Learning hub for climate change adaptation
in development (C-hub)

Læringsplattform for klimatilpasning i bistand
UD/NORADs dialogmøte med sivilt samfunn om oppfølging av klimatilpasningsstrategien,
16. juni 2021
Ved Siri Eriksen (NMBU), Jan Thomas Odegard (Utviklingsfondet) og Erik Kolstad (NORCE)

Bakgrunn
• Behov for en arena for kritisk
nytenking, informasjonsutveksling og
læring på tvers av aktører og tema
• Mye faglig og praktisk kunnskap, men
den brukes i for liten grad
• Mange klimatilpasningstiltak makter
ikke å redusere sårbarhet for de mest
marginaliserte, eller bidrar til og med til
å forsterke sårbarhet
• Lite kritisk tenking om hva ‘adaptation
success’ egentlig er – for hvem?
• Det trengs mer transformativ
klimatilpasning, som setter
marginaliserte grupper i sentrum
Atteridge and Remling 2018 https://doi.org/10.1002/wcc.500
Eriksen et al. 2021 https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105383;

Målet for Learning Hub for
Climate Change Adaptation in
Development (C-Hub):
Styrke en kunnskapsbasert norsk innsats på
klimatilpasning i bistandsarbeidet, spesielt for å
redusere sårbarhet blant de mest marginaliserte
C-Hub skal utvikle:
• Et nettverk for kunnskapsutveksling og
samarbeid mellom forskere, forvaltning og
sivilsamfunn

• En plattform for læring fra forskning og
praktiske erfaringer om tiltak som setter
sårbare gruppers kunnskap og behov i
sentrum
• Innovative metoder for klimatilpasningstiltak
som en myndiggjørende læringsprosess
(empowering adaptive learning process)

Motivasjon fra klimaforskningen
Mange norske og internasjonale prosjekter går parallelt med samme mål

Styrking av nasjonale
institusjoner

Alle snakker om «going the last mile», men
det trengs koordinert innsats, samarbeid og
læring på tvers av landegrenser, prosjekter
og sektorer for å få dette til

Bedre vær- og klimatjenester for de
som trenger det mest

Sivilsamfunnets motivasjon for C-hub
• Klimaendringene
akselererer + brer seg
• Klimatilpasning er et
umodent fagfelt
• Lite fokus de mest
sårbares perspektiv
• Klimatilpasning er
komplekst + krevende

• Vi trenger forskernes
innsikt
• Vi vil dele vår innsikt
med forskerne ++
• Utveksle konkrete
erfaringer
• Utvikle standarder,
metoder og posisjoner

Hvordan ble C-hub til?
• Regjeringens lansering av
klimatilpasningsstrategien i april 2021
• NMBU og Utviklingsfondet utviklet et
konseptnotat om en læringsplattform for
norske forskere, sivilsamfunnsaktører og
forvaltning
• Ideen diskutert i et møte med ca 20 aktører
(forskere og sivilsamfunns) innenfor
klimatilpasning i mai 2021
• Møtet viste:
•
•
•
•
•

Stort mangfold faglig og arbeidsfelt
Stor interesse
Behov for en learning hub
Ønske om tematiske grupper
Flere type aktiviteter på tvers av temaer og aktører
fremmer læring

C-hubs organisering:
• Læringsplatformen skal være inkluderende
• Den skal bestå av aktiviteter som gir rom for
kritisk og utforskende læring og nytenking
• Styringsgruppa representerer tematisk
bredde, og både faglig og institusjonell
balanse
• Administrativ koordinering på plass gjennom
interne/prosjektmidler fra NMBUs
bærekraftsplatform ‘TOWARDS sustainable
cities and communities’ og NORCEs prosjekt
CONFER

Styringsgruppa og temaer
• NMBU/Siri Eriksen (leder): sosialt rettferdig
klimarobust utvikling
• Utviklingsfondet/Jan Thomas Odegard
(nestleder): lokale tilpasningsstrategier og
landbruk
• NORCE/Erik Kolstad (nestleder):
Klimatjenester og lokalkunnskap
• Redd Barna/Luthen&Abazaj: Sårbare
gruppers stemme og rettigheter
• Universitetet i Agder/Morgan ScovilleSimonds: læringsprosesser i
tilpasningstiltak

Kommunikasjon og
nettverk
NORAD/UD inviteres inn
i styringsgruppa som
observatør

En internasjonal
ekspertgruppe
identifiseres for dialog,
rådgiving og samarbeid

Samarbeid med
relevante internasjonale
nettverk og initiativer,
inkludert sør-sør(-nord)
samarbeid

Plattform for
kommunikasjon blant
medlemmer etablert
(slack)

Kommunikasjon utad
gjennom webside:
c-hub.org

Aktiviteter og outputs
• Dynamisk kunnskapsbank (kompetanse i Norge og internasjonalt,
litteratur, websider, dele dokumenter og andre ressurser)
• Åpne seminarer med inviterte eksperter:
24 juni 2021, 14:00. Katharine Vincent: Learning from climate change
adaptation interventions in Malawi (digitalt)

• Utforskende seminarer for kritisk tenking om nøkkelspørsmål
• Policy briefs om funn fra seminarer eller prosjekter
• Metoder og verktøy
• Prinsipper for hvordan klimatilpasningsprosjekter kan gjennomføres
som en bemyndiggjørende læringsprosess (empowering adaptive learning)
• Verktøy for evaluering av sårbarhetsreduksjon i klimatilpasningsprosjekter

• Samarbeid mellom sivilsamfunn og forskere
• Studentprosjekter
• Felles gjennomføring av tilpasningsprosjekter
• Felles initiativ for formidling av kunnskap inn i policy prosesser
An adaptation workshop in Peru. Photo: Morgan Scoville-Simonds

C-hub.org
Siri.eriksen@nmbu.no
Jan.thomas@utviklingsfondet.no
ekol@norceresearch.no

