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1. Sessionen 2011
Ungdomens Nordiska Råd samlades till sin årliga session den 28-30.10.2011 på Christiansborg i Köpenhamn.
I sessionen deltar representanter från medlems- och observatörsorganisationer från de Nordiska länderna
och självstyrande områdena. Under helgen debatterades aktuella politiska frågor som ledde till diverse
resolutioner. På sessionen detta år deltog ca 90 personer.
Sessionen inleddes traditionsenligt med ett seminarium, som gick under rubriken "Human rights in the
Baltic Sea region". Seminariet ordnades i samarbete med Föreningarna Nordens Ungdomsförbund FNUF
och politiska ungdomsorganisationer från Östersjöländerna var inbjudna.

Vi vill ge ett speciellt tack till våra goda samarbetsparter under det gånga året:
•
•
•
•

Nordiska rådet
Nordiska ministerrådet
Nordbuk
Kilroy travels

Sammanlagt inlämnades 29 resolutionsförslag till sessionen, vilka sedan behandlades i partigrupper och
arbetsgrupper under lördagen och söndagen. 22 av resolutionerna godkändes och presenteras i denna
rapport.1 Det är fritt fram att citera UNR:s resolutioner i uttalanden, talturer, spörsmål och andra
sammanhang.

2. Presidiets verksamhet under år 2011
Under året har UNR presidiet samlats till tre möten i samband med Nordiska rådets möten samt till ett antal
e-postmöten, arbetsgruppsmöten och skypemöten. Eftersom vi träffas så sällan blir arbetet mellan möten
väldigt självständigt och mycket e-post betonat.

Under det gånga året antog presidiet följande resolutioner och yttrande:
•
•
•
•
•
•
•

Återvalet av Lukasjenko är ett fiasko för Norden
Unga ges för liten roll i valet
Behåll Danmark i Norden
Politisk deltakende blant unge i Norden
Resolution from The Third International Forum for Young Politicians of the North West of Russia and
Nordic Countries
UNR inbjuder till seminarium om mänskliga rättigheter i Östersjöregionen
Ställningstagande för ett öppnare, inkluderande och humanare samhälle (till nordiska
statsministrarna)

Presidiet har haft ett konstruktivt år och presidiemedlemmarna har aktivt deltagit i mötena.
1

Alla resolutioner finns tillgängliga på www.unginorden.org
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3. Resolutionerna
1. Et behov for en fellesnordisk energi- og klimamelding
Til NMR, ministrene som er ansvarlige for nordisk samarbeid
«Det gröna Norden – klimatsmart aktör» heter programmet for årets finske formannsskap i
Nordisk Ministerråd (NMR). Også fjorårets danske program uttrykte klimaendringer og miljøvern
som en hovedprioritering.
Ungdommens Nordiske Råd (UNR) er glad for denne prioriteringen, og oppfordrer NMR, og
særlig formannsskapet, til å ta steget fra fine formuleringer til felles handlinger i våre land. En
fellesnordisk klima- og miljøplan er både nødvendig og ønskelig.
De nordiske land har ulike styrker, forpliktelser og utfordringer i klima- og energisektoren, men
UNR mener at en felles plan ville vært et godt svar til verdens klimakrise, og det ville styrke vårt
felles næringsliv.
De forskjellige landene har ulike løsninger på energikrisa i verden. Det er vår felles styrke, fordi vi
kan kombinere våre ulike kunnskaper og ulike energiløsninger – og alle land vil kunne tjene på
naboenes valg, løsninger og styrker. Sammen kan vi bli et fyrtårn på bærekraftighet i verden.
Den bæredyktige utviklingen er et ansvar overfor kommende generasjoner om å ta vare på miljøog naturresurser, et solid økonomisk fundament og driftsvilkår, samt anerkjenning av sosialt
ansvar mot nøkkelområder som demokrati, likhet, økonomisk frihet og grundleggende
menneskerettigheter.2
UNR utfordrer derfor NMR til å utarbeide en fellesnordisk klima- og energiplan som inneholder
• felles regler og retningslinjer for miljøvennlige boliger
• fellesnordisk sertifiseringsordning som gjør det lønnsomt å produsere grønn energi (slik
som den svensk-norske avtalen om Grønne sertifikater).
• oppgradere kraftnettet, både nasjonalt, regionalt og mot Kontinentaleuropa
• harmonisere reguleringene for energitilbydere
• økt kapasitet for passasjer- og gods på jernbanen
•
•
•

Det nordiske området må begynne en prosess for å bli selvforsynt med energi, med
miljømessig rene energiløsninger.
Kommuner i det nordiske området må utvikle måter å bruke sine egne lokale resurser og
oppfinne egne løsninger for biodiesel- og biogassproduksjon.
Al utnytting av miljø- og naturresurser ska være bæredyktig.3

2

Redaksjonel oversettelse av sessjonens vedtak som var: “The sustainable development is responsibility
to future generations in handling environmental and natural resources,economic a solid foundation and operating
conditions and recognition of social responsibility towards key areas such as democracy, equality, economic freedom
and fundamental human rights.”
3
−
Redaksjonel oversettelse av sessjonens vedtak som var: “The nordic region should begin a process to be
self sufficient in energy, with clean environmental energy solutions. – Municipalities in the nordic region should develop
ways to use their own local resources and invent self soulutions for biodiesel and biogas production. – All handling of
environmental and natural resources should be sustainable.”
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2. FN trenger et landbruksprogram
I sommer skjedde det igjen. Tørke og feilslåtte avlinger førte til hungersnød og død på Afrikas
horn. I områder som allerede lider under mangel på demokratisk utvikling og rettferdig fordeling,
er det de fattigste som først lider av sulten.
FN-rapporter advarte allerede i høst om at konsekvensene ville bli katastrofale. Rapportene slo fast
at hungersnød og død var i emning, og ba verdenssamfunnet om å forberede krise-matvarelager
og medisin beregnet på millioner.
Mange av de som nå lider under disse tragiske omstendighetene, er bønder som på grunn av
feilslåtte avlinger og mono-landbruk står helt uten vern mot naturkreftene. Mange av dem ville
trolig kunne berget seg selv om de hadde hatt bedre opplæring i landbruk og én eller to andre
typer vekster. Hadde det lokale landbruket hatt en større variasjon, kunne man ha forhindret at
katastrofen fikk de enorme dimensjonene som den har fått.
Ungdommens Nordiske Råd tror på det universelle menneskeverdet og mener at alle midler må
brukes for å motvirke hungersnød. Verdenssamfunnet må i større grad tilby hjelp til selvhjelp
istedetfor å planlegge med kriser i sikte. Ungdommens Nordiske Råd utfordrer derfor de nordiske
land, Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd til å jobbe for et felles landsbruksprogram innen FNsystemet for å undervise bønder, og derigjennom bygge opp et jordbrukssystem som kan hindre
katastrofer av de dimensjoner vi har sett denne sommeren. Nordisk Råd vil sikre afrikanske
bønder frihandel for å sikre likhet og bedre lønnsomhet.4 Mer konkret vil det innebære å bygge
opp et juridisk system sikrer bøndenes rettigheter til landbruksjorda samtidig som man hindrer at
den rike delen av verden dumper landbruksproduktprisen gjennom eksportsubsidier.
UNR vil:
- Et fair trade system for å sikre et bæredyktig landbruk
- For å fremme et mer rettferdig handelssystem må vi avskaffe EUs landbrukseksportstøtte5

Reservation från Trine Irmiger Kappel (Konservativ Ungdom), Josefine Gustafsson (Moderata
Ungdomsförbundet), Annaliisa Räisinen (Samlingspartiets Ungdomsförbund), Einar B. Sigurbergsson
(Samband unga Sjálfstæðismanna), Simon Elo (Perussuomalaiset Nuoret/Sannfinländarnas Unga),
Christopher Amundsson (Unge Høyre) till förmån för at förkasta resolutionen.

4

Redaksjonel oversettelse av sessjonens vedtak som var: “The Nordic Council will ensure African
farmers fair trade to ensure equality and better business.“
5
Redaksjonel oversettelse av sessjonens vedtak som var: “UNR wants: – A fair trade system to ensure a
sustainable agriculture. – To promote a more fair tradeing system, we have to abolish the European Union's agricultural
export subsidies.”
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3. Forent for demokratiet
Tragedien på Utøya var et forsøk på å stoppe demokratisk aktivitet og hindre ungdomsdeltakelse.
Sammen, som ungdom fra de nordiske land, er vårt unisone svar: vi vil jobbe sammen for mer
demokrati, mer medvirkning, mer involvering og mer engasjement. Sammen vil vi fortsette
kampen for de verdiene vi tror på – et demokratisk samfunn basert på hvert enkeltindivids
likeverd, og vi ønsker alle velkommen til å delta i arbeidet med å skape dette samfunnet sammen
med oss.
Ungdommens Nordiske Råd mener det er viktig å ikke foreta forhastede og overdrevne
beslutninger som fører til større grad av overvåkning og strengere lovverk. Vi oppfordrer til aktivt
arbeid mot skiller mellom kulturer og mellom religioner. Vi mener det er viktig å sikre trygge og
åpne lokalmiljø som en basis for et moderne demokratisk samfunn.
Vi byr inn til en Nordisk debatt om hvordan man skal kunne forebygge fremtidige angrep som det
Norge opplevde 22. juli og mener de nordiske land i fellesskap må søke de løsningene som kan
forebygge at dette skjer igjen.
Ungdommens Nordiske Råd foreslår
- at Nordisk Råd utnevner en ungdomskommisjon som skal diskutere hvordan man kan
forebygge slike handlinger
- at man oppretter en midlertidig fellesnordisk amnesti for innlevering av ulovlige og
uregistrerte våpen
- at de nordiske land i fellesskap forplikter seg til å eliminere sosialt utenforskap

4. Fra ord til handling
Til Nordisk Råd og Nordisk Barne- og Ungdomskomité
En oppfattelse av at mennesker ikke er likeverdige kan oppstå når man snakker om “oss og dem”.
UNR understreker at alle politikere må ta ansvar for hvordan immigrasjon og integrering blir
diskutert, men at alle partier fra alle lande burde burde gå ind til debatten frimodigt i demokratiets
bedste tradition. De universelle menneskerettighetene og individets likeverdighet må alltid være i
fokus i diskusjonen. Ingen enkeltindivider eller grupper skal undertrykkes i våre nordiske land.
Derfor er det viktigere enn noen gang å bygge opp under våre multikulturelle samfunn.
UNRs sesjon oppfordrer UNRs presidie, Nordbuk og Nordisk Råd til å ta aktiv del i debatten og til
å løfte disse problemstillingene i Nordisk Råd og i alle de nordiske land.
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5. Gör Norden till världens bästa plats för barn och unga på allvar
Nordiska Ministerrådet har år 2010 gett ut en strategi gällande Barn och unga i Norden som lyfter
fram många av de viktiga målsättningar de nordiska länderna har kommit överens om inom
området för barn och unga. Det genomsyrande målet är att ”Norden skall vara den bästa platsen i
världen för barn och unga”.
Strategin innehåller många bra målsättningar och värderingar. Bland annat stadgas det att NMR:s
arbete ska utgå från ett rättighetsperspektiv, samt att barn och unga skall vara med och påverka
sitt eget liv, sin närmiljö och samhällsutvecklingen i stort. Barn och ungas välbefinnande är en
förutsättning för en hållbar framtida utveckling i Norden. NMR har alla förutsättningar att vara
en ambitiös föregångare även då det gäller hörandet av barn och unga, varför det vore extra viktigt
att höra barn och unga även då nästa strategi görs upp.
Nu mer än någonsin står det klart att barns och ungas välmående är ett måste för ett tryggt och
välmående samhälle. Nordiska Ministerrådets Barn och Ungdomsstrategi är ett bra steg i rätt
riktning, men viktigare än detta är implementeringen av strategin. Denna implementering måste
ske inom ministerrådets alla sektorer med en stark fokus på barn och unga.
Därför uppmuntrar vi UNR till att
• vidare uppmuntra till en stark tvärsektoriell implementering av Strategi för barn och unga i
Norden
• följa med uppföljningen av denna strategi
• evaluera strategins förverkliganden på ett konkret plan
• se till att barn och unga konsulteras i uppgörandet av nästa strategi

6. Ungdomsorganisationerna nyckeln till delaktighet i samhället
Den nordiska välfärdsstaten står inför ett vägskäl. Traditionellt har den nordiska välfärdsstaten
kopplats samman med visionen om ett samhälle där även svaga och utsatta grupper ska få ta del
av den gemensamma välfärden man skapar genom en rättvis omfördelning av resurser.
På senare tid har ändå de sociala och ekonomiska klyftorna i samhället ökat markant: enbart i
Finland lever över 150 000 barn idag i hushåll med inkomster under låginkomstgränsen
(Hufvudstadsbladet 1.10.2011). I Nordiska Ministerråds Strategi för barn och unga i Norden (2010)
stadgas det att ”Norden skall vara världens bästa plats för barn och unga.” En osäker ekonomi, hög
ungdomsarbetslöshet och bristande framtidstro ger ändå all orsak att fundera över vad vi kan göra
för att förhindra att speciellt unga människor passiveras, marginaliseras och känner sig
exkluderade.
I dessa tider framstår därför ungdomsorganisationer och ett starkt medborgarsamhälle som allt
viktigare för att förhindra en vidare oroväckande utveckling. Föreningsvärlden ger unga en
plattform för samhällspåverkan samtidigt som det i sig självt skapar en gemenskap där människor
med olika bakgrund kan mötas över språk- och kulturgränser. Genom äkta deltagande i
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beslutsfattande och verksamhet i demokratiska strukturer kan unga människor vara en naturlig,
aktiv del av samhället, inte en enskild grupp som skapar problem.
Nyckeln till framgång är ett samhälle där unga känner sig delaktiga och starka. Vi vill därför att
UNR skall jobba för
- resurser och politiskt stöd för ungdomsorganisationer
- ett större erkännande av nonformellt lärande både inom utbildningssektorn och i
arbetslivet
- aktivt stöd i/till ungdomsorganisationer för att öka diversiteten inom organisationerna och
uppmuntra dem till att nå ut till nya målgrupper både geografiskt, kulturellt och socialt

7. Även papperslösa har rätt till sjuk- och hälsovård
I Norden lever tiotusentals papperslösa människor vid sidan om det officiella samhället.
Papperslösa är personer som stannat kvar efter att t.ex. deras visum eller uppehållstillstånd gått ut
eller efter att ha fått ett negativt beslut på sin asylansökan. Det kan även handla om personer som
aldrig gett sig till känna till myndigheterna. De kan inte vända sig till myndigheterna av rädsla för
att bli utvisade eller återsända, något som för många kan innebära en risk för livet.
Att leva som papperslös innebär att man tvingas leva utanför det officiella samhället, utan kontakt
med någon myndighet. Den extremt utsatta situation som papperslösa befinner sig i gör att de lätt
kan exploateras, i synnerhet som många tvingas arbeta inom den gråa ekonomin för att trygga sin
utkomst.
Dessa personer har inte heller rätt till sjuk- eller hälsovård på lika villkor. Om man som papperslös
har behov av akutvård tvingas man själv betala för den, en summa som i Finland kan uppgå till
170 euro och i Sverige ca 2100 kronor. I många fall kan bristen på rätt till sjuk- och hälsovård
innebära att människor tvingas föda i hemlighet eller att relativt lätta sjukdomar och skador
utvecklats till att bli allvarliga då de inte behandlas. För att trygga dessa människors rätt till liv och
hälsa har det i alla nordiska länder grundats frivilligkliniker, som erbjuder vård avgiftsfritt åt
papperslösa. På många håll fungerar dessa kliniker genom att läkare frivilligt ställer upp för att
erbjuda sina tjänster, samt genom donationer av läkemedel och instrument.
Enligt FN:s människorättskonventioner har alla människor likvärdig rätt till liv och hälsa samt till
att få vård när man är sjuk. De nordiska länderna har en viktig uppgift i att trygga denna rättighet
för alla människor, oavsett juridisk status, på det sätt som man i exempelvis Frankrike och Spanien
har tryggat allas rätt till vård genom att erbjuda avgiftsfri eller subventionerad vård åt alla
behövande.
UNR kräver därför att
• samtliga nordiska länder tryggar allas likvärdiga rätt till sjuk- och hälsovård på lika villkor
i sin lagstiftning, oberoende av en persons juridiska status.
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8. Samernas rättigheter bör tryggas i hela Norden
Samernas rättigheter tryggas fortsättningsvis inte i Norge, Sverige och Finland, de tre nordiska
länder där Nordens ursprungsbefolkning samerna lever. FN kritiserade senast i år dessa nordiska
länder för att ignorera vissa av samernas rättigheter. Enligt FN:s rapportör för urbefolkningsfrågor
återstår mycket när det gäller rätten till land, språk och den egna kulturen. FN:s arbetsorganisation
International Labor Organization har en omfattande konvention om skyddet av
ursprungsbefolkningens rättigheter. ILO:s konvention nummer 169 om Urfolks rättigheter
inkluderar ursprungsbefolkningens rätt till sin mark, naturresurser, traditionella yrken,
utbildning, språk och välmående. Speciellt rätten till traditionella yrken och rätten till en del av
vinsten från utnyttjande av naturresurser beaktas mycket dåligt. Av de tre nordiska länderna
nämnda ovan är Norge det enda landet som ratificerat konventionen.

Därför kräver UNR att
3.1 alla nordiska länder ratificerar ILO:s konvention om ursprungsbefolkningars rättigheter
3.2 Norge, Sverige och Finland skapar stödstrukturer för traditionell samisk yrkesverksamhet

Reservation från Heikki Autto (NUU) samt Anna Liisa Räsänen (Kokoomuksen Nuorten Liitto) till förmån
för att förkasta resolutionen.

9. [Opprioritering af uddannelsessamarbejde med de baltiske
lande]6
Ungdommens Nordiske Råd opfordrer regeringerne i Norden til at opprioritere uddannelses-samarbejdet
mellem medlemslandene og de baltiske lande særligt med henblik på øget udveksling af studerende landene
imellem. En opprioritering af uddannelsessamarbejdet vil være med til at højne uddannelsesniveauet i de
baltiske lande. En højnelse, der på sigt kan være med til at mindske risikoen for trafficking og dermed sikre
basale menneskerettigheder.

Begrundelse:
Det er ingen hemmelighed, at uddannelse er det bedste middel til at skabe fremdrift i et samfund. Jo bedre
uddannet en befolkning er – jo bedre er det pågældende land stillet i det internationale samfund. Samtidig er
det nok værd at påpege, at uddannelse er den bedste vej til at mindske uligheden i et samfund.
I de baltiske lande er det i dag desværre sådan, at en alt for stor del af befolkningen bliver udnyttet af
kriminelle bagmænd blandt andet til trafficking. Det er afskyeligt, men et godt eksempel på, at det er
6

Overskriften er redaktionelt tilføjet. Den oprindelige overskrift på det af sessionen vedtagne forslag er:
”Forslag til resolution til Ungdommens Nordiske Råd fra Demokraterne Ungdom (Grønland)”
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påkrævet, at det er nødvendigt, at opprioritere uddannelse i de baltiske lande, så der på sigt bliver langt
flere unge mennesker, der ikke behøver at nedværdige sig selv til et liv i hænderne på kriminelle bagmænd
som ofre for trafficking.
Demokraterne Ungdom har noteret sig, at Estland, Letland og Litauen siden 2008 har deltaget i Nordplus på
lige fod med de nordiske lande. Dette samarbejde ser vi gerne fortsætte også efter 31. december 2011, hvor
den nuværende aftale udløber.
Vi ser også gerne, at der bliver tilført området endnu flere penge end i dag, hvor det årlige budget er på ca.
67 millioner kroner.

10. Vice-president som stöd i presidentens arbete
Verksamheten i Ungdomens Nordiska Råd har under det gångna årtiondet utvecklats från ett
seminarium för ungdomar till en hel organisation som jobbar med ungdomspolitik och sakpolitik i
hela norden och med närområdena.
Till presidiet väljs en representant från varje paraplyorganisation jämte en suppleant, och alla
förtroendevalda jobbar i den mån de har möjlighet. Däremot har presidenten ingen suppleant.
Även om hela presidiets uppgift är att stöda presidenten skulle arbetsfördelningen vara tydligare
om det fanns en vice-president, som kunde fungera som presidentens arbetspar. Ibland behövs ett
bollplank inför förberedelser av möten och också någon som kan ta ledningen ifall presidenten blir
sjuk eller har andra förhinder. Vice-presidentskapet skulle dessutom ge en plattform för ett
bredare politiskt arbete.
Genom att verksamheten blivit bredare innebär det att förtroendeuppdraget som president kräver
betydligt mer, i både tid, energi och kapacitet, än det gjorde förut. Ett förtroendeuppdrag kan inte
vara ett heltidsarbete. Därför måste också ansvaret som en president tar på sig kunna delas mellan
flere aktörer. Ansvarsfördelningen sker i praktiken smidigast och tydligast genom att presidiet
konstituerar sig och inom sig väljer en vicepresident.
Däremot finns det inte ekonomiskt möjlighet att öka på budgeten och därför föreslås vice
presidenten vara en av dem som representerar paraplyorganisationerna. Presidenten skulle
fortsättningsvis representera alla partier och alla länder och självstyrande områden i sitt uppdrag.
Därför föreslås för UNR-sessionen att presidiet under verksamhetsåret 2011-2012 förbereder en
stadgeändring, så att det förutom president också väljs en vice-president.

11. Satsning på utdanning
UNR har alltid vært pådrivere for kvalitet og likeverd i fellesskolen. Skolen er en viktig arena for å
fremme respekt og forståelse. UNR vil ha en skole preget av mangfold, hvor mennesker med
forskjellig livssyn og sosial bakgrunn går i en og samme skole. UNR mener skolen må være med å
skape aktive borgere i et levende demokrati. Skolen må derfor tilrettelegge for og oppmuntre til
engasjement og deltakelse i skolehverdagen og samfunnet forøvrig.
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Vi mener den offentlige fellesskolen best kan ivareta dette mangfoldet. Kvalitet i den offentlige
skolen henger ikke bare sammen med økonomiske ressurser. Den offentlige skolen er avhengig av
å fornye seg i takt med elevene, samfunnet for øvrig og arbeidslivet. De viktigste ressursene for å
styrke skolen er dyktige og motiverende lærere, fleksible og allsidige skoleanlegg, ansvarlige og
engasjerte elever og lokalsamfunn som tar ansvar for skolen. Elever, foreldre, lærere og
skoleledelse må i fellesskap finne fram til de beste læremetodene.
Utdanning er en rettighet for alle, ikke et privilegie for de få. Målet med universiteter og høyskoler
er å utdanne en bredt sammensatt befolkning, uavhengig av økonomisk evne eller sosial
bakgrunn.
UNR vil
• ha bedre kunnskapsutveksling om tiltak i skolen som gir bedre kvalitet, mellom de
nordiske landene
• forsterke ordningene med utveksling av elever i Norden
• styrke skolehelsetjenesten, særlig med tanke på forebygging og lavterskel behandling av
psykiske lidelser
• tilby morsmålsundervisning i samtlige nordiske land
• styrke arbeidet med forståelsen av nordisk språk i skolen
• gjennomføre forsøk med en helhetlig felles lærerutdanning i Norden

12. [Etablering af fællesnordisk uddannelsesportal] 7
De nordiske lande skal inden 2014 etablere en fællesnordisk uddannelsesportal.
Portalen skal have lette søgekriterier, såsom: ”søg lignende uddannelser i andre nordiske lande”,
”hvor kan jeg komme ind på kemi”, samt information om nordiske regler for uddannelse.
Motivation
Et seminar arrangeret af Hallo Norden for nordiske studievejledere pegede entydigt på, at en
fælles nordisk uddannelsesportal vil skabe stor værdi for de nordiske uddannelsessøgende.
I Danmark findes www.ug.dk. Denne opleves af studievejlederne som en god platform.
Integration mellem lignende platforme i Norden eller en helt ny platform vil have meget lave
økonomiske omkostninger i forhold til den værdi, den vil skabe for et fællesnordisk
uddannelsesmarked, mobilitet, sprogforståelse i Norden og nordiske kulturmøder.

7

Overskriften er redaktionelt tilføjet. Den oprindelige overskrift på det af sessionen vedtagne forslag er:
”Resolutionsforslag Ungdommens Nordiske Råd”
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13. Menneskerettigheter eller handel?
Fjorårets Nobels Fredspris til Liu Xiaobo skapte stor debatt internasjonalt.
Et aspekt av den norske debatten handlet om forholdet mellom handel versus
menneskerettigheter, der det gikk frem at blant annet næringsorganisasjoner var bekymret for at
planlagte norsk-kinesiske handelsavtaler skulle legges på is.
For Norden bør det være et sentralt utenrikspolitisk mål å fremme internasjonale
menneskerettigheter.
Ungdommens Nordiske Råd mener det er i Nordens interesse å sørge for at menneskerettigheter
blir etablert og fulgt opp i Norden så vel som i det internasjonale samfunnet.
I sympati med de som ikke har de samme friheter som oss, mener Ungdommens Nordiske Råd
•

at Norden ikke skal bøye seg for trusler om økonomiske sanksjoner i kampen for
menneskerettigheter.

14. Styrk Nordens rolle på mineralforsyningen
De nordiske lande skal være mere opmærksomme på den globale markedssituation vedrørende
strategiske råstoffer til vores højteknologibrancher.
Væksten i verdens befolkninger og økonomier har fået priserne på mineralråstoffer til at stige støt
de senere år. Konkurrencen om strategiske råstoffer skærpes mellem de økonomiske stormagter.
For øjeblikket kontrollerer Kina mere end 80% af udbuddet i sjældne jordarter (rare earth
elements), som er uundværlige i højteknologivirksomheder.
De nordiske lande burde ikke i så høj grad som i dag være afhængige af det kommunistiske Kinas
råstofforsyninger, idet Kina har meddelt, at det ikke agter at handle med disse råstoffer på længere
sigt. Den skandinaviske halvøs undergrund er rig på disse råstoffer, og de skandinaviske lande har
stor muligheder i forhold til at forsyne deres egne industrier med disse strategiske råstoffer, hvad
der ville danne et stærkt grundlag for bæredygtig vækst.
UNR mener derfor,
1. at Nordisk Råd burde anerkende betydningen af at udforske disse mineraler og
mineindustriens betydning for de nordiske lande som hjørnestenen i vores
højteknologiindustrier

Reservation från samtliga delegater från SUN (Socialistisk Ungdom i Norden) till förmån för att förkasta
resolutionen.
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15. Stop eurolandenes økonomiske centralisering
Ungdommens Nordiske Råd mener, at det nordiske samarbejde med sit mellemstatslige virke bør
være et forbillede for udviklingen i EU, som bygger på mange gode idéer så som fri bevægelighed
og nærhedsprincippet.
Beslutningerne fra det seneste eurotopmøde, herunder udvidelsen af EFSF-aftalen, følges op af en
strammere styring af medlemslandenes statsbudgetter.
Det betyder, at medlemslandenes finanspolitik i højere grad vil blive styret fra Bruxelles og ikke de
enkelte landes hovedstæder.
UNR mener, at de beslutninger skal tages efter nærhedsprincippet og at finanspolitikken skal
besluttes så tæt på borgerne som muligt.
Derfor mener UNR
- at vilkårene i aftalen om udvidelsen af EFSF er en uheldig udvikling
- at de nordiske parlamenter skal forholde sig kritisk til beslutningerne fra det seneste eurotopmøde, herunder udvidelsen af EFSF
- at lande oftest kan træffe bedre finanspolitiske beslutninger for deres eget land, end EU kan

16. Udbred kendskabet til Nordplus Junior
Nordplus Junior er et nordisk udvekslingsprogram for unge på en ungdomsuddannelse, der sigter
efter at styrke samarbejdet blandt de nordiske og baltiske unge samt at gøre det nordiske
samarbejde langt mere nærværende i undervisningen.
Programmet er i udgangspunktet en stor styrke for det fælles nordiske samarbejde, samtidig med,
at det er med til at styrke den nordiske identitet blandt Nordens og Baltikums unge. Programmet
skal udbredes på samtlige ungdomsuddannelser, som skal have tilbudet om udveksling, således at
flere bliver opmærksomme på tilbudet og benytter sig af det.
Som programmet er sammensat i dag, er det umuligt at søge som enkeltperson. Dette ønsker
Ungdommens Nordiske Råd at ændre, således at det også bliver muligt for enkeltpersoner at søge
om at komme på udveksling med Nordplus Junior. Denne ordning skal således foregå over en
periode mellem 1–6 måneder. Dette vil styrke den nordiske og baltiske identitet, samtidig med at
ens sproglige og faglige kompetancer vil blive styrket.
Derfor mener Ungdommens Nordiske Råd, at dette program skal udbredes blandt de unge,
samtidig med at programmet ændres således, at det også er muligt for enkeltpersoner, der
opfylder kravene for ansøgning, at søge. På denne måde bliver det nordiske og baltiske
samarbejde udbredt til flest mulig personer.
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Derudover er Ungdommens Nordiske Råd af den overbevisning, at programmet skal struktureres,
således at flere vil opleve de særlige kulturer i forskellige egne af Norden. For eksempel skal
udvekslingen målrettes således at islandske unge får mulighed for at rejse til Finland, mens
færøske unge får mulighed for at opleve den nordsvenske kultur. Yderområderne i Norden skal
altså tilgodeses.
Ungdommens Nordiske Råd indstiller derfor:
- Nordplus Junior skal ændres til også at omfatte enkeltpersoner
- Udvekslingen skal kunne vare fra mellem 1–6 måneder
- Yderområderne i Norden og Baltikum skal tilgodeses

17. UNR kræver øget sikkerhed for søfarten i Arktis
Havene i Nordatlanten og Arktis bliver stadig mere befærdede. Det er en positiv udvikling, for
handel er en forudsætning for vores velstand, og øget handel og turisme kan samtidig være med
til at styrke den økonomiske udvikling i de arktiske områder.
Imidlertid er der også risici forbundet med den øgede skibsfart. Ikke kun gods, men menneskeliv
kan gå tabt, hvis der skulle ske et uheld til søs, men som det er i dag, er der begrænsede
muligheder for at bistå skadelidte og beskytte det sårbare arktiske miljø. Der er klart behov for et
øget beredskab i form af flere overvågningsfly samt flere miljø- og inspektionsskibe.
Ungdommmens Nordiske Råd foreslår, at de nordiske lande, men også fra Nordvestrusland,
sætter sig sammen om at udrede, hvordan de bedst kan koordinere redningsindsatser og
miljøarbejde i Arktis.
Således mener UNR
• at den øgede søfart, handel og turisme i Arktis overordnet set er en positiv udvikling
• at søfartssikkerheden skal styrkes
• at der burde anskaffes flere skibe og fly til at foretage den praktiske arbejde med
søfartssikkerheden
• at de nordiske lande, evt. i samarbejde med de nordvestrussiske myndigheder, burde
udrede mulighederne for samordning af den civile indsats
De nordiske lande og det Arktiske Råd skal fremme samarbejde i det arktiske område, når det
kommer til miljøbeskyttelse, forskning, overvågning og samordning af eftersøgning og redning.
Alle forholdsregler for at håndtere øget trafik i området skal være baseret på delte midler og
ansvar.
Indgåelse af de pågældende aftaler vil skabe den retlige ramme om søfartsforholdene og bør
omfatte regler for sejlads, fiskeri, brug af olie, gas og andre ressourcer i havbunden, søgrænser,
forurening, marin forskning og konfliktløsning gældende for alle farvande, inklusive det nordlige.
-

De nordiske lande og det Arktiske Råd skal indgå i øget samarbejde og regulering om
arktiske spørgsmål
Forbedre beskyttelsen af økologiske områder ved øget overvågning
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-

Afvise militær udvikling i området, undtagen hvad gælder søgning, redning og
havovervågning.8

Reservation från samtliga delegater från NUU (Nordisk Ungkonservativ Union) till förmån för att förkasta
resolutionen, med hänvisning till sista punktsatsen.

18. We call on all the Nordic countries to immediately act to cease
Israel's 60+ year campaign of oppression and occupation of
Palestine
We demand an end to the Israeli occupation of the Palestinian population and the seizure of their
lands and properties.
End the formalisation of unequal power relations against Palestinians through discriminatory
Israeli laws and policies, enforced by political means as well as by the Israeli military and security
services.
Israel should return to its pre-1967 borders, withdraw from all Palestinian occupied territories
(including the West Bank and East Jerusalem), allow Palestine to control its own borders and
recognise Palestinian rights, including the rights to life, freedom, movement and the return to
homelands.
Basic prerequisites for a well-functioning democracy include disarmament of the civilian
population. Israel has a right to defend its population and maintain its existence as a state against
terrorist activities. Israel's military and economical superiority is not an argument for lowering
demands on the Palestinian leadership when it comes to preventing violent acts.9

Reservation från samtliga delegater från NUU (Nordisk Ungkonservativ Union) samt från Simon Elo
(Perussuomalaiset Nuoret/Sannfinländarnas Ungdom) till förmån för att förkasta resolutionen.

8

Redaktionel oversættelse af sessionens vedtagelse, som var: “The Nordic Countries and the Arctic
Council should promote co-operation in the Arctic region when it comes to environmental protection, research,
surveillance and straightening of search and rescue. All measures to handle increased traffic in the area should be based
on shared means and responsibilities. – Forming applicable agreements provides the legal framework of maritime
affairs, and should include provisions for passage, fishing, use of oil, gas and other resources of the sea bed, marine
boundaries, pollution, marine research, and conflict resolution applicable to all waters, including the North. – The
Nordic Countries and the Arctic Council should have increased co-operation and regulation regarding Arctic matters. –
Enhance protection of ecological areas in the Arctic by increased surveillance. – Reject military development in the area,
except for search, rescue and marine surveillance.”
9
Editorial translation of the following approved amendment: “Grundläggande krav för en fungerande
demokrati i området innefattar en avväpning av civilbefolkningen. Israel har en rätt att försvara sin befolkning och
hävda sin existens som stat gentemot terroraktiviteter. Att Israel militärt och ekonomiskt är den starkare av parterna är
inte ett argument för att sänka kraven på den palestinska ledningen när det handlar om att motverka våldshandlingar.”
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19. Alla ska få heta vad de vill
Barn ges oftast namn som ”visar” vilket kön de har registrerats med – antingen får man
”flicknamn” eller så får man ”pojknamn”. Därmed är ett namn ofta en så kallad gender marker. I
några nordiska länder kan man i vuxen ålder byta namn och välja ett ”könsneutralt” namn, och i
Sverige kan man byta andra namnet till ett ”könskontroversiellt” namn, men för att byta hela
namnet till ett ”könskontroversiellt” krävs att man genomgått könskorrigering och blivit
steriliserat.
Ungdomens nordiska råd kräver därför att
• de nordiska länderna förändrar sin namnlagstiftning så att alla namn blir könsneutrala

Reservation från Gustav Kasselstrand (Sverigedemokratisk Ungdom), Anna Liisa Räsänen
(Samlingspartiets Ungdomsförbund), Trine Imer Kappel (Konservativ Ungdom), Simon Elo
(Perussuomalaiset Nuoret/Sannfinländarnas Unga), Erik Winther Paisley (UNR-presidiet/Nordisk
Ungkonservativ Union), Aron Modig (Kristdemokratiska Ungdomsförbundet) samt Raine Klemola (UNRpresidiet/Kristdemokratisk Ungdom i Norden) till förmån för att förkasta resolutionen.

20. Säkra asyl på grund av sexuell läggning och könsidentitet
I många länder i världen är det olagligt att vara homosexuell, bisexuell eller transperson.
Människor förföljas och dödas på grund av sexuell läggning eller könsidentitet eller könsuttryck.
I Finland, Island och Sverige är sexuell läggning ett skäl för att få asyl, och bara i Island är
könsidentitet ett skäl för asyl. Och trots att det står i lagen finns det ändå i praxis många hinder för
en hbtq-person (homo- eller bisexuell och/eller trans- eller queerperson) att få asyl i de nordiska
länderna.
På torsdag den 27 oktober 2011 beslutade Europaparlamentet om ett nytt direktiv som kräver att
medlemsländerna lägger till könsrelaterade aspekter inklusive könsidentitet som ett explicit skäl
för en person att få asyl.
Därför kräver UNR att
- de nordiska länderna enhetliggör sin lagstiftning så att alle som blir förföljda i sitt hemland
på grunn av sexuell läggning får asyl
- de nordiska länderna lägger till könsidentitet som ett skäl för en person att få asyl
- de nordiska länderna ser till att personer som jobbar med asylsökande får bra kunskaper
inom området
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21. Stoppa tvångssteriliseringen av transpersoner
När människor föds registreras de med ett kön utgående från vad de har för organ mellan benen.
De får också ett könskodat namn. Människans egen upplevelse av sitt kön är inte alltid samma
som systemets och då kan man gå igenom en könsutredning och könskorrigering som till exempel
kan innebära operationer och/eller hormonbehandling. Men för att få sitt kön juridiskt erkänt med
ett nytt personnummer och namn krävs det att personen steriliseras..
Ungdomens Nordiska Råd anser detta vara ett hemskt ingrepp från statens sida och en fråga som
handlar om den mänskliga rättigheten att få bestämma över sin egen kropp.
Därför kräver UNR att de nordiska länderna följer rekommendationerna från Europarådets
kommissionär för mänskliga rättigheter (Commissioner for Human Rights of the Council of
Europe) om att
-

ge lagligt erkännande för det könet en transperson föredrar samt att utveckla en
skyndsam och öppen procedur för byte av både namn och juridiskt kön hos en
transperson på födelsebevis, medborgarregister, identitetskort, pass, studiekort och
andra dylika dokument

-

avskaffa steriliseringskravet och eventuellt andra medicinska ingrepp som idag är
obligatoriska för att få ett lagligt erkännande av det kön som transpersoner föredrar.
Detta komprometterar individens självbestämmanderätt över sin egen kropp och
utsätter även individens hälsa för onödiga påfrestningar.

Reservation från Heikki Autto (Nordisk Ungkonservativ Union), Gustav Kasselstrand (Sverigedemokratisk
Ungdom), Simon Elo (Perussuomalaiset Nuoret/Sannfinländarnas Unga) samt Anna Liisa Räsänen
(Samlingspartiets Ungdomsförbund) till förmån för att förkasta resolutionen.

22. Stop redningen af bankerne
Ungdommens Nordiske Råd mener, at redningen af bankerne ikke gavner borgerne og
skattebetalerne i de respektive lande. Det er ikke god politik at bruge skattepenge på at redde
bankerne, når almindelige mennesker kan have svært ved at få økonomien til at hænge sammen.
Det er almindelige borgeres penge, der bruges på at redde de rigeste banker. En bank, der ikke er
stærk nok til at holde sig selv kørende, er ikke stærk nok til at være uundværlig for resten af
økonomien.
Derfor mener UNR
• at politikerne skal holde op med at redde banker, der ikke kan klare sig selv
• at almindelige borgeres økonomi er vigtigere end bankernes økonomi
• at såfremt borgernes penge i form af skattemidler skal bruges til at redde bankerne, så skal
borgerne få ejerandele deri
• at bankerne skal udsættes for skrappere stresstest
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Kontaktoplysninger
For flere informationer, kontakt:
UNR-præsident
Erik Winther Paisley
Tlf. +45 50 67 95 72
e.w.paisley@gmail.com
unr-president@pohjola-norden.fi
UNR-koordinator
Anne Malmström
Tlf: +358 407 748 107
unr@pohjola-norden.fi
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