Strategi for FN-sambandet
2020-2023
Vedtatt på landsmøtet 21.05.2019.
Visjon: Med FN for en bærekraftig verden.
Formål: Formidle kunnskap om FN og internasjonale spørsmål som skaper
engasjement for globale, bærekraftige løsninger.

En FN-ledet verdensorden
FN-sambandet jobber for en rettferdig og bærekraftig verden. Vi ønsker oss et
styrket multilateralt system hvor FN spiller en viktig rolle. Arbeidet vårt er basert
på prinsippene i FN-pakten og Verdenserklæringen om menneskerettigheter.
FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og
engasjement om FN, bærekraftig utvikling og globale løsninger. Dette skal vi få til
ved å være tilstede i skolen, på digitale plattformer, i media og gjennom å
arrangere debattskapende møter over hele landet. Våre prioriterte temaer vil
være i tråd med FNs tre pilarer: fred og sikkerhet; utvikling og
menneskerettigheter.
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For å sikre en bærekraftig framtid vil vi også påvirke samfunnsaktører til å bidra
med ansvarlige og bærekraftige løsninger. Vi vil skape forståelse for at en slik
utvikling krever politisk vilje – nasjonalt og globalt. Myndigheter, sivilt samfunn
og næringsliv er alle potensielle bidragsytere til bærekraftig utvikling og
gjennomføring av FNs bærekraftsmål. FN-sambandet skal legge til rette for at
disse aktørene arbeider og samarbeider ansvarlig og forpliktende med
bærekraftsmålene.
Globale utfordringer trenger globale løsninger
Globale utfordringer, som klimaendringer, krig og konflikt, ulikhet, fattigdom
eller menneskerettighetsbrudd, krever globale løsninger. FN-sambandet jobber
for en FN-ledet verdensorden, der verdens land kommer sammen for å finne
gode og varige løsninger på globale utfordringer. Dette krever støtte og
kunnskap i hele befolkningen. FN-sambandet bidrar til dette.
FNs mest grunnleggende formål er å tilby en regelbasert internasjonal orden.
Dette bygger på FNs visjon om en fredelig verden. Generell og allmenn
nedrustning samt internasjonale regler, reduserer usikkerhet om staters adferd.
Dette sikrer at det ikke er maktforhold som bestemmer hva som er lov og hvem
som har rett. FN-sambandet ønsker en utvikling hvor internasjonale avtaler og
forpliktelser respekteres og styrkes.
For å håndtere dette trenger vi både godt nasjonalt og globalt lederskap, og vi
trenger tillit mellom folk og ledere, og mellom verdens ledere. FN-sambandet
mener at kunnskap kan bidra til å skape tillit og å engasjere til samarbeid
nasjonalt og internasjonalt.
FN-sambandet vil jobbe for å sikre Norges bidrag til å styrke rettighetsarbeidet i
FN, at Norge følger sine internasjonale forpliktelser og bidrar økonomisk for å
sikre et stabilt og velfungerende FN.
Bærekraftsmålene
I 2015 ble verdens land enige om en ny global dagsorden for utvikling. 2030agendaen og bærekraftsmålene er forankret i FN-pakten og i
Verdenserklæringen om menneskerettigheter. For første gang knyttes det
internasjonale arbeidet med fattigdomsreduksjon tydelig til de tre dimensjonene
ved bærekraftig utvikling: de økonomiske; de sosiale og de miljømessige. For
første gang er det enighet om å fremme en inkluderende utvikling som sikrer at
ingen skal utelates.
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Bærekraftsmålene skal nås både gjennom tiltak i Norge og gjennom
utviklingspolitikken. FN-sambandet mener derfor at regjeringen må sikre god
planlegging og gjennomføring av målene i Norge, og sørge for at rapporteringen
blir god. Regjeringen må også føre en samstemt utviklingspolitikk.
For å løse globale utfordringer og bevare globale fellesgoder, må verdens land
jobbe sammen om løsningene. Nye og styrkede partnerskap mellom
internasjonale organisasjoner, myndigheter, privat sektor og sivilt samfunn er
avgjørende, både på globalt, regionalt og nasjonalt nivå. FN-sambandet vil ta en
aktiv rolle i å knytte partnerskap for bærekraftsmålene og bærekraftig utvikling i
Norge.
Kunnskap
Vi skal fortsatt prioritere arbeid med barn og unge gjennom å styrke vår satsning
mot skolesektoren. Vi skal bygge videre på de gode resultatene og nettverket FNsambandet har bygget opp over mange år.
Nye nasjonale læreplaner som vil tre i kraft fra høsten 2020 vil legge sterke
føringer på FN-sambandets tilbud til skolen. Bærekraftig utvikling som ett av tre
tverrfaglige temaer gjør vårt budskap i skolen svært aktuelt og dekker en rekke
kompetansemål.
Å være med på den digitale utviklingen i skolen og samfunnet for øvrig er
avgjørende for at FN-sambandet skal nå målene sine. FN-sambandet skal være
ledende på digitale læringsressurser om FN og FNs arbeid på norsk.
Strategien
Hovedområdene i strategien er kunnskap og engasjement og påvirkning.
Organisasjon spiller også en avgjørende rolle for å støtte opp om disse
satsingsområdene. Organisasjonens arbeid med hovedområdene i strategien
bidrar til at vi handler i tråd med visjonen og fyller vårt samfunnsoppdrag.
Til hvert hovedområde er det delmål som FN-sambandet skal jobbe med i
strategiperioden. Strategien vil følges opp av årlige virksomhetsplaner og
budsjetter.
Gjennom strategiperioden vil FN-sambandet kontinuerlig gjennomføre
evalueringer av aktivitet og organisasjon, og gjøre nødvendige justeringer av mål
og aktiviteter.
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Strategisk hovedområde 1: Kunnskap og engasjement
God kunnskap om - og engasjement for – FN, bærekraftig utvikling og globale
løsninger
Skolesektoren er FN-sambandets viktigste målgruppe. Nye nasjonale læreplaner
der dybdelæring og tverrfaglige temaer som demokrati, medborgerskap og
bærekraftig utvikling er nye elementer, sikrer at vår tilstedeværelse i skolen er
relevant.
FN-sambandet skal være ledende i Norge på informasjon om FN, FNs arbeid og
internasjonale spørsmål. Vi skal være en pådriver for en kritisk, reflektert og
konstruktiv debatt om FN og Norges rolle i FN.
FN-sambandet ønsker en verden av og med globale medborgere. Bærekraftsmål
4.7 innebærer at undervisning skal være om og for bærekraftig utvikling. Vi
fremmer forståelsen for dette vil kreve politisk vilje, nasjonalt og globalt, samtidig
som hver enkelt av oss kan utgjøre en forskjell. Det strukturelle må legge til rette
for å ta fremtidsrettede valg. Globale utfordringer krever også nasjonalt
engasjement og lokale handlinger.
FN-sambandet skal følge den digitale utviklingen i norsk skole for å sikre at fn.no
og det digitale tilbudet vårt når ut til flere.
Nasjonalt, regionalt og lokalt knytter vi til oss samarbeidspartnere som sikrer at
vi når våre strategiske mål.
Etter endt strategiperiode har FN-sambandet:
•

•
•

•
•

Sikret god kunnskap om – og engasjement for – FN og bærekraftig
utvikling, fortrinnsvis hos barn og unge i Norge, ved å årlig møte 100 000
ansikt til ansikt, i og utenfor skolen.
Bidratt til å engasjere befolkningen gjennom debatter og åpne møter.
Utviklet modeller for samarbeid og kunnskapsutveksling som har bidratt til
økt kunnskap om FNs bærekraftsmål og bærekraftig utvikling i skoler,
kommuner, næringsliv og hos andre relevante samarbeidspartnere.
Høy faglig og pedagogisk kvalitet i formidlingsarbeidet vårt, både digitalt
og ansikt til ansikt.
Bidratt til at lærere og lærerstudenter har relevant kompetanse til å
undervise om FN og internasjonale spørsmål, samt har god kunnskap om
innholdet i bærekraftsmål 4.7.
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•

Befestet posisjonen til fn.no som hovedkilde for troverdig informasjon og
læringsressurser om FN og internasjonale spørsmål på norsk, blant annet
ved at antall besøkende øker til 3 millioner i året.
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Strategisk hovedområde 2: Påvirkning
Ansvarlige samfunnsaktører som bidrar til globale løsninger
Norge er den sjette største bidragsyteren til FN, og en aktiv og anerkjent
drivkraft i organisasjonen. Norsk FN-politikk har tradisjonelt vært stabil og
tverrpolitisk forankret, men det er alltid viktig med et aktivt sivilt samfunn som
påvirker norske myndigheter til å følge en multilateral linje i norsk
utenrikspolitikk.
FNs bærekraftsmål vil være viktige for norsk utenriks- og utviklingspolitikk i
strategiperioden. Målene er universelle, og gjelder også for Norge. Lokale
myndigheter, næringsliv og sivilsamfunnet må inkluderes i arbeidet med å nå
målene.
Et åpent og transparent FN er en forutsetning for å sikre befolkningens tillit til –
og tro på – multilateralt samarbeid. Sivilt samfunn og FN-forbund over hele
verden bør støtte FNs reformprosesser gjennom samarbeid og felles initiativ. FNsambandet vil bidra til dette.
Vi har definert skolesektoren som vår viktigste målgruppe og ønsker å bidra til at
elever blir globale medborgere. Derfor anser vi rollen vår som skolepolitisk aktør
som sentral. FN-sambandet vil påvirke for å sikre implementering av bærekraftig
utvikling og globalt medborgerskap i nye læreplaner og i lærerutdanningen.
FN-sambandets påvirkningsarbeid skal ha fokus på ansvarlige aktører i
samfunnet som bidrar til globale løsninger, slik at Norge og verden når FNs
bærekraftsmål innen 2030.
Etter endt strategiperiode har FN-sambandet:
•
•
•
•
•
•

Vært en synlig og tydelig meningsaktør om FN og FNs arbeid i medier og
det offentlige ordskiftet.
Gjennom god myndighetskontakt og påvirkningsarbeid, bidratt til støtte,
forankring og oppslutning om FN og FNs arbeid.
Jobbet for at norske myndigheter bidrar til forpliktende multilateralt
samarbeid.
Bidratt til implementering av bærekraftig utvikling og globalt
medborgerskap i nye nasjonale læreplaner og kompetansemål.
Bidratt til at norske myndigheter har oppfylt delmål 4.7 om bærekraftig
utvikling i nye læreplaner og i lærerutdanningen.
Jobbet for at næringslivet benytter FNs bærekraftsmål i sin virksomhet.
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•
•
•

Jobbet for at norske kommuner, fylkeskommuner og regioner har tatt i
bruk FNs bærekraftsmål i sine planverk.
Gjennomført faglig samarbeid med organisasjonene i FN.
Bidratt til et mer effektivt, resultatorientert og transparent FN, blant annet
i samarbeid med WFUNA.
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Strategisk hovedområde 3: Organisasjon
Et sterkt FN-samband med aktiviteter i hele landet
FN-sambandet må hele tiden tilpasse seg virkeligheten vi lever i, og kravene som
våre målgrupper stiller til oss. En velfungerende organisasjon med stabile
støttefunksjoner er avgjørende for at FN-sambandet skal nå sine mål i
strategiperioden. Kompetansedeling og samarbeid vil være prioriterte arbeidsmål
internt i strategiperioden. Organisasjonen skal være en lærende organisasjon
som prioriterer kontinuerlig læring og forbedring.
En bred medlemsbase og FN-skoler over hele landet gir legitimitet. For å sikre
dette vil det være behov for en effektiv, handlekraftig og fleksibel
organisasjonsstruktur, slik at organisasjonen er i stand til å være effektivt tilstede
i hele landet. I tillegg til å styrke egen organisasjon, er det viktig å bygge allianser
for å nå målene våre.
Kjernefinansieringen fra norske myndigheter er avgjørende for at FN-sambandet
skal nå sine mål. FN-sambandet vil styrke sin posisjon overfor våre viktigste
støttespillere og samtidig søke muligheter som utvider donorbasen. FNs
bærekraftsmål gir muligheter for samarbeid med nye aktører, og vil styrke FNsambandets virksomhet rettet mot frivillig sektor, myndigheter og offentligheten
for øvrig.
Etter endt strategiperiode har FN-sambandet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prioritert kompetanseheving, forbedringsarbeid og en sterk delingskultur.
Videreutviklet det systematiske arbeidet for å sikre medarbeidertilfredshet
og et godt arbeidsmiljø.
Prioritert arbeidet med å videreutvikle en velfungerende og effektiv
administrasjon som støtter opp under øvrig virksomhet.
Et stabilt og økende antall medlemmer, som aktivt benytter de tilbud som
utvikles.
Gjennomført aktiviteter i alle landets fylker gjennom vår lokale
tilstedeværelse.
Jobbet for at FN-skolene opplever tilbudet som relevant og at ordningen
er en betydningsfull bidragsyter til skolens arbeid.
Globalt vil FN-sambandet delta i relevante nettverk gjennom internasjonalt
samarbeid og kompetanseutveksling.
Stabilisert og sikret videre kjernefinansiering, samt utvidet
finansieringsgrunnlaget gjennom nye samarbeidspartnere.
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