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1. SESSIONEN 2014
Ungdomens Nordiska Råd samlades till sin årliga session den 24-26 oktober 2014
i Sveriges riksdag i Stockholm. I sessionen deltog representanter från medlemsoch observatörsorganisationer från alla de nordiska länderna och självstyrande
områdena, sammanlagt ungefär 80 personer.
Under sessionen debatterades flera olika politiska frågor inom internationell
politik, miljö, näring och transport, medborgar- och konsumentärenden, välfärd
och utbildning. Sammanlagt inlämnades 26 resolutionsförslag till sessionen, som
sedan behandlades i partigrupper och arbetsgrupper under lördagen och
söndagen. 18 av resolutionerna godkändes och presenteras i denna rapport. Det
kommande året hoppas vi att dessa resolutioner kommer att lyftas fram och
ligga till grund för debatter inom Nordiska rådets olika utskott och partigrupper.
Sessionen inleddes på fredagen med ett seminarium, där årets tema var ”En
gemensam nordisk arbetsmarknad”. UNR hade bjudit in två talare med olika
kopplingar

till

arbetsmarknaden.

Henrik

Lindberg,

forskare

från

RATIO-

Näringslivets forskningsinstitut, inledde seminariet med en presentation om den
nordiska modellen. Den andra talaren på seminariet var Lasse Juliussen från
Hedmarks

fylkesting

arbetsmöjligheter

och

som
hinder

talade

om

på

nordiska

den

lokala,

gränsöverskridande

arbetsmarknaden.

Efter

presentationerna hölls en paneldebatt mellan de två talarna och Mats Åkerlind
från Sveriges Byggindustrier.
Under seminariet framförde Nordiska Ministerrådets generalsekreterare Dagfinn
Høybråten en hälsning och under själva sessionen hade vi besök av Nordiska
Rådets rådsdirektör Britt Bohlin samt NORDBUK och Nordisk Samorganisation for
Ungdomsarbejde (NSU).
Under sessionen valdes en ny president, Kai Alajoki från Finland och den
socialdemokratiska gruppen. Kai Alajoki vill under det kommande året förstärka
UNR:s röst i det Nordiska Rådet och jobba med att öka synligheten av UNR:s
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uttalanden. Det nya presidiet består förutom presidenten av Astrid-Therese
Theisen, KDUN; Anna Abrahamsson, NCF; Espen Krogh, NUU; Hanna-Marilla
Zidan, SUN; Stefán Rafn Sigurbjörnsson, FNSU; Jonathan Jakobsen, NLRU;
Oskar Annermarken, GUN och Thorgny Arwidson, FNUF.
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2. PRESIDIETS VERKSAMHET UNDER 2014
År 2014 har presidiet samlats till fyra fysiska möten i samband med Nordiska
Rådets möten i Oslo 27.10, i Köpenhamn 20.1, i Akureyri 6.4 och i Helsingfors
21.9. Mellan mötena har kommunikationen skötts främst via e-post och
Facebook.
Under det gångna året har presidiet antagit följande resolutioner och yttranden:


Oslo 27.10: Resolutionerna från UNR:s Session 25-27.10



Köpenhamn 20.1: Vision för det nordiska samarbetet



Akureyri: 6.4 (två uttalanden): Stöd mänskliga rättigheterna i
ockuperade Västsahara samt UNR kräver jämlika
äktenskapsrättigheter i Norden



Helsingfors 21.9: Nordiska rådet skall vara en försvarspolitisk
plattform

I samband med varje presidiemöte har det ordnats en mingeltillställning dit
representanter

från medlemsorganisationerna

varit

inbjudna.

Vi hade

en

ambition att utveckla minglet till ett mera politiskt debattillfälle för våra
medlemsorganisationer, men det målet har vi tyvärr inte uppnått.
UNR:s presidiemedlemmar har under den gångna perioden försökt arbeta mer
strategiskt med implementeringen av de på sessionen godkända resolutionerna,
men att överföra resolutionerna till konkreta förslag i utskottsarbetet har varit en
utmanande process. Det är en process som ett nytt presidium måste fortsätta att
prioritera för att UNR:s målsättningar ska förverkligas.
UNR:s presidium har under det gångna året varit organiserat i tre interna
arbetsgrupper som har arbetat med planeringen av sessionen, temaseminariet
om

arbetsmarknadspolitik

och

extern

kommunikation.

Utöver

hemsidan

www.unginorden.org har presidiet och sekretariatet upprätthållit UNR:s profiler
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på

Facebook

(www.facebook.com/unginorden)

och

Twitter

(www.twitter.com/unginorden). Samtidigt har vår hashtag #unginorden blivit
populär på social media, bland annat Twitter och Instagram. Under året har
presidiet också jobbat på en välbehövd förnyelse av hemsidan och det här
arbetet pågår fortfarande. Dessutom har presidiet godkänt en efterlängtad
förnyelse av samarbetsavtalet mellan Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, där
UNR:s sekretariat är placerat. Laura Ollila valdes till ny koordinator på sommaren
och hon efterträdde Kimmo Heikkinen i augusti 2014.
UNR har under den gångna perioden också stärkt banden till andra tvärpolitiska
ungdomsforum, särskilt Political Youth Network (PYN) från Balkan.
fungerade

som

partner

i

en

EU-projektansökan

för

ett

UNR

Balkan-Norden

ungdomsforum. Målet med seminarierna som ordnas är att utbyta erfarenheter
vad gäller politik och organisation och speciellt fokusera på uppbyggandet av ett
gränsöverskridande ungdomsforum på Balkan.
Dessutom har UNR fått en ny paraplyorganisation, Grön Ungdom i Norden
(GUN). Det nya presidiet har blivit ombett att hitta en ekonomisk lösning på
kostnaderna

för

den

nya

presidiemedlemmen
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på

lång

sikt.

På

sessionen

i

Stockholm

godkändes

också

ett

ändringsförslag

till

arbetsordningen.
Vi vill ge ett speciellt tack till våra goda samarbetsparter under det gångna året
och inför sessionen:


Nordiska Rådet



Nordiska Ministerrådet



Sveriges Riksdag



Föreningen Norden i Sverige

JAKOB GAM ESMANN
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2.1 JAKOB ESMANN, PRESIDENT
Navn
Land
Paraplyorganisation
og partigruppe

Jakob Esmann
Danmark
Forbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom / Den
Socialdemokratiske Gruppe

Udvalg/utskott i
Nordisk Råd
Udvalgsarbejde i
Nordisk Råd

Præsidiet

Partigruppearbejde i
Nordisk Råd
Arbejdsopgaver
internt i UNR



Nordisk Råd fik i januar en ny direktør, Britt
Bohlin, som afløste Jan-Erik Enestam. Bohlin har
iværksat en større reformproces af Nordisk
Råd, som har optaget præsidiet i Nordisk Råd
rigtigt meget, og som UNR naturligvis har
bidraget aktivt til. Det har været afgørende for
mig at slå fast, at Nordisk Råds reformproces skal
sikre et mere forankret, synligt,
handlekraftigt og effektivt nordisk
samarbejde, og at UNR skal og ønsker at spille
en central rolle i det fremtidige samarbejde.
 Desuden har Præsidiet været stærkt optaget af
udviklingen i Rusland og Ukraine og de
konsekvenser, som udviklingen har for de
nordisk-russiske relationer.
 Det er Præsidiet, der er ansvarlig for Nordisk
Råds økonomi. Her fik vi sikret, at UNR fik del i
Nordisk Råds overskud og blev bevilget 100.000
DKK i september.
Jeg har deltaget i følgende mødesessioner i Nordisk
Råd, dvs. i Nordisk Råds præsidium og i den
socialdemokratiske gruppe:
 28.-30. oktober 2013 i Oslo, Norge (session),
hvor jeg deltog i plenarsessionen og holdt tale
om perspektiverne for et stærkere nordisk
samarbejde, klimapolitik, Arktis og UNR’s interne
sprogdiskussioner. Læs min tale her.
 21.-22. januar 2014 i København, Danmark
 7.-8. april 2014 i Akureyri, Island (minisession), hvor jeg deltog i plenarsessionen og
holdt tale om naturressourcer, bæredygtig vækst
og Arktis. Se min tale på YouTube her.
 22.-23. september 2014 i Tammerfors,
Finland
Sammen med Kai Alajoki har jeg været tilknyttet den
socialdemokratiske gruppe.
 Internt i UNR har jeg bl.a. været aktiv i vores
kommunikationsgruppe, som har arbejdet med
vedligeholdelsen af vores tilstedeværelse på de
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Eksterne
repræsentationer for
UNR









sociale medier samt etableringen af en ny
hjemmeside.
Derudover måtte jeg pludselig sætte mig i
spidsen for seminar-gruppen, der skulle
planlægge UNR’s temaseminar om
arbejdsmarked ifm. sessionen i Stockholm 2014.
Som præsident har jeg også haft det
overordnede ansvar for sessionens
indholdsmæssige afvikling og de dertilhørende
forberedelser.
Jeg har etableret en god kontakt til Nordisk Råds
nye direktør, Britt Bohlin, som jeg mødtes med i
København den 6. marts 2014 for at tale om
reformarbejdet i Nordisk Råd og UNR’s fremtidige
rolle.
Jeg har også spillet en central rolle i det generelle
arbejde med udviklingen af børne- og
ungdomsområdet, herunder udvalgsforslaget om
en fremtidskommission for børn og unge, som
dog er sat på stand-by. Siden da har vi arbejdet
på at styrke fokuset på børne- og
ungdomspolitikken ved bl.a. at være i dialog med
Nordisk Råd om den fremtidige opfølgning på
børne- og ungestrategien, herunder forslag om at
udpege en ansvarlig nordisk minister på feltet
samt en årlig obligatorisk dialog mellem UNR og
den udsete minister.
Den 28. oktober 2014 i Oslo deltog jeg sammen
med Kimmo Heikkinen som UNR-præsident i det
stiftende møde i ”Nordiske Netværk”, som er
civilsamfundets og foreningslivets nordiske
samlingssted på nettet. Håbet er at styrke
organisationernes rolle og mulighed for
indflydelse i nordiske beslutningsorganer.
Den 4. marts 2014 deltog jeg i et møde med
Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde
(NSU) for at afdække mulighederne for fremtidigt
samarbejde mellem NSU og UNR. NSU deltog
herefter på UNR’s session 2014.
Den 5. april 2014 deltog jeg i det såkaldte
”Nordic Youth Meeting” i Island. Det var en
ungdomskonference arrangeret af Nordisk
Ministerråds islandske formandskab, som satte
fokus på bl.a. fremtidsperspektiver, demokrati og
kreativitet i Norden. Her deltog unge fra hele
Norden.
Den 23.-25. april 2014 deltog jeg i NordiskRussisk Forum for Ungdomspolitikere i Uleåborg
sammen med Nils Ramsøy. Her fik jeg chancen
for at tale om ungdommens muligheder og
udfordringer. Særligt talte jeg om
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Andre relevante
aktiviteter/indsatser









ungdomsarbejdsløshed, uddannelse, manglen på
lærepladser og muligheden for at udvinde
naturressourcer i fremtiden. Se også et klip fra
forummet her.
Den 29.-30. april 2014 deltog jeg i et kick-offseminar for det sektor- og grænseoverskridende
projekt ”Combating Youth Unemployment” i
Vyborg, Rusland, hvor jeg som UNR-præsident
skulle fortælle om situationen i Norden og hvad
man politisk havde gjort for at bekæmpe
ungdomsarbejdsløsheden.
Den 26. september 2014 deltog jeg sammen med
Jonathan Jakobsen i den nordiske
ungdomskonference ”Next Job Norden” i
København, som UNR var medarrangør af
sammen med andre nordiske organisationer som
NSU, FNUF og Nordjobb. Her holdt jeg både et
oplæg om de politiske tiltag imod
ungdomsarbejdsløshed i de nordiske lande og var
moderator i en politisk paneldebat med
ungdomspolitikere fra Danmark, Norge, Sverige
og Finland.
Sammen med fhv. UNR-præsident Silja
Borgarsdóttir Sandelin medvirkede jeg i en artikel
i Nordisk Råds årsberetning ”7 nordiska
berättelser” om de sociale mediers rolle i Norden
i dag og muligheden for online politisk debat over
grænser.
Jeg har været involveret i planlægningen af
”Nordisk Ungdomsforum”, som er et nordisk
udvekslingsprojekt for unge kommunalpolitisk
aktive – planlagt af Pohjola-Norden i Österbotten,
Finland. En af aktiviteterne finder sted bl.a. i
forbindelse med Nordisk Råds session i
Stockholm, hvor UNR stiller med workshopfacilitatorer.
Jeg har været aktiv i udarbejdelsen af en fælles
EU-projektansøgning med Political Youth Network
(PYN) fra Balkan, som ønsker at lade sig inspirere
af UNR’s arbejdsform og organisationsmodel. Det
skulle gerne resultere i et udvekslingsforløb med
det formål at understøtte PYN i etableringen af et
balkansk politisk ungdomsforum bygget op efter
UNR’s principper.
Jeg har fungeret som Facebook-moderator for
Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd som optakt til
UNR’s og NR’s session i Stockholm.
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2.2 HILMAR FREYR KRISTINSSON, vice-president
Suppleant: Maria Göthner, Norge

Navn
Land
Paraplyorganisation og
partigruppe
Udvalg/utskott i Nordisk
Råd
Udvalgsarbejde i Nordisk
Råd

Partigruppearbejde i
Nordisk Råd
Arbejdsopgaver internt i
UNR
Eksterne
repræsentationer for
UNR

Hilmar Kristinsson
Island
Samband ungra sjálfstæðismanna – NUU / Den
Konservative Gruppe
Kultur- og uddannelsesudvalget
Som altid skal vi som præsidiemedlemmer følge op
på de resolutioner, som UNR vedtager. I Kultur- og
uddannelsesudvalget har vi haft nogle bestemte
resolutioner som påvirker os som eksempelvis at
der skal et større fokus på nordiske anliggender i
skolen, samt at skoler skal have mulighed for at
tilbyde sommersemestre. Men disse er blot to
anliggender, som UNR har haft resolutioner om,
som jeg som udvalgsmedlem skulle prøve at få
udvalget til at acceptere.

I UNR har jeg også været en del af
kommunikationsgruppen, hvilket har indebåret at
fastholde en aktiv indsats på UNR’s sociale medier.
Jeg har deltaget i forskellige møder som UNRrepræsentant. Både i min organisations
internationale udvalg, hvor jeg har fokuseret på
nordiske anliggender, og på et møde angående en
konference om ”demokrati og kreativitet”.

Andre relevante
aktiviteter/indsatser
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2.3 KAI ALAJOKI
Suppleant: Sindre Lysø, Norge

Navn
Land
Paraplyorganisation og
partigruppe
Udvalg/utskott i Nordisk
Råd
Udvalgsarbejde i Nordisk
Råd

Kai Alajoki
Finland
FNSU, Socialdemokratiska gruppen
Medborgar- och konsumentutskottet
Under det gångna året har jag representerat UNR i
Nordiska rådets medborgar- och
konsumentutskott. Utskottet jobbar främst med
frågor som berör mänskliga rättigheter,
gränshinder, barn och unga, konsumentskydd och
jämställdhet.
I år har utskottet behandlat problemet med norska
pensionärer som påstår sig ha fått felaktig
information från skattemyndigheterna i Sverige.
Utskottet har beslutat att fortsätta stödja dem och
uppmärksamma problematiken med pensioner och
beskattning då man bosätter sig och arbetar i två
olika nordiska länder. En annan fråga som
utskottet diskuterat på varje möte under året är
den nordiska konventionen om socialt bistånd och
sociala tjänster. Danmarks avvikande praxis att
tolka konventionen och utvisa nordiska
medborgare i behov av socialskydd har lett till flera
anmärkningar från medborgar- och
konsumentutskottet. Utskottet har också velat se
över konventionens innehåll och betonat att alla
gemensamma konventioner ska tillämpas på
samma sätt i hela Norden.
Medborgar- och konsumentutskottet har också
diskuterat barn- och ungdomsrelaterade frågor,
som är av speciellt intresse för UNR. För att
uppmuntra skolor och daghem att fästa mer vikt
vid jämställdhet mellan könen beslutade utskottet
att rekommendera Nordiska ministerrådet att
skapa ett nordiskt kvalitetsmärke som meriterade
skolor och daghem kunde få. Eftersom UNR har i
flera repriser efterlyst insatser för ett synligare och
starkare nordiskt samarbete ställde jag mig bakom
förslaget. Rekommendationen antogs av
temasessionen i april, men Nordiska ministerrådet
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anser i sitt svar att ett system med
kvalitetsmärkning tyvärr skulle vara för tungrott
och byråkratiskt att upprätthålla. Trots
ministerrådets svar ska utskottet fortsättningsvis
uppmärksamma jämställdhetsaspekten i
barnuppfostran i Norden.
En annan viktig ungdomsrelaterad fråga som UNR
också har varit involverat i är förstärkandet av
barnens och ungdomarnas rättigheter och
delaktighet i samhället. I det ingår bl.a. att följa
upp hur den nordiska strategin för barn och unga
förverkligas, att stärka NORDBUKS roll och att
förbättra kontakten mellan UNR och Nordiska
ministerrådet. Förslaget ska behandlas i flera
utskott och UNR följer med och deltar i
behandlingen även i fortsättningen.

Partigruppearbejde i
Nordisk Råd

Arbejdsopgaver internt i
UNR

Eksterne
repræsentationer for
UNR
Andre relevante
aktiviteter/indsatser

I övrigt har jag på utskottets möten presenterat
UNR:s ställningstaganden och resolutioner samt
kommit med nya idéer att utveckla det nordiska
samarbetet. Till exempel berättade jag på
utskottets sommarmöte om Pohjola-Nordens
Ungdomsförbunds initiativ att ta i bruk ett
samnordiskt system för studentrabatter i
kollektivtrafiken.
I den socialdemokratiska gruppen har jag
representerat UNR tillsammans med presidenten.
Vi har tagit upp viktiga och aktuella ärenden inom
UNR, såsom antagna ställningstaganden och
resolutioner, och framfört ungdomens synpunkter
på ärenden som diskuterats i gruppen.
Internt inom UNR har jag arbetat i
sessionsarbetsgruppen som har haft till uppgift att
planera sessionens tidtabell och talare samt att se
till att allt löper smidigt under sessionen. I
presidiet har jag också tillsammans med
koordinatorn stått för de finskspråkiga
översättningarna av presidiets ställningstaganden
och uttalanden.

Med anledning av ställningstagandet om
Västsahara träffade jag Brahim Mokhtar, Sahariska
arabiska demokratiska republikens
samarbetsminister i maj. Han önskade att UNR
också i fortsättningen vill stödja mänskliga
rättigheter i Västsahara och påverka
beslutsfattarna i lösandet av konflikten.
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2.4 NILS RAMSØY
Suppleant: Sandra Rán Ásgrímsdóttir, Island
Land

Norge

Paraplyorganisation og
partigruppe
Udvalg/utskott i Nordisk
Råd
Udvalgsarbejde i Nordisk
Råd

Nordiska Centerungdommens Forbund

Partigruppearbejde i
Nordisk Råd

Næringsutstkottet
I Næringsutskottet er mange av sakene knyttet til
at det skal være enklere å drive
næringsvirksomhet på tvers av landegrensene i
Norden, noe som også vi føre til økonomisk vekst i
de nordiske landene. Et eksempel på dette er å
standarisere kravene i byggsektoren, slik at det
stille samme krav til husene som blir bygd i alle de
nordiske land.
Næringsutskottet ønsker også at det skal være
felles jernbaneutbygging og drift i de nordiske
landene, slik at det blir enklere å reise i norden.
I Mittengruppen jobber vi mye med å gjøre Nordisk
Råd mer aktuelt. Vi har kritisert Nordisk Råd for å
prate for mye, men gjøre for lite. Dersom Nordisk
Råd skal ha legitimitet må Nordisk Råd ha
gjennomslag i parlamentene.
Det mest konkrete her er grensehinderrådet, et
utvalg som jobber for å fjerne hindrene som finnes
mellom de nordiske landegrensene. Det er spesielt
viktig å gjøre det enklere å drive
næringsvirksomhet på tvers av de landegrensene i
norden.

Arbejdsopgaver internt i
UNR

Jeg har deltatt i kommunikasjonsgruppen i
presidiet, vi har jobbet med å lage ny nettside.

Eksterne
repræsentationer for
UNR

60 år med grenseløst nordisk arbeidsmarked
I mai deltok jeg på jubileumskonferansen 60 år
med grenseløst nordisk arbeidsmarked, på Island,
som representant for UNR. Her deltok
parlamentarikere og representanter fra
regjeringene i norden. Jeg talte her om
arbeidsledighet blant unge, og om vi er på rett vei.
Her hadde jeg tre hovedbudskap:
- Unge nyutdannende må bli sett på som en
ressurs, ikke en belastning. De bidrar med
oppdatert kompetanse som bedriftene har
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-

-

bruk for.
Mer entreprenørskap i skolen, slik at unge
lærer seg å skape sin egen arbeidsplass. Vi
kan ikke bare utdanne framtidens
arbeidstakere, vi må også utdanne
framtidens arbeidsgivere.
Flere lærling – og praktikantordninger, slik
at ungdom får arbeidserfaring samtidig som
de tar utdanning.

Sixth International Forum for Young
Politicians of North-West Russia and the
Nordic Countries
I april deltok jeg og UNR-president Jakob på “Sixth
International Forum for Young Politicians of NorthWest Russia and the Nordic Countries” I Finland.
Her ble muligheter og utfordringer for ungdommer
I regionen diskutert. UNR-president Jakob la fram
UNR sitt syn på dette, han løftet fram mulighetene
og utfordringene våre naturresurser gir oss.
Hvordan skal vi sikre bærekraftig utvikling av
disse, og hvordan sikre at flest mulig nyter godt av
disse ressursene.
Arbeidsledighet blant unge er en annen utfordring,
mange unge i dag går over i voksen alder uten å
ha et arbeid og gå til, en utfordring for en hel
generasjon.
Andre relevante
aktiviteter/indsatser
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2.5 MICHAELA BERNHARDSSON NYLÉN
Suppleant: Astrid-Therese Theisen, Norge
Land

Sverige

Paraplyorganisation og
partigruppe
Udvalg/utskott i Nordisk
Råd
Udvalgsarbejde i Nordisk
Råd

KDUN / Mittengruppen

Partigruppearbejde i
Nordisk Råd
Arbejdsopgaver internt i
UNR
Eksterne
repræsentationer for
UNR

Kultur och utbildningsutskottet
I kultur och utbildningsutskottet har vi under året
bland annat diskuterat friliftsliv för barn och unga,
media och upphovsrätt och livslångt lärande. UNR
har framförallt försökt sätta fokus på
utbildningspolitiken genom att lyfta resolutioner
som berör detta ämne.
I mittengruppen har vi under året bland annat
diskuterat nordisk väfärdspolitik och även Nordiska
Rådets utveckling.
Internt i UNR har jeg arbejdet med att förbereda
sessionen i Stockholm.
I december 2013 reste jag ihop med Thorgny
Arwidson till Pristina Kosovo för att delta i en
konferenas med deltagare från de olika staterna på
Balkan. Konferansen anordnades i samarbete med
den Norska ambassaden i Pristina och även den
norska ambassadören talade på konferansen.
Temat var det nordiska samarbetet, och förutom
att tala om Ungdomens Nordiska Råd så ledde jag
även ett semanrium där vi diskuterade vad man
kan lära sig av UNR's arbetssätt.

Andre relevante
aktiviteter/indsatser
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2.6 JONATHAN JAKOBSEN
Suppleant: Johanna Lönn, Sverige
Navn
Land
Paraplyorganisation og
partigruppe
Udvalg/utskott i Nordisk
Råd
Udvalgsarbejde i Nordisk
Råd

Arbejdsopgaver internt i
UNR

Eksterne

Jonathan Jakobsen
Færøerne
NLRU og Ungmannafelagið Samband /
Mittengruppen
Medborger- och konsumentutskottet
I dette års præsidie har jeg repræsenteret UNR i
det Nordiske medborger og konsument udvalg.
Udvalget diskuterer løsninger på forskellige
problemstillinger med hensyn
menneskerettigheder, grænsehindringer og
børnerettigheder og ligestilling. I år har udvalget
taget stilling til et problem med norske pensionister
som påstår at de er blevet fejlinformeret af
skattemyndighederne i Sverige. Og i udvalget har
vi besluttet at støtte dem, og sætte mere
opmærksomhed på problematikken af
beskatningen når man bosætter sig i to ulige
nordiske lande.
Et andet emne der også er blevet diskuteret hvor
vi UNR også har været involveret er
forstærkningen af børn og ungdommens
rettigheder og deltagelse i samfundet. Dette
omfatter bl.a. at overvåge, hvordan den nordiske
strategi for dette er, og at styrke NORDBUKs rolle,
og forbedre kommunikationen imellem UNR og det
Nordiske Ministerråd.
I januar 2014 på UNRs første præsidie møde,
havde vi nogle opgaver der skulle laves og vi
besluttedes os at det ville være mere overskueligt
at dele opgaverne op i arbejdsgrupper. Jeg meldte
mig ind i kommunikationsgruppen, og blev valgt
som kommunikationsleder, og siden da har jeg,
sammen med andre, haft ansvaret for at opdatere
statusserne på vores profiler i de sociale medier. I
præsidiet er der stor enighed i at vores
hjemmeside ’’www.unginorden.org’’ er for længst
forældet, og derfor har jeg kontaktet en ung dygtig
webdesigner til at lave en ny hjemme side til UNR.
Beta versionen af hjemmesiden er klar, og
hjemmesiden forventes at være klar til brug før
session 2015
Jeg har sammen med vores præsident Jakob
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repræsentationer for
UNR
Andre relevante
aktiviteter/indsatser

Esmann repræsenteret UNR i et arrangement lavet
af Nordjob, som hedder ’’Next Job Norden’’. I Next
job Norden diskuteret vi ungdomsarbejdsløshed i
norden, og hvad vi kan gøre for at løse problemet.
Jeg har været med til at stifte en
ungdomsorganisation (Norrøna Ungmanafelag
Føroyar) som har Norrøna Felagið Føroyar til
moder organisation. Norrøna Ungmannafelag
Føroyar er blevet en del af FNUF, og kommer til at
deltage fremover på UNRs sessioner som
observatører.

2.7 UNA HILDARDÓTTIR
Suppleant: Christian Winther-Nielsen, Danmark (fram till 21.9.2014)
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2.8 FNUF:s observatör THORGNY ARWIDSON
Suppleant: Iris Dager, Island
Land
Sverige
Paraplyorganisation og
partigruppe
Udvalg/utskott i Nordisk
Råd
Udvalgsarbejde i Nordisk
Råd

Partigruppearbejde i
Nordisk Råd

Arbejdsopgaver internt i
UNR

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF)
Värfärdsutskottet
I välfärdsutskottet har vi arbejdet mycket med
gränslös nordisk sjukvård, nordiskt
ersättningssystem som kan ge äldre rätt att välja
omsorg och ny organisering av nordiskt samarbete
om funktionshinder.
UNR har lagt fokus på bl.a 2 av de resolutioner
som bifölls vid sessionen 2013 i Oslo. Dels att göra
välfärden bärkraftig och dels att få till ett
organdonatormärke på körkorten i de nordiska
länderna.
Som represenant för Föreningarna Nordens
Ungdomsförbund sitter jag på ett så kallat
partiopolitiskt mandat. Detta medför att jag inte
heller ingår i något av Nordiska rådets
partigrupper.
Istället har jag följt arbetet i Föreningarna Nordens
Ungdomsförbund och även Föreningarna Nordens
Förbund på nära håll.
Eftersom jag har statusen ”observatör” i presidiet
anser jag att min främsta uppgift är att bevaka de
nordiska frågorna ur ett partioploitiskt perspektiv.
Jag agerar bollplank till presidiet och bidrar i den
mån jag kan även till diskussionen.
Jag var starkt drivande bakom det uttalande som
presidiet gjorde under sitt möte i Reykjavik
tidigare i våras. Uttalandet ” Ungdommens
Nordiske Råd kræver ligestillede
ægteskabsrettigheder i Norden” är ytterst viktigt
med tanke på den debatt som bl.a förs i Finland
just nu.
Jag har också bidragit till ett partiopolitiskt
perspektiv på frågor och bl.a därför lägger nu
presidiet fram ett förslag om att minska presidiets
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storlek med en person eftersom president bör
representera även sin partigrupp i presidiet.
Jag har, tillsammans med Una Hildardóttir ansvart
för planeringen av seminariet som hölls 24 oktober
i Stockholm. Jag vill tacka Jakob Esmann för
avlastning i arbetet när den Svenska valrörelsen
tog allt för mycket tid.
Eksterne
repræsentationer for
UNR

Jag och Michaela Bernhardsson Nylén reste i
december 2013 till Prishtina i Kosovo för att delta
och prata på en konferens om vad staterna på
Balkan kan lära av det nordiska samarbetet.
Konferensen arrangerades med stöd bl.a från
Norska ambassaden i Kosovo och på konferensen
deltog ungommar från hela Balkan tillsammans
med Norges ambassadör och parlamentariker från
Kosovo.

Andre relevante
aktiviteter/indsatser
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3. GODKÄNDA RESOLUTIONER
1. Bærekraftige utviklingsmål

Tusenårsmålene verden jobbet med fra 2000 til 2015 har gitt gode resultater.
Fram mot FN-toppmøtet i 2015 vil medlemslandene utarbeide nye tusenårsmål
som denne gangen skal hete «bærekraftige utviklingsmål». Ungdommens
Nordiske råd krever at de nordiske landene jobber for å innfri målene og er
tydelige på at målene må utformes på de fattige landenes premisser.
Norden må ha en tydelig stemme i arbeidet med de nye bærekraftige
utviklingsmålene. I utviklingen av disse målene er de viktigste deltakerne
utviklingslandene og mellominntektslandene. De vet hvor skoen trykker, og
deres innspill må lyttes til.
I evalueringen av tusenårsmålene har det blitt hevdet at måten de enkelte land
har jobbet med målene har lagt for stor vekt på å kvantitativt nå et mål, uten å
se at kvaliteten er god nok. Et eksempel på dette er at mange land rapporterer
at mange barn starter på skolen, uten å legge tilstrekkelig vekt på kvaliteten i
utdanningen og hvor mange som faktisk fullfører. UNR ønsker derfor at en i
større grad må vektlegge kvalitet og virkemiddel i statenes gjennomføring av
tusenårsmålene.
For UNR er det spesielt to viktige områder som det må fokuseres i arbeidet med
de nye målene. De nordiske landene er alle i den privilegerte del av verden og
UNR mener vi har et særlig moralsk ansvar for å se til og hjelpe de delene av
verden som ikke har de samme ressursene. For å nå de nye bærekraftige
utviklingsmålene er det viktig med en raus og effektiv bistand, noe de nordiske
landene må forplikte seg til. De nordiske landene må også bli bedre på å gi
rettferdig markedstilgang til fattige land, slik at de får muligheten til å selge
varer og stå på egne ben.
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UNR vil:


at utviklingslandene skal ha større innflytelse på utviklingen av de nye
bæredygtige udviklingsmål



legge vekt på kvalitet og virkemidler i oppfyllelsen av utviklingsmålene,
og ikke bare på statistikk eller kvantitative resultater



at de nordiske landene gir en raus og effektiv bistand



at fattige land får markedsadgang på rettferdige vilkår i Europa og på
verdensmarkedet.



at udviklingsmålene understøttes af andre politikområder
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2. En kriseorienteret Syrien-politik
I en af de største flygtningekriser i moderne tid er mere end 2,5 mio. mennesker
flygtet fra Syrien siden konfliktens start. Antallet af syriske børn i nød er ifølge
UNICEF mere end fordoblet til i alt 5,5 mio.
Syriens nabolande har taget en massiv del af byrden fra flygtningekrisen, hvor
særligt Libanon, Irak, Jordan og Tyrkiet kæmper for at sikre indkvartering og
pleje af de mange millioner, der ankommer til fremmede lande. Kun 100.000
flygtninge er nået til de europæiske grænser.
Såvel de nordiske som andre europæiske lande deler et stort ansvar over for
syriske flygtninge, der søger fred og tryghed. Dette kan ikke ske uden politisk
vilje og stor velvilje til at hjælpe de, der er i nød.
FN har bedt om 6,5 mia. US Dollars til at sikre medicin, mad, vand og husly for
de syrere, der forventes at have brug for assistance i hele 2014. Vi må støtte FN
i kampen for at hjælpe de syriske flygtninge og presse på for en øget
ansvarlighed, når det handler om at tage sig af dem, der lider nød.
Derfor opfordrer UNR alle nordiske lande til at tilslutte sig en kriseorienteret
politik med fokus på de syriske flygtninges velvære:


Forøgelse af flygtningekvoter i i Norden med specielt hensyn til fordelingen
af dagens kvoter



Bistanden til Syrien skal koncentreres om de humanitære organisationer.



Lettelse af det politiske pres på Syriens nabolandes regeringer, der
modtager flygtninge



Samarbejde gennem internationale organisationer, såsom FN og EU, og
lokale aktører for at sikre en fredelig udvikling



De nordiske lande opfordrer de øvrige europæiske lande til at modtage et
øget antal flygtninge proportionelt med deres befolkningstal



De europæiske lande opfordres til at sikre lovlige veje for flygtninge, der
kommer til Europa
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3. Bistand til Sydsudan skal forebygge humanitær katastrofe
Sydsudan opnåede sin uafhængighed i 2011 efter årtier med borgerkrig i Sudan,
der medførte drab på over 2,5 mio. mennesker. I december sidste år opstod vold
i Sydsudan mellem tilhængere af præsidenten og vicepræsidenten. Udbredte og
systematiske grusomheder udføres på begge politiske sider, hvilket gør den civile
befolkning ekstremt udsat, mens over 1 mio. mennesker nu er flygtninge. Det
anslås, at 5 mio. sydsudanere har behov for nødhjælp. FN anslår, at over 50.000
børn risikerer at dø, hvis ikke verdenssamfundets rigeste lande drastisk forøger
deres humanitære indsats.
Sydsudan opnåede sin uafhængighed efter to borgerkrige siden 1956. Khartoum
udviste ondsindet og diskriminerende brug af vold og politik mod både Sydsudan
og områderne ved Darfur. I dag er den etniske og politisk motiverede vold atter
forøget efter begivenhederne i december sidste år. Den civile befolkning påvirkes
gradvist af volden, og såfremt den forventede hungersnød og humanitære
katastrofe i fremtiden må undgås, må det internationale samfund fokusere
yderligere på krisen i området.
Det anslås, at Sydsudan vil få brug for mindst 2,1 mia. US Dollars, og det
internationale

samfund

har

indtil

nu

kun

præsteret

halvdelen

af

sin

nødhjælpsbistand. Mens tiderne i Sydsudan gradvist bliver hårdere, er der mere
end aldrig før behov for det internationale samfunds tilstedeværelse.
UNR opfordrer de nordiske regeringer og det internationale samfund til drastisk
at forøge sin bistand til Sydsudan via FN til både at imødegå landes humanitære
behov og mindske den udbredte og brutale vold for at undgå endnu en
humanitær katastrofe.
Desuden opfordrer UNR de nordiske regeringer til at finde en politisk løsning på
konflikten og styrke de demokratiske institutioner.
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4. Pan-Nordisk støtte i kampen mod Islamisk Stat

I flere år nu har vi i Norden set borgerkrigen i Syrien eskalere med uhyrlige
konsekvenser. Menneskeliv går tabt, et land ligger i ruiner, og nu lurer endnu en
trussel i form af terrororganisationen, Islamisk Stat.
Vi i Norden har et moralsk ansvar for at hjælpe i situationer, hvor menneskeliv er
i farezonen og en humantiær katastrofe er under opsejling. Derfor må vi handle.
Vi skal ikke blot se passivt til, mens uskyldige civilie bliver dræbt. Vi skal ikke
blot se passivt til, mens den lille frihed forsvinder til fordel for mere
undertrykkelse. Vi har et ansvar, og vi har mulighederne for at hjælpe, og derfor
bør vi forpligte os til netop det formål.
UNR støtter derfor:


At Norden, i så vidt omfang som det er muligt for de enkelte lande, bør
bidrage

til

og

støtte

en

humanitær
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indsats

i

Irak

og

Syrien.

5. Vær fremtidsrettet – kjøp brannfly!
Sommeren 2014 brøt den verste skogbrannen i moderne tid ut i Sverige.
Grunnet tørr natur ekspanderte brannen raskt og ble svært vanskelig å
kontrollere. Dette er neppe den siste gangen store branner bryter ut, tvert imot
indikerer den globale oppvarmingen mer ekstremvær, og dermed også større
mulighet for tørke og brann.
I 2008 ble innkjøp av et fellesnordisk brannfly diskutert, men da ble det ikke
kjøpt. Brannen i Sverige viser at det er behov for brannfly. Det er dyrt og lite
gunstig at hvert land går til innkjøp av slike fly, derimot kan det være
hensiktsmessig at Norden går til innkjøp av et fellesnordisk et. Som eier av et
slikt fly vil en ved et tidlig stadium kunne gripe inn, og vi vil og være i en
situasjon hvor vi kan bistå andre land dersom de skulle få behov for hjelp.
UNR ønsker at Norden skal være offensive og fremtidsrettet. For å kunne
forhindre og begrense eventuelle storbranner i fremtiden bør vi gå til innkjøp av
et fellesnordisk brannfly. Vi må være føre var.
UNR vil at:


de nordiske landene skal gå til innkjøp av et brannfly



kostnadsnökkel må være slik at de som bruker flyet betaler for det.
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6. Højhastighedstog i Norden

Højhastighedstog bliver stadigt mere udbredt som populært, miljøvenlig og
effektivt transportmiddel i Europa. De første højhastighedsstrækninger i Europa,
som blev bygget i 1980’erne og 1990, forbedrede og forkortede rejsetiderne
markant

mellem

forskellige

højhastighedsstrækninger,

og

lande.

Siden

der

er

da

har

flere

mange

lande

bygget

grænseoverskridende

højhastighedsbaner.
I 2012 var flere lande, bl.a. Frankrig, Spanien, Italien, Tyskland, Østrig, Sverige,
Belgien, Holland, Rusland og Storbritannien forbundet i et grænseoverskridende
højhastighedsnetværk.
UNR ønsker, at Norden bliver en foregangsregion inden for højhastighedstog og
satser på kollektive investeringer i forbedringer af jernbanenettet, eksempelvis
som det er visionen med ”8 Million City”, der skal skabe en vækstregion i
korridoren Oslo-Göteborg-København.
Vi

er

overbevist

om,

at

Europa

og

Norden

har

brug

for

flere

højhastighedsstrækninger, som både gavner miljøet og CO2-udslippet og
forbinder landene og forbedrer mobiliteten og dermed mulighederne for vækst,
beskæftigelse og jobskabelse, da de tidsmæssige distancer formindskes.
Det er desuden afgørende, at fremtidige investeringer i jernbaner og kollektiv
trafik ikke leder til højere billetpriser, da den mest bæredygtige transportform
også bør være den økonomisk mest attraktive for individet.

27

Derfor opfordrer UNR til:


at styrke samarbejdet mellem de nordiske lande på
infrastrukturområdet for at styrke mobilitet og tage hensyn til miljøet



at investere massivt i højhastighetsbane og -tog med hovedfokus på
kommunikasjon mellom storbyene



komme fram med en strategi for at flytta transport från vegen til
jernbane

28

7. Studierabatt i kollektivtrafiken för alla nordiska studenter
UNR konstaterar att Kollektivtrafiken är ofta de mest använda transportmedeln
för studeranden. I de flesta nordiska länderna har detta tagits i beaktande
genom att införa liknande system för studierabatter i kollektivtrafiken. Idag är
endast de nationella studeranden (dvs. de som är studeranden i landet)
berättigade till sådana rabatter.
Efter decennier av nordisk integration, som bland annat passunionen, är det
naturligt att nordiska studeranden rör sig över gränserna speciellt de som bor vid
gränsområden. Att studeranden från andra nordiska länder betalar fullt biljettpris
begränsar nordiska studerandens samarbete och rörlighet. Till exempel: En
studerande med ett sommarjobb i ett annat nordiskt land måst betala fullt pris
för sin kollektivtrafik, medan kollegan som studerar i landet får studierabatt
fastän båda betala skatt till landet.
Ett nordiskt avtal som gör nordiska studeranden berättigade till studierabatter i
alla nordiska länder, skulle öka rörligheten och samarbetet mellan studeranden i
norden. Avtalet skulle göra norden mera tillgänglig för studeranden speciellt då
de reser, åker på praktikperioder, sommar arbetar och semestrar i norden.
Därför UNR vill jobba för:
 att jobba för och bevilja nordiska studeranden lika rätt till nationella
studierabatter i kollektivtrafik i respektive nordiska länder.
 att regeringar i de nordiska länderna skulle i samverkan med
nationella parlament och Nordiska Rådets konsumentutskott
samarbeta i ärendet.
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8. Fellesnordisk personnummersystem.
Både i Danmark og i Norge har det vært snakk om at etablere nye
personnummersystem.
UNR foreslår at Danmark og Norge går sammen, og etablerer et felles
personnummer-system, som de øvrige nordiske landene senere kan slutte seg
til. Et fellesnordisk personnummersystem vil gjøre det enda lettere å forflytte seg
for å bo, jobbe eller studere et annet sted i Norden. Et felles
personnummersystem vil derfor bidra sterkt til å fjerne unødvendige
grensehinder. Det vi også gjøre overføring av personopplysninger lettere og
spare de nordiske landene for unødvendige byråkratiske utgifter. Et fellesnordisk
personnummersystem vil gjøre hverdagen til folk enklere ved for eksempel
legebesøk, i banken, ved flytting eller ved søking om arbeidstillatelse.
I praksis vil dette fungere således at man har et CPR nummer i sit eget land,
som man gør sig gældende i disse databaser, indtil man aktivere dette i et andet
nordisk land. Således at andre lande ikke kan hente oplysninger på hinandens
borgere, uden aktivering/samtykke fra borgeren.
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9. Erkännandet av en tredje juridisk könstillhörighet i de
nordiska länderna.

Norden har alltid varit en föregångare när det kommer till jämställdhetsfrågor. På
senare tid har dock arbetet börja stagnera och vi anser att detta är en fråga som
vi borde arbeta mera för. I Australien, Indien, Nepal, Nya Zeeland, Pakistan,
Tyskland och Sydafrika har man redan ett tredje kön som officiell könstillhörighet
och detta är något som Norden borde ta efter. I dagsläget måste föräldrarna
redan vid födseln bestämma ett barns blivande kön ifall dess naturliga
könskarakteristika inte är tillräckliga för att kunna bestämma könet på barnet.
Detta kan leda till mycket personliga problem senare i livet om man gör ett fel
beslut vid födseln på grund av risk för en konflikt angående den egna
könsidentiteten i ett senare skede av livet.

Därför vädjar UNR att:


De nordiska länderna ska revidera lagstiftningen gällande registrering av
könstillhörighet hos barn och vuxna



De nordiska länderna ska revidera lagstiftningen gällande
könsbestämmande kirurgiska ingrepp på intersexuella spädbarn

___________________________________________________________
KDU, Ung fyri Miðflokkin, KD Nuoret, Dansk Folkepartis Ungdom,
Sverigedemokratisk Ungdom och HUXA reserverar sig mot resolutionen.
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10.

Mera energi till främjande av jämställdhet i arbetslivet

Norden har sedan länge varit en föregångare då det kommer till jämställdhet.
Därför är det viktigt de Nordiska länderna även i fortsättningen förbinder sig till
att tillsammans aktivt kämpa för ett minskande av lönegapet mellan män och
kvinnor, samt för att bryta ner de existerande könsnormativa strukturerna på
arbetsmarknaden.
Jämställdhet i arbetslivet bör främjas inom löner, anställningsmöjligheter och
karriärutveckling.
Kvinnor tjänar ungefär 10 procent minde lön än män, även då de har samma
utbildningsbakgrund,

jobbar

inom

samma

bransch

och

med

samma

arbetsuppgifter, och är av samma ålder. Löneskillnaderna skapas oftast redan i
början

av

karriären.

Därför

måste

attitydändringarna

börja

redan

i

läroanstalterna.
Kvinnors delaktighet i beslutsfattande bör ökas inom politikens, affärslivets och
statsförvaltningens högsta nivåer. Även kvinnors låga sysselsättning, som är ett
globalt fenomen, kräver åtgärder. Föräldraskap påverkar män och kvinnor olika
på arbetsmarknaden. Traditionella attityder och arbetslivets strukturer sätter
stop för kvinnors karriärer.
UNR kräver därför som mål för en Nordisk jämställdhetspolitik:


att

alla

läroanstalter

skapar

jämställdhetsplaner.

I

börsbolagens

jämställdhetsplaner hör man fästa särskild uppmärksamhet vid hur
jämställd mellan könen ska främjas i bolagets beslutsfattande


att

transparensen

av

löner

ökas,

och

att

löner

bygger

på

arbetsuppgifternas krav.


att ett system för föräldraledigheter som bygger på 1/3+1/3+1/3
modellen tas i bruk

__________________________________________________________________________________
NLRU (Venstres Ungdom, Ungmannafelagið Samband, Framsøkin Ungdómur),
KDUN, Dansk Folkepartis Ungdom och Den konservativa gruppen reserverar sig.
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11.

En samnordisk arbetsgrupp för immigrationsfrågor

Alle nordiske lande gør en vigtig indsats for at styrke integrationsprocesserne i
landene. Integrationsprocesserne stræber imod at skabe hele samfund, hvor
nytilkomne er en aktiv og integreret del af samfundet. Det er centralt at styrke
integrationen, fordi de skandinaviske samfund er bygget på en høj grad af social
sammenhængskraft,

og

denne

sammenhængkraft

og

mellemmenneskelige

samhørighed skal styrkes gennem en aktiv og vellykket integrationspolitik.
Eftersom möjligheterna och utmaningarna med invandring inom Norden har
många likheter, är det nödvändigt att jämföra erfarenheter och att föra en dialog
mellan länderna. Med hjälp av arbetsgruppen skulle de länder, som har mera
erfarenheter från invandring, och de länder, som jobbar med frågorna med
2010-talets invandring, kunna lära sig av varann. I och med globaliseringen
påverkar de enskilda ländernas beslut alltmer på andra länder. Det är nödvändigt
att de Nordiska länderna kan föra en gemensam diskussion och vid behov fatta
gemensamma beslut.
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12.

Instifta medflyttandehjälp för nordbor

Att flytta till ett nytt land innebär många utmaningar. Det gäller att hitta bostad,
teckna försäkringar, öppna bankkonto, hitta dagis eller skola för barnen, skapa
ett socialt umgänge, hitta fritidsintressen, hjälpa partnern med att hitta ett jobb,
listan kan göras hur lång som helst. I tider av hög arbetslöshet, inte minst för de
unga, finns ett stort behov av att öka mobiliteten mellan de nordiska länderna i
syfte att öka sysselsättningen. Vidare finns många goda effekter av att arbeta
och bo i ett annat nordiskt land, så som ökade språkkunskaper, kulturell
förståelse, spetsad kompetens och ett ökat erfarenhetsutbyte inom olika
branscher. Detta kan på lång sikt leda till ökad innovation och konkurrenskraft
för Norden gentemot andra länder. Också för företagen är det till stor nytta att få
de nordiska medborgarna att flytta på sig mera. Som ett resultat av den nordiska
passfriheten flyttar idag omkring 40 000 personer mellan två nordiska länder,
vilket

tydligt

visar

på

vilka

möjligheter

den

gemensamma

nordiska

arbetsmarknaden erbjuder och vilken potential den har att utvecklas.
De nordiska medborgarna och de arbetslösa är emellertid inte en homogen
grupp. De kommer från olika bakgrunder, har olika förutsättningar och kräver
därför individanpassad vägledning när de väljer att flytta. För att underlätta
speciellt den första tiden i det nya landet kunde migranter inom Norden erbjudas
ett slags ”medflyttandehjälp” dvs. assistans med att komma tillrätta i det nya
landet.

Medflyttandehjälpen kunde i praktiken till exempel innebära att

migranten i sitt nya land får en mentor som hjälper honom/henne att komma
tillrätta. Nordiska ministerrådets informationstjänst Hallå Norden, som finns i alla
de nordiska länderna, har redan liknande uppgifter men kunde enligt detta
förslag breddas och göras mer individanpassat.
Informationsverksamheten ges idag ”på allmänna grunder” och hjälper inte
medborgare i ärenden ”som kräver att namn eller personnummer används”.
Denna resolution syftar därför till att utöka servicen och forma den mer efter den
enskilda individens behov. Samtidigt uppmuntras det till att få ut informationen
om denna tjänst i högre grad än det som ges idag.
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Därför uppmuntrar vi UNR till att:


Jobba för att medflyttandehjälp instiftas samt att information om detta i
högre grad går ut till alla de nordiska länderna.
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13.

Nordisk jobbportal - öka rörligheten i arbetsmarknaden

Då vi ser på den nuvarande situationen på den nordiska arbetsmarknaden
märker vi betydande skillnader i de nationella arbetslöshetsstatistikerna (3,3 % i
Norge, 8,5 % i Finland) och speciellt i ungdomsarbetslösheten. I vissa regioner
är arbetslösheten alarmerande hög, medan det i andra yrkesområden finns brist
på arbetskraft.
UNR betonar att det finns specifika orsaker för att öka vetskap om den nordiska
arbetsmarknaden och att öka rörligheten av arbetskraften. Bland annat borde
man införa en fullständig integration av nordisk arbetsmarknad i liknande
utsträckning

som

EU/EES

dvs

främja

fri

rörlighet

och

utveckla

gränsöverskridande myndighetssamarbete inom flera områden. Den generellt
låga språkmuren i norden utvidgar den också vår arbetsmarknad. De nordiska
bilaterala och multilaterala skatteavtal och andra förmåner (som till stor del inte
omfattas av EU) är också en orsak varför främjande av rörligheten i Norden vore
viktigt. Dessutom skulle medborgarnas sociala och ekonomiska trygghet öka.
Vi konstaterar att medan portalen för arbetsrörligheten, Eures, omfattar Finland,
Danmark, Norge, Island och Sverige blir Grönland och Färöarna utanför. Således
täcker inte portalen hela den nordiska arbetsmarknaden.
Vi konstaterar också att det inte finns några verktyg som skulle göra det lätt
tillgängligt att söka nordiska arbetsplatser. Till exempel Nordiska rådets
webbsidor för jobbsökande i Norden (http://www.norden.org/sv/norden-foerdig/jobba-i-norden)

ger

bara

en

lista

på

sju

olika

nationella

sidor

för

arbetssökanden. Det finns ingen centrerad plats där lediga jobb i övriga Norden
marknadsförs och därför är man tvungen att lita på de satsningar som
arbetsgivarna gör.
Vi vill ytterligare tillägga att en nordisk jobbportal skulle potentiellt kunna
utvecklas till att vara mer omfattande än Eures. Medan Eures endast publicerar
lediga platser som registrerats av de offentliga sektorn, kunde en nordisk portal
täcka också den privata sektorn. Portalen skulle också kunna resultera i bättre

36

samarbete mellan nordiska universitet och utbildningsenheter, forskningsprojekt
och mellan arbetsgivare.
Vi medger att ökad rörlighet i arbetsmarknaden inte löser strukturella orsakerna
till arbetslösheten. Då utbud och efterfrågan möts blir jobbmöjligheterna fler och
bl.a. idéer och innovationer sprids och detta kan vara till en stor hjälp för de
arbetslösa.
Därför UNR skall arbeta för:



att främja grundandet av ett nordiskt portal för ökad rörlighet i
arbetsmarknaden, t.ex som Eures, men som skulle omfatta de
nationella arbetsförmedlingstjänsterna. För enskilda skall det
dessutom vara lätt tillgänglig. Ta upp förslaget i respektive nordiska
länder, moderorganisationer och med andra politiska
samarbetspartner, samt i Ungdomens Nordiska rådet och Nordiska
rådet.
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14.

Individuella och effektiva integrationsåtgärder för

invandrare
I nordiska länder är allt fler invandrare och medborgare med utländsk bakgrund
sysslolösa och/eller saknar utbildning. Problemet är större bland ungdomar och
speciellt i familjer där föräldrarna är födda utomlands. Situationen kan i värsta
fall leda till både individuella men också i samhälleliga problem.
Befolkningen i alla nordiska länder håller på att åldras. Ifall denna demografiska
utveckling inte ändras kommer den nordiska välfärdsstatens upprätthållande att
vara en stor utmaning i framtiden.
Enligt statistiken kan det ta upp till tre år för en invandrare att få en plats vid en
integrations- eller språkkurs. Ytterligare kan det ta upp till 8-10 år förrän man
kommer in i arbetsmarknaden. Tyvärr får många högtutbildade invandrare aldrig
ett jobb som motsvarar deras utbildning och kompetens.
Invandrarinriktade

språkkurser tar

inte

de

heller

i beaktande

det olika

bakgrunder som invandrarna har. De som inte kan läsa kan bli placerade på
samma språkkurs med en som redan har en universitetsutbildning. Dessutom
ökar risken för familjerna och deras barn att bli marginaliserade då de saknar
sociala nätverk, arbete och språkkunskap.
Integrationsprocessen kan påskyndas genom att ta i beaktande de enskildas
behov. Dessutom borde språk och andra kurser vara omedelbart tillgängliga för
invandrare då de kommer till Norden. Aktivt deltagande i samhället är nyckeln till
bättre integration.
Anonyma jobbansökningar skulle minska diskriminering både direkt och indirekt
på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna och arrangörer av fritidsverksamhet måste
vara medvetna om kulturella skillnader, speciellt de som jobbar med ungdomar,
för att bättre kunna ta i bekantade invandrarnas behov.
Globalt sett behöver nordiska länder mer och effektivare arbetskraft för att
upprätthålla ländernas konkurrenskraft. Således behöver vi invandring och
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internationalisering. Vi skal inte behöver lämna någon utanför arbetsmarknaden
eller samhället.
UNR skall jobba för:


att

regeringar

i

Norden

skall

arbeta

för

att

förbättra

integrationsåtgärderna, till exempel via Nordiska rådet


att integrationsprocessen måste påskyndas genom att ge individuella
aspekter mer uppmärksamhet (som utbildning och yrkesbakgrund).
Dessutom skall olika slags servicetjänster, som t.ex. språkkurser, vara
tillgängliga direkt då man anländer till Norden.



att rekommendera anonyma anställningsprocesser



att uppmuntra offentliga och privata ungdoms- och fritidsorganisationer
att bli mer tillgänglig och attraktiva, speciellt för ungdomar med
mångkulturell bakgrund (t. ex. genom att få mer utbildning i kulturell
mångfald).
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15.

Fællesnordisk optagelseshjemmeside for uddannelser.

UNR ønsker at fremme forslaget om en fællesnordisk optagelseshjemmeside for
alle uddannelser i Norden på ny. Vi foreslår, at alle i Norden skal søge
uddannelse gennem den samme hjemmeside (jf. ’Samordna opptak’ i Norge og
optagelse.dk i Danmark). Denne hjemmeside skal også indeholde oplysninger om
alle uddannelserne og på den måde gøre det let for den enkelte at finde ud af,
hvor drømmeuddannelsen findes. Det er vores håb, at det vil medføre, at flere
folk vælger at søge uddannelse i et andet nordisk land end ens eget. Desuden er
det muligt, at der for den enkelte findes uddannelser et andet sted i Norden, som
passer bedre til ens personlige drømme og behov. På den måde kan en
fællesnordisk optagelsesside for uddannelser hjælpe folk til at krydse grænser i
Norden. På sigt vil det bidrage til et endnu bedre samarbejdende Norden, hvor
man har endnu tættere kontakt både privat og i erhvervslivet.
Därför kräver UNR att:


De nordiska länderna möjliggör att ett samnordiskt ansökningssystem till
högskolor grundas



Nordiska Rådet grundar en samnordiskt sökportal över utbud av studier
med information över varje enskild högskoleutbildning.
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16.

Nordiska integrerat i olika ämnen i läroplanen i hela

Norden.
Undervisning i nordisk er allerede en del av norskundervisningen i Norge,
danskundervisningen i Danmark, og svenskundervisningen i Sverige. I tillegg har
man dansk på læreplanen i Grønland, Island og på Færøyene, og svensk på
læreplanen i Finland og på Åland. Allikevel opplever mange, at man ikke får
undervisning i nordisk i løpet av grunnskolen og flere og flere unge velger å
snakke engelsk, når de møter personer med et annet nordisk morsmål enn de
selv har.
Bakgrunnen for dette er at UNR ønsker et Norden, hvor man kan gjøre seg
forstått på skandinavisk overalt. Som nordmann skal man ikke bare kunne
kommunisere med rundt 5 millioner mennesker i Norge, men med over 25
millioner mennesker i hele Norden. Dersom man tidlig lærer å kommunisere på
skandinavisk, vil man i større grad vil være åpen for litteratur, musikk og film fra
resten av Norden. I forskningsverdenen vil det også støtte skandinavisk som
forskningsspråk, og forskning på skandinavisk vil kunne nå ut til et større
publikum.


Ha nordiske studier integrerte i undervisnigen av forskjellige emner (f.ex,
historie, språkstudier, geografi, samfunnskunskap)
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17.

Bättre möjligheter till utbyte inom andra stadiets

utbildning
Utbildning och forskning inom den högre utbildningen har länge hört till
kärnområdena inom det nordiska samarbetet. Dock har grundutbildningen samt
andra stadiets utbildning länge förbisetts i detta sammanhang.

I en allt mer komplex och globaliserad värld är de internationella möten som
utbyten ger essentiella verktyg för att förstå omvärlden. Samtidigt skulle det
särskilt inom yrkesutbildningen vara viktigt att ge studerande en sann inblick av
möjligheterna den nordiska arbetsmarknaden ger, t.ex. genom bilaterala eller
nordiska samarbeten för praktik inom utbildningen.

När

projekt

på

europeisk

nivå

såsom

Erasmus+

för

gymnasister

och

yrkesskolestuderande redan existerar skulle vi såklart hoppas på att de nordiska
länderna kunde ses som föregångare och öppna upp för liknande utbytesprojekt
inom Norden i en allt högre grad.

Vi hoppas därför att UNR ska uppmuntra till:


att de nordiska länderna ska utöka dialogen mellan respektive länders
myndigheter inom utbildningssektorn



stöd åt initiativ för ett mer formellt utbildningsutbyte på andra stadiet



att NordPlus även ska vara tillgänglig för gymnasiestudenter.
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18.

Etablera mer vardagliga samspelet mellan barn och

ungdomar i de nordiska länderna
Nordiska samarbetet täcker idag nästan alla politiska områden från skatte- och
säkerhetsfrågor

till

kulturella

överenskommelser.

Det

nuvarande

nordiska

samarbetet har pågått i mer än 60 år, sedan 1952 då Nordiska rådet grundades och har med tiden utvecklats snabbt.
Nordiska stater är naturligt bundna med varandra eftersom vi delar liknande
värderingar, kultur och politiska system osv. Som resultat av de olika
överenskommelserna länderna emellan finns det idag ungefär 30 olika nordiska
institutioner som tillsammans täcker det olika samarbetsområden.
Känslan av nordisk identitet bland nordiska medborgare varierar ändå mycket
och är inte i allmänhet så starkt. Verktyg för det politiska kommunikationen har
hittat sin plats men kommunikationsverktyg för enskilda medborgare saknas.
I den globaliserade verkligheten som vi befinner oss i dag, både ekonomiska och
politiska, har en enad Norden en hel del att erbjuda det internationella
samfundet. Fastän våra nordiska värderingar och kunskap i olika områden
respekteras måste vi ha en starkare röst.
Därför vill UNR:


Att Nordiska ministerrådet skapar en gemensam nordisk strategi för
utbildning och forskning för att öka kontakten mellan nordiska barn
och ungdomar.
De skall jobba för:



Att i grundskolan öka korta studentutbyten inom Norden



Att införa mer samarbete och aktiviteter mellan nordiska universitet
och yrkesskolor.



Att Föreningen Norden uppmanas att stå för at skapa en arena där
detta samspel kan föregå.
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