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Sammendrag 

Tid for et nytt narrativ om utviklingssamarbeid 

2030-agendaen for bærekraftig utvikling og Paris-avtalen om klimaendringer bygger på forståelsen av at 

store systemiske problemer og de politiske, økonomiske, sosiale og miljømessige krisene som verden står 

overfor, krever samarbeid. Men målene viser seg vanskelige å nå. Fremskrittene er ujevne, og det dukker 

stadig opp nye utfordringer som ofte overskygger de positive resultatene som allerede er oppnådd. 

I en tid med stadig dypere skepsis til mange internasjonale institusjoner og normer må utviklingsaktører 

stå opp og fremme arbeidet de gjør. Ungdom forener seg for ny handling, noe som styrker behovet for et 

nytt narrativ. For å engasjere ungdom og andre borgere bredere og motvirke et mediedrevet narrativ som 

forsterker publikums oppfatning av utviklingssamarbeids tilkortkommenheter, trenger utviklingssamarbeid 

et nytt narrativ som forklarer for et bredere publikum hva det er, hvordan det fungerer, og hvorfor det er 

viktig. 

Inspirere til håp – bidra til bedre liv og en felles fremtid 

Nasjoner og samfunn er i stor grad ansvarlige for sin egen fremgang. Internasjonalt utviklingssamarbeid 

kan ikke ta æren for all utviklingsfremgang, men det kan vise til en støttende rolle i arbeidet. Essensen av 

utviklingssamarbeid er å støtte utviklingsland i deres forsøk på å forbedre livene til deres borgere uten at 

noen faller utenfor. Utallige overbevisende eksempler viser hvordan det gir merverdi, virker som 

katalysator for ytterligere investeringer, koster betydelig mindre enn ingen handling og kommer alle til gode 

ved å komme fremtidige problemer i forkjøpet. 

Utviklingssamarbeid er viktigere enn noen gang 

Det er imidlertid grunn til bekymring for det internasjonale utviklingssamarbeidets fremtid og 

verdenssamfunnets vilje og evne til å samarbeide effektivt og levere på løfter. Når tiltak for å nå veldefinerte 

og avtalte mål for menneskers trivsel og bærekraftig levemåter ikke gjennomføres som planlagt, bør dette 

være en vekker som tvinger internasjonale utviklingsaktører til å stille seg selv spørsmålet om de faktisk 

gjør det de sier de skal gjøre. 

Økende geopolitiske og handelsrelaterte spenninger mellom verdens største økonomier ser ut til å dempe 

potensialet for vekst. Global multilateralisme og de ambisiøse målene som ble satt av verdenssamfunnet 

i 2015, er truet. Den raske digitaliseringen av verdensøkonomien og hverdagslige sosiale interaksjoner 

forvandler fremtidens arbeid over hele verden. Hyppigere klimarelaterte sjokk truer også vekst- og 

utviklingsutsiktene, og setter oppnådd fremgang i fare ved å øke matsikkerheten, helserisikoen og 

menneskers sårbarhet for ekstreme værhendelser. 
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Nye bevis viser at tiltak for å oppnå bærekraftsmålene kommer til kort når det gjelder spørsmål som er 

avgjørende for en bedre verden, som likestilling mellom kjønnene og alle andre former for ulikhet, 

fattigdom, sårbarhet, konflikter og klimaendringer. 

 




