
Er vi ein inkluderande organisasjon?
Inspirasjonssamling for inkludering

v/ Jorunn Vallestad – fagrådgjevar naturmangfald



• 23 500 medlemmer – og vi øker!

• Grunnlagt i 1914

• Norges eldste og største natur- og 

miljøvernorganisasjon

• Silje Ask Lundberg er leder

• Landsdekkende, demokratisk organisasjon, 

med fylkeslag og rundt 80 lokallag over hele 

landet

• Miljøagentene og Natur og Ungdom er barne-

og ungdomsorganisasjonene



Kva kjenneteiknar ein inkluderande
organisasjon?

• Alle er velkomne – og blir tatt godt vare på

• Eit godt miljø i organisasjonen

• Evner å nå ut til ulike grupper i samfunnet

➢ Ein inkluderande organisasjon bør 
gjenspeile mangfaldet i befolkninga



Kven er det vi ynskjer å inkludere?

Arbeidsprogrammet 2016 - 2017

«Vi skal i denne perioden særlig jobbe for å øke andelen 
medlemmer i aldersgruppa 25–40, unge voksne … og ønsker i vår 
kommunikasjon også å engasjere flere kvinner.»

Forslag til nytt prinsipprogram:

«Organisasjonen skal søkje å reflektere eit mangfald av 
befolkninga og arbeide for god representasjon i kjønn, geografi, 
sosial bakgrunn, minoritetsbakgrunn blant både medlemmar, 
aktive og tillitsvalte.»

Alder     Kjønn      Etnisitet



Litt statistikk - kjønnsfordeling

Naturvernforbundet

Medlemmer innmeldt 2005 eller tidligere 

Kvinner: 44 % Menn: 56 % 

Alle medlemmer 2016 

Kvinner: 49,50 % Menn: 50,50 % 

Nye medlemmer i 2016 

Kvinner: 55 % Menn: 45 % 

Tillitsvalgte i 2016

Kvinner 43 % Menn 57 %

Nasjonalt

Ca 50%

Ca 50%



Litt statistikk - aldersfordeling

Naturvernforbundet

Nasjonalt

Alders- og kjønnsfordeling tillitsvalgte



Litt statistikk - etnisitet

Naturvernforbundet

?

Nasjonalt

• Innvandrere i Norge: 698 500

• Barn av innvandrere:149 600

• Innvandrerbefolkningen: 848 200

Totalt 16,3 % av Noregs befolkning

*Tall fra Statistisk sentralbyrå





Kvifor skal Naturvernforbundet jobbe med 
inkludering av etniske minoriteter?

• Fleire medlemmar

• Fleire ressursar

• Fornying og endring i takt med samfunnet

• Nye perspektiv og ny kunnskap

• Ulikheit skaper framdrift og god dynamikk i organisasjonen

• Meir inflytelse i samfunnet

• Skape eit godt lokalmiljø

• Skape miljøengasjement hos fleire

• Forsking viser at personer med minoritetsbakgrunn er 
underrepresentert i frivillige organisasjonar. – Moglegheit for 
å få med fleire



Kven er målgruppa etniske minoritetar/ 
innvandrerbefolkninga?

https://www.ssb.no/_image/313278/label/

