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"Å virke med til fred [...] gjennom utdannelse, vitenskap og kultur [og] fri strøm av ideer i ord og bilder"

Norges visjon

—Artikkel 1 og 2 i UNESCOs konstitusjon fra St. prp. nr. 58. (1947)

Utdanning

Vitenskap

UNESCO skal sikre
UNESCO skal være en
inkluderende og rettferdig normativ og etisk aktør på
utdanning av god kvalitet vitenskapsfeltet og sikre at
og fremme muligheter for
forskning bidrar til å nå
relevant livslang læring for
bærekraftsmålene
alle innen 2030

Kommunikasjon

Kultur

UNESCO skal sikre at
UNESCO skal arbeide for
verdens kultur- og
tilgang til frie medier, styrke
naturverdier og kunstnerisk presse- og ytringsfriheten
frihet beskyttes, utvikles, er og fremme journalisters
tilgjengelig og formidles til sikkerhet og rettigheter
beste for nåtidens folk og
framtidige generasjoner

Norge vil at UNESCO skal...



Arbeide for å nå bærekraftsmål 4 om at alle



skal få tilgang til god utdanning og livslang

Mål

læring



Bidra til god og relevant fag- og yrkesopplæring
og høyere utdanning

Bidra til ny og god kunnskap for å nå



bærekraftsmålene



Bidra til etisk reﬂeksjon om forskning



Arbeide for ny og god kunnskap om hav og

Bidra til å nå bærekraftsmål 11.4 om å verne,



Bidra til å nå bærekraftsmål 16.10 om å sikre

gjøre tilgjengelig og styrke verdens kultur- og

tilgang til informasjon og beskytte

naturarv, også i konﬂikt

grunnleggende rettigheter som journalisters,
kunstneres og forskeres sikkerhet



Styrke kunnskapen om den immaterielle
kulturarven



Arbeide for presse- og ytringsfrihet for alle

Verne og fremme et mangfold av kulturutrykk,



Arbeide for åpen tilgang til forskning og

ferskvann




Bidra til at det blir ﬂere og bedre lærere



at tilgang til utdanning sikres for barn i kriser
og konﬂikt



Styrke folks tillit til vitenskap og UNESCOs

utdanning vedtas og implementeres





Motarbeide ulovlig handel med





Fremme kulturelle rettigheter



Bidra til å nå bærekraftsmål 8.9 om bærekraftig
turisme

Arbeide med å bygge
utdanningssystemkapasitet på landnivå

www.unesco.no

Bidra til å bevare verdens dokumentarv digitalt
og materielt

kulturgjenstander

Arbeide for at den globale konvensjonen om
godkjenning av kvaliﬁkasjoner i høyere

utdanningsressurser

også fra urfolk og minoriteter

rolle som en kunnskapsbasert rådgiver for
myndigheter og profesjonsutøvere





havforskning for bærekraftig utvikling 2021-2030

Bidra til at migranter integreres gjennom
tilgang til god utdanning og livslang læring og

Sikre gode forberedelser til FNs tiår for



Sikre tilgang til frie og uavhengige medier

Norges UNESCO-strategi
2018 - 2021
Styrking av UNESCO

Norge ønsker et sterkt FN og vil arbeide for å styrke UNESCO. For å kunne møte dagens og fremtidige utfordringer på
en tilfredsstillende måte, må UNESCO være en slagkraftig, effektiv og relevant organisasjon. UNESCO bør bidra med
lederskap, kunnskap, analyse og kompetanse på sine fagområder og legge til rette for kunnskapsbasert dialog på
tvers av geograﬁske og kulturelle skillelinjer. Norge skal arbeide for at UNESCO foretar tydeligere prioriteringer,
konsentrerer seg om færre områder og arbeider innenfor organisasjonens mandat. Samarbeid med andre
organisasjoner, særlig FN-organisasjoner bør styrkes. Norge skal arbeide for at UNESCOs aktiviteter og prioriteringer i
større grad bygger på evalueringer og oppnådde resultater. Norge skal arbeide for at FNs bærekraftsmål 4 om tilgang
til god utdanning og livslang læring for alle forblir UNESCOs hovedprioritering frem til 2030. Norge skal bidra til at
presse- og ytringsfrihet, hav- og klimaforskning, og kulturkonvensjonene holdes høyt på UNESCOs agenda.

Norges arbeid i UNESCO

Norge skal være en reformorientert, konstruktiv og krevende bidragsyter og partner i UNESCO. Norge skal bygge
broer og forsøke å skape allianser som minsker spenninger mellom land og regioner og bidra til konsensusløsninger.
Norske representanter skal aktivt løfte frem saker som er viktige for Norge på generalkonferanser og i andre viktige
UNESCO-møter. Det tette, nordiske samarbeidet skal opprettholdes, og brukes til gjensidig informasjonsutveksling og
økt gjennomslag. Norge er medlem i verdensarvkomitéen for perioden 2017-2021. Den norske UNESCOkommisjonen skal være rådgiver og pådriver overfor norske myndigheter i sentrale UNESCO-saker. Kommisjonen
skal arbeide for at UNESCOs verdier bidrar aktivt til samfunnsutviklingen i Norge. Regjeringen ønsker å styrke
rekrutteringen av personer fra Norge til FN, inkludert UNESCO, og andre internasjonale organisasjoner.

UNESCO-arbeidet i Norge

Norge skal effektivt følge opp sentrale konvensjoner, anbefalinger og andre UNESCO-vedtak. Det norske UNESCOarbeidet skal være preget av åpenhet, god informasjonsﬂyt, effektivitet og tett samarbeid mellom relevante
departementer og fagmiljøer. Flere departementer er involvert i UNESCO-arbeidet i Norge.
Utenriksdepartementet har det overordnede ansvaret for norsk politikk i FN, inkludert UNESCO.
Kunnskapsdepartementet har koordineringsansvaret for norsk UNESCO-arbeid, og er i tillegg hovedansvarlig
for feltene utdanning og vitenskap. Klima- og miljødepartementet har hovedansvar for
verdensarvoppfølgingen, kulturarv i konﬂikt og Man and the Biosphere-programmet. Kulturdepartementet har
hovedansvar for UNESCOs kulturkonvensjoner og kulturprogram. Nærings- og ﬁskeridepartementet har det
nasjonale ansvaret for oppfølgingen av FNs tiår for havforskning for bærekraftig utvikling 2021-2030.
Kunnskapsdepartementet har sekretariatsansvar for Den norske UNESCO-kommisjonen.

www.unesco.no

