stärka den
biologiska mångfalden och minska klimatpåverkan.

Sociala rörelser, miljöförsvarare, urfolksgrupper:
En viktig målgrupp är människor som lever i fattigdom
i urbana och rurala miljöer, samt marginaliserade
lokalsamhällen som är direkt beroende av sina lokala
ekosystem för sin överlevnad och som påverkas
negativt av ohållbar resursutvinning eller miljöförstöring. En viktig del i arbetet är att stärka lokalsamhällens möjlighet att stå upp för sina rättigheter.
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Företag, investerare, aktieägare, finansiärer:
För flera av föreningens sakfrågor inom det internationella arbetet finns kopplingar till företag och
finansiella aktörer genom, till exempel, leverantörskedjor eller investeringar. Att påverka företag och
finansiella aktörer, deras policyer och agerande,
samt lagstiftning som påverkar deras agerande,
är därför av stor vikt. Naturskyddsföreningens mål
är att driva på finansbranschen att ta ett betydligt
större ansvar inom miljö och hållbarhet. Vi vill
också att det ska vara lättare för konsumenten att
göra ett miljömässigt bättre val.

Aktiviteter
Genom att påverka och/eller samverka med ovan
nämnda aktörer kan Naturskyddsföreningen tillsammans med samarbetsorganisationerna:

>		 påverka policyer och lagstiftning för ett
		
>		
		
>		
		
>		

rättighetsbaserat miljöarbete
bidra till starka, demokratiska och jämställda 		
organisationer och individer
lyfta fram evidens för påverkan stärka socioekologisk resiliens i lokalsamhällen
skapa engagemang för miljöfrågor

3.4
Partnerskap, påverkan
och kapacitetsutveckling
För att på ett effektivt sätt nå verksamhetsmålen har
Naturskyddsföreningen identifierat att partnerskap,
påverkan och kapacitetsutveckling är särskilt viktiga
byggstenar. Naturskyddsföreningen vill understryka
vikten av och kraften i att vara del av en global miljörörelse. Verklig förändring sker när medborgare har
kapaciteten och kunskapen att fatta informerade
beslut, deltar i beslut i frågor som berör deras livssituationer och som driver samhällsutvecklingen,
samt utkräver ansvar från beslutsfattare. Därför är det
vitalt att civilsamhället har möjlighet att organisera
sig, har tillgång till information och nödvändig kunskap, samt möjlighet till utbyten och samarbeten
över landsgränser.
Behovet av att på ett omfattande sätt koppla
samman människa och miljö har aldrig varit större.
Såväl Naturskyddsföreningen som samarbetsorganisationerna arbetar i olika nationella och
internationella processer med policyutformning,
granskande verksamhet och aktörssamverkan.
Flera av organisationerna är organisationerna
arbetar aktivt med påverkansarbete i relation till
exempelvis Parisavtalet, Konventionen för biologisk
mångfald, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation,
kemikaliekonventionerna och olika regionala policyplattformar. Samtidigt bedriver samarbetsorganisationerna konkret förändrings-arbete på lokal nivå.

3.4.1 Ömsesidigt partnerskap
& riktlinjer för samarbete
Grundläggande i föreningens syn på internationellt
samarbete med andra organisationer och nätverk
är att det är relevant och givande för båda parter.
Genom att dra nytta av varandras kunskaper, erfarenheter och kontakter kan samarbete leda till bättre
resultat. Naturskyddsföreningens samarbeten vilar
på en ömsesidig förståelse för varandras problemoch lösningsbild. Föreningen, dess samarbetsorganisationer och andra strategiska aktörer bör ha
en samsyn kring syftet och målsättningen för med
samarbetet.
Samarbeten som sker inom ramen för Naturskyddsföreningens utvecklingssamarbete ska bygga på
partnerskap och syfta till en hög biståndseffektivitet.
För att åstadkomma goda partnerskap är nedanstående principer viktiga ledstjärnor:

Långsiktighet
För att bygga ett välfungerande och effektivt partnerskap behövs ömsesidig förståelse, gemensamt
förtroende, samt relevant kunskap om den kontext
som styr samarbetet. Naturskyddsföreningen är medveten om att detta tar tid att utveckla och strävar
därför efter långsiktighet i sina partnerskap.

Jämbördighet och delat ansvarstagande
Ett partnerskap bygger på en respekt för de olikheter
som finns. Det finns också ett gemensamt ansvarstagande för att hitta lösningar på eventuella problem.

Tillit och öppenhet
För att åstadkomma ett välfungerande partnerskap behövs en ömsesidig tillit parterna emellan.
Tillit lägger grunden för en transparant och demokratisk dialog där både framgångar och utmaningar
kan diskuteras öppet i syfte att öka lärande och
effektivitet. Genom öppenhet och respekt arbetar
Naturskyddsföreningen för att öka tilliten i sina
partnerskap.

Lokalt ägarskap
Inom utvecklingssamarbetet syftar föreningen
alltid till att stärka samarbetsorganisationerna och
de grupper de representerar, och att göra detta utifrån
deras egna prioriteringar, system och förutsättningar.
Naturskyddsföreningen ska vara en aktiv part i samarbetet och bidra med sakkunskap och perspektiv
där det bedöms relevant.

Medvetenhet
I de fall ett samarbete innebär överföring av finansiella medel är det viktigt att vara medveten om det
ojämlika maktförhållande som detta skapar och
väga in det i dialoger och bedömningar som görs.

Koordinering och synergier
När så är relevant söker Naturskyddsföreningen
kontakt och samarbeten med andra aktörer som är
aktiva inom samma nätverk, eller som finansierar
samma organisationer. Att etablera kontakt med
andra givare kan öka effektiviteten i arbetet och
göra att annars förbisedda synergier identifieras.

15

Delning av utsäde av traditionella grödor skapar resiliens.
Foto: Maria Rydlund
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Ett strategiskt val av samarbetsorganisationer är en
förutsättning för en relevant, fokuserad och effektiv
verksamhet. Organisationer som Naturskyddsföreningen samarbetar med ska:

och processer som prioriteras samt hur dessa ska
drivas avgörs utifrån den specifika frågan, kontext
och var Naturskyddsföreningens engagemang kan
ge resultat och mervärde.

Vara strategiska miljöaktörer: En utgångspunkt

Metoder för globalt påverkansarbete

i valet av samarbetsorganisationer är att mångfald
berikar och stärker arbetet. Organisationer, nätverk
och andra aktörer med möjlighet att påverka, som
spelar en strategiskt viktig roll i det internationella,
regionala, nationella och/eller lokala miljöarbetet
inom föreningens prioriterade målområden.

Dela grundläggande värderingar: Föreningen samarbetar med aktörer som delar föreningens övergripande mål. De kan jobba med en bredd av metoder,
men dessa ska vara baserade på icke-våld, jämställdhet, demokratiska principer och fredlig mobilisering.
Metoder får inte inkludera hot eller våld mot person,
eller förstörelse av egendom. Organisationerna ska
också ställa sig bakom principerna i ett rättighetsbaserat arbetssätt samt förväntas sträva efter
transparens, effektivitet och arbeta aktivt med
antikorruption.
I tillägg har vi vissa särskilda krav vid ekonomiskt
stöd. Organisationen ska:

•		

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

•
•

•

Ha juridisk person utan vinstsyfte, det vill säga 		
laglig status för denna typ av verksamhet i det 		
land där den har sin bas.
Vara en ideell organisation som utvecklar
det civila samhället i en demokratisk och
inkluderande riktning.
Vara demokratiskt uppbyggd med tydliga regelverk
för förtroendevalda och personal. Det får aldrig 		
råda tvivel om att organisationerna strävar mot 		
interndemokrati och en god förankring och 		
legitimitet hos sina medlemmar eller de mål		
grupper vars rättigheter de arbetar för.
Ha en god administrativ kapacitet och adekvata
system som borgar för en effektiv, transparent 		
och säker medelshantering vilken syftar till 		
kostnadseffektivitet och minimerar riskerna
för korruption.

3.4.2 Globalt påverkansarbete
Syftet med Naturskyddsföreningens globala påverkansarbete är att påverka formella och informella
ansvarsbärare inom politik, näringsliv och offentlig
sektor i Sverige, EU och globalt. En del av det globala
påverkansarbetet bedriver föreningen självständigt,
annat i samarbete med strategiska aktörer och
rörelser. Det gemensamma påverkansarbetet stärker
respektive aktörs arbete och ökar möjligheterna till
påverkan för att motverka klimatförändringar och
förlust av biologisk mångfald. Vilken eller vilka frågor

•		
•		
•

Direkt påverkansarbete
Mobilisering och opinionsbildning
Kapacitetsutveckling

Kriterier för det globala påverkansarbetet:

>		 Frågan bidrar till att motverka klimatförändringar
		 och förlust av biologisk mångfald och till förbätt		 rade levnadsvillkor för människor i låg- och 		
		medelinkomstländer.
> Frågan rymmer påverkanspotential.
>		 Ett engagemang i frågan bidrar till att nå målen
		 för föreningens globala program och därigenom
		 till en jämställd, rättvis och hållbar omställning.
>		 Arbetet ska ha en tydlig relevans för föreningens
		 samarbetsorganisationer och koppla ihop miljö		 arbetet med fattigdomsbekämpning.
> Frågan är relevant utifrån föreningens Framtids		 strategi och sakpolicyer.
>		 För ett fåtal, större påverkansprojekt kan samtliga
		 målområden inkluderas för att skapa synergier 		
		 och förändringsincitament från flera håll.

3.4.3 Kapacitetsutveckling
Kapacitetsutveckling är en viktig del i Naturskyddsföreningens internationella arbete att stärka den
globala miljörörelsen. Detta sker inom följande
områden:

>		 Gemensam kunskapsutveckling av sakfrågor 		
		 inom målområdena i Framtidsstrategin.

>		 Stärka organisationers möjlighet att påverka och 		
		 mobilisera på lokal, nationell, regional och inter		 nationell nivå, beroende på organisationens 		
		 karaktär och kapacitet.
>		 Stötta organisationers arbete kring metoder 		
		 och strategier för ökad kapacitet inom exempel		 vis planering, uppföljning, utvärdering och
		 lärande, jämställdhet, intern styrning och kontroll
		 av ekonomiska medel, antikorruption och risk		 hantering, säkerhet/konflikt, samt ett demokra		 tiskt och transparent beslutsfattande.
>		 Naturskyddsföreningen spelar utöver detta en 		
		 roll i nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte 		
		 inom miljörörelsen i Sverige, Europa och inter		nationellt, och kan i detta hänseende verka för
		samarbetsorganisationer kan stärka sin kapacitet
		 och röst genom utbyten.
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Grundläggande
perspektiv
Naturskyddsföreningens internationella arbete utgår från
en helhetssyn på människa och miljö och strävar efter globalt
och lokalt hållbar utveckling där människors rättigheter är uppfyllda och respekterade. Utifrån rollen som miljöorganisation
är bevarande och hållbart nyttjande av ekosystem och en
utveckling inom planetens gränser grundpelare i arbetet.
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4.1
Miljöperspektiv
Att arbeta för bevarande och hållbart nyttjande av
ekosystem är kärnan i föreningens arbete. En viktig
del i det arbetet är att verka för effektiv tillämpning
av grundläggande miljöprinciper som vuxit fram och
vunnit erkännande i internationella konventioner
och överenskommelser och har betydelse inom bland
annat EU, FN och OECD. Naturskyddsföreningen arbetar
tillsammans med det civila samhället och andra
aktörer för att stärka tillämpningen av dessa principer.

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

Ekosystemansatsen: En strategi för bevarande av
naturvärden, hållbart nyttjande och rättvis fördelning av naturresurser med målet att säkerställa att
användningen av ekosystemen sker inom ramarna
för deras gränser.

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 subventioner, som bör ske parallellt
med särskilt värnande om utsatta människor genom
exempelvis sociala trygghetssystem.

Principer om delaktighet i beslutsfattandet: Rätten
till deltagande i beslutsfattande som påverkar miljön
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 andraländer ansluter sig, eller genom regionala
varianter av denna konvention.

Principen om gemensamt och differentierat ansvar:
Denna kan delvis ses som en tillämpning på global
nivå av principen om att förorenaren ska betala, genom
att höginkomstländer tar ansvar för miljöskador de
historiskt har orsakat. Principen innebär också ett
erkännande av länders olika förmåga – exempelvis
ekonomisk och teknisk – att agera mot miljöproblemen.
Klimatkonventionen och Konventionen om biologisk
mångfald bygger på denna princip.

Foto: Jesper Klemedsson
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4.2
Utvecklingsperspektiv
4.2.1 Rättighetsbaserat arbete
Naturskyddsföreningens stadgar slår fast att föreningen
ska arbeta inkluderande och icke-diskriminerande
i hela sin verksamhet, med utgångspunkt i alla
människors lika värde. Detta kommer bland annat
till uttryck genom att allt arbete är rättighetsbaserat.
Utgångspunkten för detta perspektiv är att se på
individer som rättighetsinnehavare. På samma sätt
ses beslutsfattare som ansvarsbärare, det vill säga
aktörer som i egenskap av sin roll, har ett ansvar att
säkerställa att mänskliga rättigheter uppfylls, skyddas
och respekteras.
Det rättighetsbaserade perspektivet präglas av sex
principer35 , beskrivna av akronymen PLANET, som
är sammanlänkade och ömsesidigt förstärkande.
Såväl Naturskyddsföreningen som dess samarbetsorganisationer ska sträva efter att uppfylla dessa.

Participation
Centralt i rättighetsperspektivet är att människor som
berörs av ett miljöproblem också har rätt att påverka
och utforma lösningen

Linkage to human rights
Perspektivet ger Naturskyddsföreningen och samarbetsorganisationer möjligheter att kräva att mänskliga rättigheter skyddas, uppfylls och respekteras
och använda lagstiftning som häv-stång i opinionsoch påverkansarbete kring miljö- och klimatfrågor

Accountability
Att hålla stater, företag och organisationer ansvariga
för de åtaganden som har gjorts är en viktig uppgift
för civila samhällets organisationer.

Non-discrimination
Att de som på olika sätt drabbas av konsekvenserna
av klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald
och miljörelaterade hot mot hälsa och välbefinnande
är med om att definiera lösningar innebär också att det
är viktigt att arbeta icke-diskriminerande och inkluderande och säkerställa att ingen lämnas utanför.
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Empowerment
Genom att stödja samarbetsorganisationer arbetar
Naturskyddsföreningen för att deras medlemmar
ska ha makt och möjlighet att kräva sina rättigheter
rörande miljöfrågor

Transparency
Beslutsfattare, det vill säga ansvarsbärare har tillräcklig kunskap och kapacitet att respektera, skydda
och uppfylla dessa rättigheter. Slutligen förutsätter
perspektivet att samarbetet är öppet och bygger på
att parterna delar information, men också att kräva
öppenhet av beslutsfattare

4.2.2 Hotet mot demokratin
Naturskyddsföreningens internationella arbete
grundar sig i en övertygelse att förändring drivs av
engagemang, kunskap och envishet och att människor måste organisera sig för att tillsammans
skapa nödvändig förändringskraft. En stark miljörörelse en nyckelfaktor för att skydda den biologiska
mångfalden och miljön. Ett aktivt civilsamhälle
är en central byggsten i en fungerande demokrati.
Civilsamhällets organisationer är viktiga aktörer
för att främja en hållbar 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 odemokratiska
strukturer. En oroande global trend är en demokratisk tillbakagång och en minskning av föreningsfrihet för det civila samhället i flera länder.
Idag begränsar regimer i många av världens länder
civilsamhällets utrymme som en kritisk röst. Hoten
mot miljöförsvarare ökar och kan många gånger
kopplas till starka företagsintressen. Att miljöförsvarare hotas och tystas utgör ett hot mot demokratin,
samtidigt som det minskar möjligheten att hålla
företag och andra aktörer ansvariga för miljöförstöring
eller kränkningar av mänskliga rättigheter. Det är
en allvarlig utveckling och Naturskyddsföreningen
ska göra det som är möjligt i arbetet för att undvika
att miljöförsvarare utsätts för fara.
En hållbar utveckling kräver en utvecklad
demokrati med inkluderande beslutsprocesser.
Marginaliserade grupper och de som berörs av miljöförstöring och klimatförändringar måste på demokratiska sätt ges möjlighet till inflytande över beslut
som berör dem. Det krävs också fungerande institutioner och förutsättningar för ansvarsutkrävande.
För att möjliggöra såväl påverkansarbete som ansvarsutkrävande är tillgång till information avgörande.
Människor måste också ha förmåga, möjlighet och

resurser att delta, påverka och utkräva sina rättigheter.
Naturskyddsföreningen ska bidra till framväxten
av en stark miljörörelse där fria och självständiga
organisationer i civilsamhället kan utvecklas, samverka och bidra till förändring. Föreningen ska bidra
till att stärka organisering, inhämtning och spridning
av kunskap, samt civilsamhällets utveckling av metoder för deltagande och politisk påverkan i beslut och
processer som rör en hållbar 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 demokratiska principer och
fredlig mobilisering av marginaliserade grupper.
I kombination med påverkansarbete gentemot
beslutsfattare och makthavare på nationell, 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 ramarna för ekosystemens bärkraft.

4.2.3 Jämställd utveckling
Jämställdhet, det vill säga att människor har samma
rättigheter, möjligheter och förutsättningar att forma
sina liv och påverka samhället oavsett kön, är både ett
mål i sig och en förutsättning för en rättvis, jämställd
och inkluderande global omställning. Naturskyddsföreningens utgångpunkt är att människors roller
och förhållande till miljön inte är naturligt givna utan

kan förklaras utifrån flera faktorer, där genus är en.
Genus innefattar socialt, kulturellt och historiskt
konstruerade föreställningar som skapar stereotyper
och normer för könsroller och bidrar till en maktordning där kvinnor och män har olika positioner,
makt och inflytande. Utöver kön samspelar även
andra maktordningar som exempelvis ålder, klass,
etnicitet, könsidentitet, sexuell läggning, religion
och funktionsvariationer. Naturskyddsföreningen
strävar därför efter att anta ett intersektionellt perspektiv, för att förstå och påverka de maktförhållanden
som finns inom och mellan olika grupper i samhället.
Genus är kopplat till makt och påverkar människors
tillgång till, kontroll över och användning av resurser.
Män har generellt mer makt än kvinnor, vilket reflekteras i både familjerelationer och samhällsinstitutioner.
Det gör att kvinnor och män samspelar med miljön,
samt drabbas av och kan hantera miljöförstöring,
klimatförändringar och fattigdom, på olika sätt och
i olika utsträckning. Insatser och policyer för fattigdomsbekämpning och hållbart resursutnyttjande
som inte tar hänsyn till dessa ojämlikheter riskerar
att bevara eller förstärka dem. Naturskyddsföreningens
internationella arbete ska därför genomsyras av ett
genusperspektiv. Ett sådant perspektiv utgår från
hur fördelningen av makt möjliggör eller begränsar
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PLANET: Participation, Link to human rights, Accountability, Nondiscrimination, Empowerment och Transparency. Se exempelvis:
www.sida.se/English/partners/resources-for-all-partners/methodologicalmaterials/human-rights-based-approach-at-sida/Threats, opportunities
and solutions.” (2020): 20190104.

Möjlighet för tidigare exkluderade grupper att aktivt delta i beslutsprocesser är ett exempel på varför ett intersektionellt
genusperspektiv på miljö- och klimatfrågor är viktigt för en rättvis omställning.
Foto: Getty Images
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individer och grupper att kunna utöva och få sina
mänskliga rättigheter uppfyllda. Det syftar även till
att förändra formella och informella strukturer som
ligger till grund för fattigdom och ojämlikhet i stort.
Begränsande könsroller kan resultera i beteenden
som är skadliga för miljön, vilket är ytterligare en
anledning att ifrågasätta och utmana dem.
Naturskyddsföreningen ska delta i och möjliggöra forum för erfarenhetsutbyte och lärande kring
jämställdhet, klimat och miljö – internt och tillsammans med andra. Genusfrågor ska också finnas
med i kommunikationen om det internationella
arbetet och i dialogen med Naturskyddsföreningens
samarbetsorganisationer. Målet är att bidra till att
både Naturskyddsföreningen och samarbetsorganisationerna blir mer jämställda internt och bidrar
till ökad jämställdhet hos sina målgrupper. Insatser
för ökad jämställdhet handlar om att synliggöra
könsroller, stärka kvinnor och andra diskriminerade
gruppers möjlighet till påverkan och inflytande
samt tillgång till och kontroll över resurser. Sådana
resurser kan vara naturresurser, men även avlönat
arbete, information och utbildning. Särskilda satsningar på projekt eller aktiviteter inriktade på jämställdhet är ytterligare en viktig komponent inom
Naturskyddsföreningens internationella arbete.36

4.2.4 Fattigdomsperspektivet
Det är tydligt att flera av programmets målgrupper
som är rättighetsbärare lever i multidimensionell
fattigdom och ofta kämpar mot utmaningar som
liknar varandra trots tematiska och geografiska
skillnader. Miljön spelar en avgörande roll på flera
olika sätt. Programmets målgrupper är sårbara
och utsatta för klimatförändringar och miljögifter
parallellt som de är beroende av tillgången på mark
och naturresurser för att försörja sig. Samtidigt förstärker resursfattigdomen vikten av hållbara konsumtionsmönster för att lyckas ta sig ur fattigdom.
Eftersom människor som lever i fattigdom är särskilt hårt drabbade av klimatförändringar och miljöförstöring är det viktigt att fortsätta arbeta i de länder
där klyftorna avseende makt, valmöjligheter och
tillgång till naturresurser ofta är stora. Erfarenheter
har visat att det ofta är de som lever i multidimensionell fattigdom, som blir utsatta för hot och våld
när de kämpar för en hållbar resursanvändning.

4.2.5 Konfliktperspektivet
Naturskyddsföreningen strävar efter att förebygga
konflikter och minimera risken för konflikter inom
hela den internationella verksamheten. Detta betyder
att löpande analyser görs på land- och partnerorganisationsnivå för att säkerställa konfliktkänslighet,
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exempelvis genom organisatoriska utvärderingsprocesser, ansöknings- och rapporteringsbedömningar
samt pågående dialog. Naturskyddsföreningen definierar en konflikt som destruktiv om den orsakar
lidande och hämmar utveckling. Organisationer
som, med fredliga medel, agerar för att främja eller
skydda marginaliserade eller utsatta gruppers
mänskliga rättigheter betraktas generellt inte orsaka
destruktiva konflikter. Det är dock under förutsättning att en grupps rättigheter inte kränker en annan
grupps, även om agerandet medför allvarliga spänningar mellan rättighetsbärare och ansvarstagare.
Naturskyddsföreningen bidrar till att förebygga
destruktiva konflikter genom att stödja och ge röst
till marginaliserade grupper och främja en säker, ren,
hälsosam och hållbar miljö som är en mänsklig
rättighet. Detta ses som ett långsiktigt bidrag för
att öka förutsättningarna för hållbar fred.37

4.2.6 Antikorruption
Korruption har en negativ inverkan på förtroendet
i ett samhälle vilket kan minska medborgarnas
incitament och vilja att delta och engagera sig.
Mänskliga rättigheter åsidosätts som ett resultat
av korruption, när rättvisan kan köpas. Korruption
spär på ojämlikhet eftersom betalningsförmåga blir
avgörande för att få viss service och vissa rättigheter.
Undersökningar visar också att kvinnor påverkas
i större utsträckning än män. Korruption går dessutom
arm i arm med konflikt och organiserad brottslighet.
Vidare medför korruption att aktörer kan köpa sig
runt miljölagstiftning och internationella åtaganden.
Allt detta sammantaget gör antikorruption till ett
nödvändigt inslag i Naturskyddsföreningens arbete
med miljö, jämställdhet och fattigdom. För att öka
effekterna och de goda resultaten behöver arbete
kopplat till antikorruption och integritet genomsyra
det arbete som både Naturskyddsföreningen och dess
samarbetsorganisationer gör för att säkerställa att
deras agerande varken direkt eller indirekt ökar
riskerna för korruption.
Vikten av ett välfungerande antikorruptionsarbete
poängteras både internt och gentemot samarbetsorganisationer. Dialoger syftar till att säkerställa
internt lärande och bidra till en ökad riskmedvetenhet.
Naturskyddsföreningen arbetar med att ständigt
förbättra bedömning och analys av revisorer och
revisionsrapporter och prioriterar besök hos revisorerna vid uppföljningsresor.

36
37

Se SSNC Global Gender Policy för mer information
Se ”SSNC’s Conflict Sensitivity Assessment Guide” för mer information

Kvinnor på väg hem med dagens skaldjursfångst.
Foto: Sara Fröcklin

Ett multidimensionellt fattigdomsperspektiv
innebär att makt, valmöjligheter och hot om våld
inkluderas i arbetet att minska fattigdomen.
Foto: Getty Images
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5

Genomförande
av verksamheten

Naturskyddsföreningen stödjer urfolks
rättighetsarbete med hjälp av lagstiftning.
Foto: cc Flickr
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5.1
Geografisk avgränsning
Människor som lever i fattigdom är särskilt hårt
drabbade av miljöförstöring. Många av dessa lever
i låginkomstländer, men samtidigt bor de flesta som
upplever multidimensionell fattigdom i medelinkomstländer38, där klyftorna avseende makt och tillgång
till resurser ofta är stora. I många av dessa länder
ökar miljöförstöring som påverkar människor både
i och utanför länderna. Flera medelinkomstländer
är också viktiga aktörer i internationella processer,
som exempelvis klimatförhandlingarna, och i flera
av dessa länder finns en stark miljörörelse. Föreningen
söker därför samarbeten i både låg- och medelinkomstländer. Föreningens geografiska avgränsning i det
internationella arbetet vägleds också av en strävan
efter att vara verksam i länder där det finns relevanta
samarbetsorganisationer för ett flertal av föreningens
verksamhetsområden. Beslut kring val av programländer fattas av Naturskyddsföreningens styrelse.

5.2
Kvalitetssäkring och lärande
Naturskyddsföreningens interna kontroll bygger på
dokumenterade rutiner (policyer, riktlinjer, mallar
och instruktioner) uppföljningsbesök, utvärderingar,
och utbildning. Föreningens instruktioner och rutiner
granskas och uppdateras fortlöpande för att förbättra
och effektivisera arbetsmoment och metoder. Uppdateringar görs utifrån eget lärande och erfarenheter,
samt med extern kunskap och nya metoder i åtanke.
Naturskyddsföreningen väver in aspekter för god
intern styrning och kontroll samt riskhantering i det
dagliga arbetet genom organisationsbedömningar,
rapportanalyser, reseplanering, bedömning av revisorer,
revisionsgranskningar och i andra kontakter med
samarbetsorganisationerna.
Naturskyddsföreningen har en upparbetad rutin för
organisationsbedömning som innefattar en obligatorisk systemrevision. I systemrevisionen har Naturskyddsföreningen en bra grund att bedöma risker
och behov hos respektive organisation. Starka
administrativa system och en trygg finansiell bas
är ett viktigt skydd för samarbetsorganisationerna,
framför allt i samhällen där utrymmet för det civila
samhället är begränsat.
För att arbetet ska vara effektivt kombineras ett visst
mått av flexibilitet med en gemensam syn på miniminivå för administrativ kapacitet. Flexibiliteten behövs
för att krav och modeller, i största möjliga mån, ska
vara relevanta och rimliga utifrån samarbetsorganisationens egen kontext, planering, uppföljning och
rapporteringssystem. Naturskyddsföreningen upp-

muntrar samarbetsorganisationer att använda och
stärka sina egna system och mallar för att säkra lokalt
ägarskap och effektivitet. I planeringen av nya program
tillhandahåller Naturskyddsföreningen stöd till de
organisationer som vill ha hjälp att utveckla sina uppföljningssystem (PMEL). Detta leder till ökat ägarskap,
bättre hållbarhet i projekten och bidrar på sikt till ett
starkare civilsamhälle. Samarbetsorganisationerna
följer regelbundet själva upp sina resultat med stöd
från Naturskyddsföreningen. Resultatuppföljningen
utvecklas och anpassas efter vad som är möjligt, och
består av besök, löpande dialog, workshops, rapportering och bedömningar. Kvalitetsarbetet bygger på att
ta till vara alla möjligheter till lärande och feedback.

5.3
Folkrörelsen och påverkan i Sverige
Mobilisering och kommunikation i Sverige är en
viktig del av Naturskyddsföreningens internationella arbete som syftar till att öka kunskapen,
stärka engagemanget och bidra till en kunskapsorienterad debatt och ett konstruktivt påverkansarbete i frågor som rör en global hållbar, rättvis och
jämställd utveckling, både internt inom föreningen
samt hos en bredare allmänhet. Mobiliserings- och
kommunikationsarbetet ska ge medlemmar och
andra intresserade konkreta verktyg för att agera för
förändringar i centrala miljö- och rättighetsfrågor.
Naturskyddsföreningen har i Sverige ca 270 lokalföreningar (kretsar) och 24 regionala länsförbund.
Det finns stor potential att mobilisera förtroendevalda
och aktiva i kretsar och länsförbund för de globala
frågorna och i påverkansarbete för de globala målen.
Kommunikation kring globala frågor innebär dessutom en möjlighet att bidra till medlemsvärvning
och finansiering. De perspektiv som vägleder den
internationella verksamheten ska också prägla
föreningens kommunikation kring globala frågor.
Föreningen ska i sin kommunikation skildra hur
civilsamhälle och lokalbefolkning är förändringsaktörer för utkrävande av rättigheter och hållbara
lösningar på global miljö- och fattigdomsproblematik.
Särskilt relevant är det att skildra hur miljöfrågor
hänger samman med mänskliga rättigheter, jämställdhet, och fattigdom i låg- och medelinkomstländer. Det är också relevant att visa på kopplingarna
till Sverige, genom till exempel svenska konsumenters agerande, svenska investerares och företags
agerande utanför Sveriges gränser, och miljökonsekvenser av konsumtion av importerade varor och

38

https://www.se.undp.org/content/sweden/sv/UNDP%20Sverige/
presscenter/pressreleases/2019/Ny-UNDP-rapport-utmanar-traditionellabegrepp-som-fattig-och-rik/
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10 december är internationella dagen för mänskliga rättigheter och då har Naturskyddsföreningens
kretsar tänt ljus för miljöförsvarare som dödats på grund av sin kamp #Light4Defenders.
Foto: Naturskyddsföreningens bildbank

tjänster. För både globala och andra frågor ska föreningen utveckla sina metoder och verktyg för att
utbilda, engagera och mobilisera medlemmar för
att vitalisera miljödebatten, stärka påverkansarbetet
och ta tillvara engagemang inom föreningen.
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
kommunikationen kopplad till global hållbar, rättvis
och jämställd utveckling ska främst fokusera på
kampanjer och utspel kring prioriterade sakfrågor.
Föreningen ska också tillhandahålla tillgänglig
och uppdaterad övergripande information om
föreningens internationella arbete.

både lokalt och nationellt. Genom utbildning och
konkreta verktyg för aktiviteter erbjuds medlemmarna att engagera sig i det opinionsbildande arbetet
för globala frågor. Sedan 2021 finns ett globalt nätverk
för medlemmar med syfte att förankra den internationella verksamheten mer i föreningen. Det globala
nätverket erbjuder medlemmar förslag till konkreta
aktiviteter och möjlighet till erfarenhetsutbyte via
nyhetsbrev och sociala medier. Tillfällen för diskussion, reflektion, utbildning och möten både fysiskt
och digitalt, erbjuds också via nätverket så att kunskap och engagemang om de globala frågorna ökar
hos föreningens aktiva medlemmar. Detta kan även
innefatta interaktion med internationella samarbetsorganisationer när de är på besök i Sverige eller
deltar digitalt på någon aktivitet.

Sveriges Natur: Naturskyddsföreningens medlemstidning är landets största tidning om miljö- och
utvecklingsfrågor och den främsta kanalen för
att nå samtliga medlemmar. Här ges utrymme för
kvalitativ journalistik kring frågor som rör global
hållbar utveckling. Tidningen leds av en oberoende
redaktion.

Mobilisering: Naturskyddsföreningen med över
200 000 medlemmar runt om i Sverige samlar många
som är med i kampen för en bättre värld. Det finns
sedan länge ett starkt intresse hos medlemmarna
och lokalföreningarna för globala frågor och god
potential att skapa engagemang kring globala frågor
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Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse
som sedan 1909 står upp för naturen. Vi sprider kunskap, bildar opinion och
påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. Klimat, skog, jordbruk,
miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden.
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