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1. Sessionen 2012 
Ungdomens Nordiska Råd samlades till sin årliga session den 26 – 28.10.2012 på Hanaholmen i 
Helsingfors. I sessionen deltog representanter från medlems- och observatörsorganisationer från de 
Nordiska länderna och självstyrande områdena, i allt ungefär 70 personer. 
 
Vi debatterade en lång rad politiska frågor inom ekonomi, miljö, försvar, utrikespolitik, mänskliga 
rättigheter och utbildning. I år har vi återigen fattat beslut om att godkänna och överlämna 22 reso-
lutioner åt Nordiska Rådets partigrupper och utskott, där vi hoppas vi kan vara med att uppmärk-
samma de frågor som vår församling har funnit viktiga och vidare inspirera till politisk handling 
och reflektion.  

Sessionen inleddes traditionsenligt med ett seminarium, den här gången med rubriken ”Europa i 
förändring – Vad är de nordiska ländernas möjligheter för att påverka det europeiska samar-
betet i framtiden?”. Seminariet ordnades i samarbete med EU-kommissionen, den norska ambas-
saden i Helsingfors, tankesmedjan Open Europe och the Alliance of European Conservatives and 
Reformists, som alla deltog med föredragshållare och i debatt med våra delegater och gäster.  

Vi hörde om eurokrisen, EU-systemets svar på kriserna, betydelsen av institutionell konkurrens för 
frihet i Europa och om hur även små länder kan få inflytande i europeiska institutioner.  

Senare under sessionen följde Johan Ehn, Ålands minister för kultur- och utbildning, upp på EU-
frågan och höll en mycket berikande föreläsning om de självstyrande områdenas EU-politik och 
Ålands sätt att arbeta gentemot Europeiska Unionen.  
 
Vi vill ge ett speciellt tack till våra goda samarbetsparter under det gångna året: 

• Nordiska rådet, som även beviljat ett extra stöd ur sina överskottsmedel 
• Nordiska ministerrådet 
• Kulturkontakt Nord 

 

Sammanlagt inlämnades 31 resolutionsförslag till sessionen, vilka sedan behandlades i partigrupper 
och arbetsgrupper under lördagen och söndagen. 22 av resolutionerna godkändes och presenteras i 
denna rapport. 

Det är fritt fram att citera UNR:s resolutioner i uttalanden, talturer, spörsmål och andra samman-
hang.  

 

Med stor taknemmelighed for de sidste fire år,  
 

 

 

ERIK WINTHER PAISLEY 



 

 

2. Presidiets verksamhet under år 2012 
Under året har UNR-presidiet samlats till tre möten i samband med Nordiska rådets möten samt till 
ett antal e-postmöten, arbetsgruppsmöten och andra konsultationer. Eftersom vi träffas så sällan blir 
arbetet mellan möten väldigt självständigt och mycket e-postbetonat.  

Vi introducerade ett nytt mailsystem som har förenklat kommunikationen något.  

Under det gånga året antog presidiet följande resolutioner och yttrande  

• ”UNR kritiserer søfartsafgifter i Arktis”  

• Resolution from The Fourth International Forum for Young Politicians of the North West of 
Russia and Nordic Countries 

• Præsidentens tale om UNR-sessionen 2011, Nordisk Råds session 

• Præsidentens indlæg om Arktis og udvikling, temasessionen i Reykjavik 

 

Mycket tid och arbete har gått åt till uppdaterandet av UNR:s stadgar; detta arbete förväntas avslu-
tas under 2012. Vi har också jobbat nära tillsammans med Pohjola-Nordens Ungdomsförbund samt 
Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF Norden) om att driva det gemensamma sekretaria-
tet.  

UNR har deltagit i en lång rad externa evenemang där vi representerat våra medlemmars åsikter och 
intressen, förmedlat innehållet i de antagna resolutioner och byggt relationer till relevanta partner.  

Det ordnades t.ex. under våren en dagskonferens om ungdomsarbetslöshet, arbetsmarknadsmobilitet 
och bemanningsföretag tillsammans med Nordjobb och FNUF där UNR:s president fungerade som 
konferencier. De övriga evenemang går det att läsa under de enskilda ledamöters berättelser.  
 
Ekonomin har skötts återhållsamt med tanke på våra finansiärers och medlemmars bästa intressen.  
 
Presidiets sammansättning, 2011-2012 

• Erik Winther Paisley, Konservativ Ungdom, Danmark, president 

• Silja Borgarsdottir Sandelin, Svensk Ungdom, Finland 

• Josefin Gustafsson, Samlingspartiets Ungdomsförbund, Finland 

• Johanna Lönn, Liberala Ungdomsförbundet, Sverige  

• Sofia Mörtlund, FNUF, Sverige 

• Henrik Nyholm, Vänsterunga rf., Finland 

• Raine Klemola, KD nuoret (tills juni, sedan Aron Modig, KDU Sverige) 
 



 

 

3. Presidieledamöternas berättelser 
Silja Borgarsdóttir Sandelin / Näringsutskottet 
 
Evenemang och grupper där jag representerat UNR under det gångna året 

 

• Näringsutskottet i Nordisk Rådet. 
• Mittengruppens möten i samband med Nordiska Rådets möten, men även Mittengruppens 
• Sommarmöte i Helsingfors i augusti. 
• Finska delegationen i Nordiska Rådets möten under året. 
• Nordisk samarbetsminister Alexander Stubbs ungdomsarbetsgrupp som funderat på framtiden för det 

nordiska samarbetet. 
• Utrikesministeriets jubileumsseminarium för det 50-åriga Helsingforsavtalet. Jag deltog i paneldebatt 

med bland annat minister Alexander Stubb och Kimmo Sasi den 15 maj. 
• Finlands social- och hälsovårdsministerium seminarium om nordiskt samarbete, panellist. 
• Ett antal mindre tillställning under året där jag presenterat UNR:s verksamhet. 

 

Första mötet för näringsutskottet hölls i samband med Nordiska Rådets session i Köpenhamn. Mötet behandlade 
främst ärenden som togs upp under sessionen. Följande möte hölls i Oslo 24-25 januari. Mötet behandlade främst 
ärenden berörande infrastruktur i Norden i synnerhet infrastruktur som kan beröras av en ökad trafik i Arktis. 
Utskottet hörde ett flertal personer som representerade bland annat hamnar vid Ishavet och tågbanor. Mötet i Oslo 
var en förberedelse för Minisessionen i Reykjavík 20.– 23.3 där temat var Arktis. UNR:s uttalande om sjötrafik i 
Arktis behandlades ingående på utskottets möte och fick gott mottagande samt passade utskottets agenda. Detta 
visar på att UNR har en viktig roll i Nordiska Rådet och då presidiet och medlemmarna kommer med seriösa och 
betydelsefulla förslag, behövs inte någon formell makt för att få frågor vidare till behandling. Det är också av 
yttersta vikt att UNR behåller sina goda relationer till både partigrupper och utskott, genom vilka vi har möjlighe-
ten att påverka och genomföra förändringar i samhället. Utskottets sommarmöte hölls på Grönland. Mittengrup-
pen valde att stöda en av UNR:s representanters (i utskottet satt både undertecknad och Raine Klemola från UNR) 
resekostnader till sommarmötet och därmed deltog Raine Klemola på sommarmötet. Näringsutskottets möte den-
na höst hölls den 26-27 september i Göteborg. Utskottet behandlade och hörde experter i frågor kring djurskötsel 
och gemensamma åtgärder att kunna reglera vetskapen om personer som tidigare prickats för djurmisskötsel.  



 

 

Sofia Mörtlund / Miljöutskottet 
 

Under verksamhetsåret 2012 har Sofia Mörtlund, observatör från FNUF Norden, följt med i Nordiska Rådets Mil-
jö- och naturresursutskott. Under Nordiska Rådets session deltog jag i utskottets arbete inklusive det årliga sam-
rådsmötet med Miljöministrarna. Möten har under året hållits i Oslo 24-25 januari, Minisession i Reykjavik 22-23 
mars och Göteborg 26-27 september. Under sommarmötet på Åland hade jag tyvärr inte möjlighet att delta. 

Samarbetet med utskottets ordförande, sekretariatet och övriga parlamentariker har fungerat bra. UNR represen-
tanten har haft en egen plats kring mötesbordet och har haft möjlighet att uttrycka UNR:s ståndpunkt i relevanta 
frågor. Utskottets medlemmar har visat stort intresse för UNR:s arbete och vi har haft en fin och givande dialog 
under året. Speciellt UNR:s uttalande om att det bor människor i Arktis och att dessa ska tas i beaktande när man 
diskuterar policys som rör det Arktiska området fick stor uppmärksamhet i utskottet. Vi har arbetat med miljö- och 
säkerhetsfrågor, främst vad gäller sjöfarten, i Arktis tillsammans med Näringsutskottet. Arbetet i Miljö- och natur-
resursutskottet har varit mycket intressant under året och många frågor som funnits med under lång tid har avslu-
tats. Utskottet har bland mycket annat arbetat med hur man kan få näringslivet att investera i energi- och klimat-
projekt, framtiden för Svanen-märkningen och andra miljömärkningar, hållbar utveckling och potentiella faror 
med nanopartiklar. 

Utöver arbetet i UNR:s presidium och Nordiska Rådets Miljö- och Naturresursutskott har jag deltagit på The 
fourth International Forum for Young Politicians of the North-West Russia and the Nordic Countries, 18-20 april i 
Stockholm. Under forumet diskuterade vi bland annat mänskliga rättigheter, fattigdom och HBTQ-rättigheter. Ett 
annat viktigt tema under forumet var student utbyten och hur man kan göra det lättare för unga människor att bo 
och arbeta i våra respektive länder.  

 

Ingrid Eriksson / Kultur- och utbildningsutskottet 
 

Jag har under året följt kultur- och utbildningsutskottet. 

Utskottet har behandlat gränshinder i olika format, till exempel problemet med att yrkesutbildningar inte får kom-
petens i alla nordiska länder. Man har diskuterat om att skapa en gemensam nordisk tv-kanal, men har efter många 
om och men skippat idén och arbetar nu med att införa en gemensam nordisk filmportal. Under året har Nordjobb 
blivit ett program och inte som tidigare ett projekt. UNR fick möjlighet att kommentera utskottets uttalande om 
ungdomsarbetslöshet. Dessutom har man diskuterat hur Nordplus kan utvecklas och kommit fram till att utveckla 
ett nordiskt-baltiskt samarbete och fokusera på språkförståelse. 

S-gruppen i Nordiska Rådet har också arbetat mycket med gränshinder, man har publicerat ett gränshinderspro-
gram och utsett en person ansvarig för gränshindersfrågor. Jag har upplyst om UNR:s verksamhet och blivit gott 
mottagen i gruppen. I gruppens Arktiska uttalande ingick min kommentar om problemet med utflyttning av unga 
utbildade kvinnor. 

Tillsammans med Maria-Kristina har jag arbetat med vår hemsida unginorden.org och nu på sessionen har jag 
ordnat en paneldebatt om UNR:s historia. 

 



 

 

Maria Kristina Smith & Josefin Gustafsson / Medborgarkonsumentutskottet 
 

Möten har under året hållits i Oslo, Norge 23/1-2012, Reykjavik, Island 22/3-2012, Mariehamn, Åland 26/6-2012, 
Göteborg, Sverige 26/9-2012. 

Under året som gått har Josefin Gustafsson och Maria Kristina Smith haft ansvar för att följa med medborgar- och 
konsumentutskottet i Nordiska Rådet. Ordförande för utskottet är Satu Haapanen (De Gröna i Finland). Relationen 
till ordföranden har fungerat bra och det har varit ett väldigt gott samarbete med hela utskottet. UNR representan-
terna har haft en egen plats i mötesrummet tillsammans med parlamentarikerna och haft rätt att kommentera och 
fråga under mötet i enlighet med vår observatör status. Utskottsmedlemmarna har alltid varit intresserade och 
nyfikna på UNR:s verksamhet, vilket har gjort att det varit väldigt lätt att ta upp frågor och ta kontakt med ut-
skottsmedlemmarna utanför mötesrummet. 

Mötet i Oslo handlade om uppföljning av ungdomars skuldsättning ur Sveriges, Finlands och Danmarks perspek-
tiv. Det var väldigt intressant och samtidigt oroväckande hur lätt det tidigare har varit för ungdomar att bli skuld-
satta pga sms-lån. Länderna har aktivt verkat emot denna negativa trend med bättre regleringar. På mötet diskute-
rades även dubbelt medborgarskap, utskottets medlemmar hade väldigt skilda åsikter om detta. 

På mötet i Reykjavik togs följande ämnen upp: omstrukturering av NIKK (nordisk institut för kunskap och kön). 
Medlemsförslag om nordiskt initiativ om bättre kontroll av den nordiska lånemarknaden. Gränshinderdebatt i 
nationella parlamenten. Dessvärre blev NIKK nedlagt 2011. Nedläggningen var starkt påverkad av dokumentärse-
rien ”Hjernevask” som kritiserade NIKK för att framföra sociologiska inflytande istället för biologiska. Lyckligt-
vis blir flera av funktionerna återupptagna som ett samarbetsorgan.  

I Göteborg diskuterades uppföljningen om nordisk informell konsumentsamverkan, FN och Alliance of civilisa-
tions samt så gjordes en uppföljning från mötet i Reykjavik om självstyre i Norden. Medborgarförslag om Regio-
nal strategi inom UNAOC.  

Återkommande tema under flera år har varit planerna kring ett samnordiskt pantsystem, som tyvärr gått trögt 
framåt.  

Det är också av yttersta vikt att UNR behåller sina goda relationer till både partigrupper och utskott, genom vilka 
vi har möjligheten att påverka och genomföra förändringar i samhället.  

Josefin Gustafsson har även under året representerat UNR vid två tillfällen. Det första var på Finska utrikesmini-
steriet i januari och det andra i en paneldebatt med riksdagsledamot Pekka Haavisto och professor Henrik Mei-
nander på Nordiska dagen den 23 mars. Debatten handlade om det nordiska samarbetet, framtidsaspekterna och 
den arktiska dimensionen. 

4. Tema för UNR:s session 2013 är Arktis 
 
Under sessionen 2012 har frågor kring Arktis diskuterats flitigt ur flera olika synvinklar och även en resolution om 
Arktis godkändes. UNR:s session 2013 kommer att ha ett seminarium som kommer att beröra olika aspekter kring 
Arktis. Förslagsvis tas temat upp ur flera olika synvinklar och kring olika sakområden för att ge deltagarna en så 
bred synvinkel på olika frågor som möjligt. 



 

 

5. Antagna resolutioner 2012 
1. UNR fordømmer EU-regulation  
 

Færøerne og Island har i længere tid forhandlet med EU og Norge om en ny kystlandsaftale vedrø-
rende fordelingen af havressourcer. Desværre har landene endnu ikke opnået konsensus. Det er be-
klageligt at forsøgene på at opnå enighed er afløste af trusler om straffeaktioner. For at garantere en 
bæredygtig forvaltning af en fiskebestand, er det nødvendigt at finde en fælles løsning. Bliver det 
ikke gjort er det kun et spørgsmål om tid, før alle parter sidder som tabere.  

Nu er truslerne om straffeaktioner blevet til virkelighed. Disse formuleringer lægger grunden til 
EUs lovforslag om straffeaktioner.  

EU giver ifølge paragraf 3 i forslaget sig selv rettighed til at beskrive andre parter i samarbejdet om 
forvaltning af en fælles fiskebestand som “ikke-bæredygtige fiskerilande“. 

Betingelserne er: 
1) samarbejder ikke med EU om forvaltningen; 
2) har ikke sat de nødvendige forvaltningsaktioner i gang; 
3) forvaltningsaktioner, men uden hensyn til andre lande, der iblandt EU 

 
Hvis et land bliver defineret som et  ”ikke-bæredygtigt land” kan dette føre til aktioner ifølge para-
graf 4 i forslaget. 

Aktionerne kan for eksempel være: 
1) importsforbud imod fiskearten der er årsagen til uenigheden + bifangst 
2) forhindring af samarbejde mellem EU-virksomheder og virksomheder fra de lande som 

aktionerne vender sig imod 
 

Alle parter er enige om at fiskerierhvervet skal være bæredygtigt, men UNR mener, at dette skal 
være et fælles ansvar. Derfor er det beklageligt at EU, som er en del af striden, påtager sig rettighe-
den til at bestemme hvilken lande praktiserer bæredygtig fangst. Hvis det bliver vurderet at fangsten 
af bestemte fiskearter ikke er bæredygtig, er det forkert at en enkelt aktør giver sig selv rettighed til 
at afgøre hvem der fisker bæredygtigt og hvem der ikke gør det. 

UNR kræver: 
• At EU’s lov om straffeaktioner bliver taget tilbage. 
• At forhandlingsrættighederner imellem landene bliver respekteret. 
• At alle parter blive geninkaldt til forhandlinger med positivitet. 
• At alle parter er ligestillede I forhandlingerne. 
• At landene følger anbefalingerne om bæredygtig fiskefangst. 

___________________________________________________________________________ 
Reservation från AUF, FPU, Grön Ungdom (Sverige), KRFU, Senterungdommen (samtliga Norge) 
och Unge Høyre (Norge). 



 

 

2. Låt Norden präglas av en verklig internationell solidaritet! 
 

Jorden har krympt och är idag mindre än någonsin: människor världen över kommer närmre och 
närmre varandra tack vare den ökade rörligheten och den ständiga mediabevakningen. Vi berikas 
alla av detta, men det ställer också stora krav på oss. I denna allt mer globaliserade verklighet är det 
mer angeläget än någonsin att omtanken om vår nästa inte begränsas av geografiska gränser. Nej, 
den internationella solidariteten är något vi måste slå vakt om. Ungdomens Nordiska Råd (UNR) 
ser det som självklart att axla det moraliska ansvaret att se till, och hjälpa, de som lever i de mindre 
privilegierade delarna av världen. Men goda intentioner är inte tillräckligt, vi vill se verkliga och 
långsiktiga resultat. 

För att förse människor med medel att lyfta sig ur fattigdom måste frihandel uppmuntras, då detta 
visat sig vara den överlägset mest effektiva vägen till minskad fattigdom. Vidare ska naturligtvis vår 
tradition av ett generöst bistånd bevaras. Men denna generositet måste åtföljas av mätbara resultat- 
och effektivitetsmål. Det är varken trovärdigt eller hållbart att skattebetalarnas bidrag inte förvaltas 
väl. 

UNR vill se ett starkare demokratibistånd. Som medborgare i fungerande demokratier är det vårt 
ansvar att stötta oppositionella krafter i auktoritära stater, där dessa meningsmotståndare bokstavligt 
talat offrar sina liv för det vi tar för givet.  

I fredens intresse ligger det även att vi i Norden fortsätter att aktivt deltaga i fredsbevarande och 
fredsframtvingande insatser där detta behövs. Vår politik för att hjälpa de människor som lever i 
nöd måste vara generös, bred och effektiv! 

Därför verkar UNR för: 
• att driva på för mer frihandel i världen, så att fattigare länder kan konkurrera på rättvisa vill-

kor på Europa- och världsmarknaden; 
• att det biståndet ska bibehållas, men bli mer resultatorienterat och effektivare; 
• att demokratibistånd främjas; 
• att de nordiska länderna aktivt ska delta i fredsbevarande och fredsframtvingande insatser. 



 

 

3. Få slutt på menneskehandel 
 

I 2010 viste en FN-rapport at det i perioden 2004-2008 ble registrert 291 tilfeller av menneskehan-
del i de nordiske landene. Mørketallene er store, og siden den gang har problemet vokst. Store deler 
av menneskehandelen består av kvinner som blir solgt inn i prostitusjon, men nye former dukker 
stadig opp – som barn brukt til tigging eller tvangsarbeid. Dette skjer samtidig som de ulike landene 
har innført lover som forbyr menneskehandel, og i noen tilfeller også kjøp av seksuelle tjenester. - 
Vi trenger en forsterket og felles nordisk innsats for å hjelpe mennesker ut av menneskehandel, utta-
ler Ungdommens Nordiske Råd (UNR). 

UNR vil ha en nullvisjon for menneskehandel. Denne formen for kriminalitet er nedverdigende og 
krenker offeret sine menneskeretter og menneskeverd. Derfor er det viktig å fortsette utviklingen 
med felles kunnskap, forståelse og innsats. Viktigheten av regionalt samarbeid mellom land og 
NGO-er i Norden er uvurderlig. I dag blir mye bra gjort, som Europarådet sin konvensjon om tiltak 
mot menneskehandel samt Nordisk Råd og de baltiske statene sin felles strategi i spørsmålet. Like-
vel må mer gjøres, og det må gjøres samlet. 

For markante forskelle på de nordiske landes love vedrørende menneskehandel kan give anledning 
til problemer når man skal bekæmpe grænseoverskridende menneskehandel. Derfor ønsker UNR at 
de nordiske lande vil søge et øget samarbejdet på området så det bliver lettere at retsforfølge bag-
mændene. Det skall indføres en fællesnordisk minimumsstandart for behandling af ofre for men-
neskehandel.  

Det er også et stort problem at få anmeldelser ender i rettskraftig dom. Dette er et særlig problem 
for offer som etter å ha bedt om hjelp uten å få bakmenn dømt havner i en enda verre livssituasjon. 
UNR vil at offer for menneskehandel som velger å prate med politiet må sikres god oppfølging og 
en midlertidig oppholdstillatelse slik at man slipper unna bakmennenes represalier uansett utfallet 
av saken. Offeret bør sikres rettigheter til beskyttelse fra det øyeblikk en innleder et samarbeid med 
politiet, så sant det er overveiende sannsynlig at vedkommende er offer for menneskehandel. 

UNR vil: 
• At de nordiske landene skal samordne regelverkene og lovene som omhandler menne-

skehandel  
• Sikre alle offer for menneskehandel god og verdig oppfølging 
• Jobbe for at flere bakmenn blir tatt og dømt, og at ofre for menneskehandel som vitner 

mot sine bakmenns gis oppholdstillatelse uansett resultat av rettsaken 



 

 

4. UNR påskyndar avskaffandet av gränshinder inom yrkesutbildningen  
 
De nordiska länderna har under decennierna framgångsrikt arbetat för att röja hinder som begränsar 
medborgarnas rörlighet i Norden. Det finns ändå mycket arbetet kvar för att avskaffa gränshinder.  

Ungdomens Nordiska Råd (UNR) påminner om vikten av att lagstiftningen inte skapar hinder för de 
nordiska ungdomar som vill flytta till ett annat nordiskt land till exempel för att studera eller arbeta. 
Det nordiska samarbetet borde analyseras och utvecklas i ett framtidsperspektiv, och i detta spelar 
ungdomarnas rörlighet en stor roll. Ju mer de nordiska ungdomarna har möjligheter att lära känna 
de andra nordiska länderna, desto bättre förutsättningar har de för att jobba tillsammans för en star-
kare Norden i framtiden. 
 
UNR vädjar till det Nordiska Rådet att vidta åtgärder för bättre koordination gällande kompetens-
krav inom yrkesutbildningen. Kompetenskrav är fortfarande olika på några studieområden. Detta 
skapar ett hinder för till exempel en finländsk elektriker som vill jobba i Sverige. När kompetens-
krav är olika, är det problematiskt att söka jobb i ett annat nordiskt land. Dessutom upplever många 
ungdomar att erkännandet av kompetens och examina är byråkratiskt och rigid. Mer överensstäm-
mande kompetenskrav skulle tjäna både studerande, arbetare, företag och näringslivet. 
 
Trots att det finns skillnader i utbildningssystem, är det möjligt att hitta gemensamma lösningar. Det 
som behövs är en politisk vilja att på allvar röja gränshinder och underlätta ungdomarnas rörlighet.  

UNR påminner Nordiska Rådet också att studierabatt fortfarande är bundet till landet där den stude-
rande studerar. UNR har redan 2007 krävt att studierabatten samordnas inom de nordiska länderna. 
 

 



 

 

5. Ett nordiskt upphovsrättsområde 
 

Att stärka och värna den nordiska kulturella och språkliga gemenskapen har inom det nordiska sa-
marbetet alltid varit ett centralt tema. Trots att gränshinder har försvunnit och utbytet av både kultur, 
kunskap, varor, tjänster, människor och kapital under de senaste decennierna har underlättats finns 
det tendenser till att i första hand den språkliga förståelsen mellan de nordiska folken minskar. Det 
är således viktigt att vi inom det nordiska samarbetet söker möjligheter att stärka och värna den 
språkliga samhörigheten och kulturella gemenskapen.  
 
Ett gemensamt nordiskt upphovsrättsområde kan vara en sådan väg. 
 
Upphovsrätten är idag nationell medan kulturen har blivit internationell. I takt med den tekniska 
utvecklingen har kulturutbudet blivit allt mera internationaliserat och kulturkonsumtionen har digi-
taliserats. Modern kommunikationsteknik är gränslös och begränsas inte av nationsgränser. Det gör 
däremot de olika ländernas upphovsrättslagstiftningar.  
 
Ett praktiskt exempel är en på Island bosatt svensk som via sin dator vill ta del av det svenska TV-
utbudet inte kommer att kunna göra detta till fullo tack vare upphovsrätten. Det finns redan idag 
enkla tekniska lösningar för att kringgå problematiken, vilket talar för att nationell upphovsrätt inte 
är modern och hör framtiden till. 
 
Ett enhetligt nordiskt upphovsrättsområde skulle även innebära en betydligt större marknad för me-
diabolagen bestående av närmare 26 miljoner konsumenter, vilket torde främja konkurrensen och 
inte bara bredda kulturutbudet för medborgarna utan samtidigt också bidra till lägre priser för den 
digitala kulturen. 
 
Sammanfattningsvis kan således ett nordiskt upphovsrättsområde stärka den nordiska språkliga och 
kulturella gemenskapen och ge medborgarna ett större kulturutbud till en lägre kostnad. 
 

Därför kräver UNR 
• Att det inom ramen för det nordiska samarbetet arbetas för att de nationella upphovs-

rättslagstiftningarna harmoniseras, i syfte att skapa ett enhetligt modernt nordiskt upphovs-
rättsområde.  

• Att de nordiska länderna ingår ett avtal om rätten att ta del av upphovsrättsliga tjänster i an-
dra medlemsländer. 



 

 

6. En fælles nordisk strategi for Arktis 
 

Arktis er af stigende vigtighed både i forbindelse med miljø, naturressourcer, transport og sikkerhed. 

UNR opfordret Nordisk Råds lande til aktivt at samarbejde, for at fremme samarordning af de nor-
diske lande politikker på området, Herunder udvikling af en fælles strategi for Arktis. 

Især synes vi at samarbejder skal fokusere på: 
• At de oprindelige folks interesser i Arktis bliver beskyttelse og tilgodeset 
• At naturressourceudvikling og udnyttelse, herunder olie og mineraler aldrig sker på bekost-

ning af miljøbeskyttelse. Herunder at de nordiske landes regeringer i samarbejde undersøger 
muligheden for at udlægge hele eller dele af Arktis som nationalpark med forbud mod natur-
ressource-udnyttelse. 

• At sikre at øget skibstransport som fælge af åbning af nordøst- og vest-passagen sker kon-
trolleret og fuldt miljø-sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

• At Arktis ikke bliver militariseret, eller bliver et geopolitisk stridspunkt, og specielt at de op-
rindelige folks i området og miljøet ikke bliver gilder eller lader skade af dette.  



 

 

7. Samedefinitionen måste göras begriplig 
 

Definitionen av same bör vara likartad i alla Nordiska länder där det finns samer. FN-kommittén för 
avskaffande av rasdiskriminering CERD:s rekommendation att "när man definierar rätten att rösta i 
val, ges saamerna själv rätten att bestämma om sin ställning och tillhörighet i samesamhället", bör 
följas i sättet som definitionen av same görs. 
 
Samernas kulturella självstyre och sametingens verkande bör utvecklas. Lyckade metoder bör sam-
las samnordiskt. 
 

UNR vil 
• initiera ett samarbete med de respektive sametingen för att hitta en lösning i frågor som 

berör samernas rättigheter 
• Nordiska rådet ska låta producera material som kunde användas i t.ex. skolor för att öka 

kunskapen om samekulturen. 



 

 

8. U-länders orättvisa skulder bör ogiltigförklaras 
 
Resten av Norden bör följa Norges exempel, och genomföra en specialrevision av skulder som be-
viljats u-länder. Genom denna revision bör orättvisa skulder, t.ex. sådana som beviljats diktatorer i i 
det förflutna, ogiltigförklaras. 

Specialrevisionen bör bygga på, och skulden analyseras genom FN:s konferens om handel och 
utveckling UNCTAD:s principer om ansvarsfullt lånande. 

Borgenären bär alltid ett ansvar för de lån man ger. Borgenären bör erkänna sitt ansvar för orättvisa 
och oklara låneavtal. 
  



 

 

9. Ungdommens Nordiske Råd vender sig mod uholdbar offentlig gældsætning 
 
Siden 2008 er Danmarks offentlige gæld steget med næsten 40 pct. i forhold til BNP. I Finland er 
gælden i samme periode steget 45 pct. i forhold til BNP. I Island er den offentlige gæld seksdoblet 
de sidste seks år. 
 
Ungdommens Nordiske Råd vender sig mod denne udvikling, da vi forstår, at det er vores og vores 
børns generation, der skal tilbagebetale dette ufinansierede overforbrug enten igennem højere skat-
ter eller igennem stærkt forringede offentlige kerneydelser. 
 
En høj offentlig gæld er ødelæggende både for vores økonomiske fremtid og for vores karrieremæs-
sige fremtid. Der er en åbenlys sammenhæng mellem uholdbare offentlige finanser og ungdomsar-
bejdsløshed, som tydeligt udspiller sig i lande så som Irland, Portugal, Spanien og Grækenland.  
 
Offentlig gældsætning kan også true demokratiet og føre til politisk ustabilitet. I visse europæiske 
lande ser vi for tiden en radikalisering af både højre- og venstrefløjen som følge af uholdbare of-
fentlige finanser samt en tårnhøj ungdomsarbejdsløshed. Nordiske politikere har ingen vigtigere 
opgave end at undgå den samme situation her. 
Ungdommens Nordiske Råd henstiller derfor til, at politikerne i medlemslandene vil arbejde for at 
reducere og eliminere de offentlige underskud, og at tænke på de kommende generationers økono-
miske fremtid såvel som på demokratiets overlevelse i Europa. 

 
Derfor mener UNR: 

• At uholdbar offentlig gældsætning er en trussel for vores generations økonomiske mulighe-
der 

• At uholdbar offentlig gældsætning kan øge ungdomsarbejdsløsheden 
• At uholdbar offentlig gældsætning kan true den politiske stabilitet og demokratiet 
• At politikerne skal arbejde for at mindske offentlige underskud 

 

___________________________________________________________________________ 

 Reservation från SUN (Una Hildardóttir, Henrik Nyholm, Tór Marni Weihe) och FNSU reserverar 
sig. 



 

 

10. Dyreværnsspørgsmål skal afgøres lokalt! 
 
Ungdommens Nordiske Råd ser stor værdi i fællesnordisk samarbejde om miljøproblemer. Det er 
dog afgørende vigtigt, at beslutninger om spørgsmål som jagt, fangst og rovdyr træffes så tæt som 
muligt på de borgere, der påvirkes. Folk i lokalsamfundene skal leve med konsekvenserne af dyre-
værnspolitikken, og de har desuden det bedste kendskab til egnen og de lokale forhold.  
 
Når det gælder rovdyr, hører man for eksempel ofte, at rovdyr ikke respekterer nationale grænser. 
Det stemmer ganske vist, men det er en ringe trøst for de mennesker, der skal leve med konsekven-
ser af beslutninger, der bliver taget meget langt fra dem og deres hverdag. Rovdyrene respekterer 
måske ikke landegrænser, men det gør husdyr og jagttilladelser.  
 
Problematikken om centrale beslutninger med svære lokale følger så vi også i forbindelse med sæl-
fangsten, hvor politikere fra lande, hvor sæler kun findes i zoologiske haver, gennemførte en pels-
politik på EU-plan, der var dybt skadende for grønlandske lokalsamfund – endda efter en grøn-
landsk undtagelse blev inkluderet. 
 
Det nordiske samarbejde kan være et godt forum for udveksling af erfaringer og viden om dyreværn, 
jagt og landområder, men beslutningsmagten må ikke fjernes fra de områder, hvor disse spørgsmål 
er allermest aktuelle og nærværende. 
 
Derfor mener UNR: 

• at beslutninger skal træffes så tæt på de berørte borgere som muligt 
• at beslutninger ikke bliver bedre af at blive truffet i internationale organisationer, men at internationalt 

samarbejde er en god måde at udveksle erfaringer 



 

 

11. Lad Norden oprette frihandelsaftaler 
 
Ungdommens Nordiske Råd betragter fri handel og fri bevægelighed mellem de nordiske lande som 
den vigtigste kerne for det nordiske samarbejde. Dette er med til at forankre en fællesnordisk identi-
tet og solidaritet borgerne imellem, og Nordisk Råd har spillet en central rolle i denne udvikling.  
 
På samme måde er den fri handel og bevægelighed i Europa det vigtigste og mest centrale element i 
det europæiske samarbejde.  
 
Desværre forhindrer EU fri handel med lande uden for det europæiske samarbejde, og det et til ska-
de for både bønder i tredjeverdenslande og forbrugere i Europa. EU forhindrer med sin fælles told-
mur producenter af eksempelvis sukker at få tilgang til det indre europæiske marked, og det 
mindsker mulighederne for f.eks. afrikanske bønder, samtidigt med, at det gør sukker dyrere i Euro-
pa. 
 
Fællesnordiske frihandelsaftaler vil derfor kunne hjælpe den økonomiske udvikling i tredjever-
denslande, samtidigt med, at de vil kunne øge nordiske forbrugeres købekraft. 
Derfor bør Nordisk Råd arbejde for at etablere frihandelsaftaler med lande uden for EU. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
FNSU (Jakob Esmann och Christian Hagelskjar) och SUN (Una Hildardóttir, Henrik Nyholm, Tór 
Marni Weihe) reserverar sig. 



 

 

12. Nordisk forsvarssamarbejde – uanset allianceforhold 
 
De nordiske lande indgår som frie og selvstændige lande i en række forskellige politiske alliancer 
og samarbejder. Danmark, Norge og Island er medlemmer i NATO, mens Finland og Sverige er 
neutrale. Danmark, Finland og Sverige er EU-lande, men kun Sverige og Finland deltager i de balti-
ske lande i Nordic Battle Group. 
 
Uanset hvilke internationale organisationer, de nordiske lande hver især deltager i udadtil, er det for 
Ungdommens Nordiske Råd afgørende, at vi alle arbejder sammen indadtil, når det gælder forsvar.  
 
De nordiske lande er stolte over vores folkeligt forankrede væbnede styrker. Den samme folkelige 
forankring burde være udgangspunktet for internationale samarbejde, foruden at der på det prakti-
ske plan er enorme fordele ved at koordinere vores indsatser. Selvom UNR stiller sig positive til den 
udvidelse af det forsvarspolitiske samarbejde som forsvarsministrene har indledt, så finder vi det 
fortsat vigtigt, at man forankrer beslutningsprocesserne i de respektive landes parlamenter. Det vil 
også sikre en åben og tilgængelig debat om forholdene mellem vores lande. 
 
Ungdommens Nordiske Råd mener, at de nordiske lande burde fordybe det militære samarbejde 
med hensyn til indkøb af materiel, fælles overvågning af luftrummet, patruljering, øvelser og lig-
nende tiltag. Målet må være et nordisk samarbejde, hvor vi opstiller fælles garantier for den fælles 
sikkerhed i nærområdet.  
 
Derfor mener UNR: 

• At de nordiske lande snarest muligt burde fordybe forsvarssamarbejdet 
• At de nordiske forsvarsministre burde begynde med at udvælge nogle kerneområder at 

samarbejde om, f.eks. indkøb eller luftovervågning 
• At internationalt samarbejde burde hvile på stærkt folkeligt grundlag 
• Opfordre de Nordiske lande til at priotere hiananden som samarbejdspartnere i 

forbindelse med implementering af “Smart Defence”-principper. 
• At de nordiske lande kommer overens om hvordan de skal koordinere samarbejdet 

mellen de lande som er NATO-medlemmer og dem som er udenfor. 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Grön Ungdom (Dennis Barvsten) och SUN (Henrik Nyholm, Tór Marni Weihe) reserverar sig. 
Sosialistiskt Ungmannafelag (John av Reyni), Ung Vinstri Græn (Una Hildardóttir) och Ungir Jaf-
naöarmenn (Sigrun Skaftadottir) deltog inte i beslut. 

 



 

 

13. Avskaffa kärnvapen 
 

Förutom den oroväckande klimatförändringar och stora socioekonomiska orättvisor i världen, är 
kärnvapnen det största hotet mot vår existens på jorden. Det är mer än 65 år sedan USA: s president 
Harry S. Truman utfärdade en order om en kärnvapenattack i Hiroshima och Nagasaki. Resultatet 
blev en kollektiv dödsdom för ca 170 000 personer, och där det i efterhand skett spridning av de 
radioaktiva partiklar som krävt tiotusentals liv hos de generationerna som varit sedan dess. Vi måste 
påminna oss om dessa tragedier, och att de kan, så länge som kärnvapen finns, upprepas. 

 
Fler stater har förvärvat kärnvapen sedan bombningen av Hiroshima och Nagasaki. Ytterligare sta-
ter gör försök att skaffa sig kärnvapen. De ursprungliga kärnvapenmakterna - USA, Sovjetunionen 
(numera Ryssland), Frankrike, Storbritannien och Kina - har nyligen fått sällskap av nya: Israel, 
Indien, Pakistan och Nordkorea. Det enda resultatet av en utveckling som går mot fler kärnvapen 
skulle vara ömsesidig förintelse. Det faktum att militära krafter besitter vapen som kan användas för 
massiva påtryckningar i form av hot om total förintelse, är ett kraftfullt hinder i vår strävan att byg-
ga ett fredligt globalt samarbete. En värld fri från kärnvapen skulle också frigöra enorma resurser 
som för närvarande går till underhåll, utveckling och anskaffning av kärnvapen som istället kunde 
användas till exempel fattigdomsbekämpning. 

 
Icke-spridningsavtalet (NPT) kräver att stater som har kärnvapen ska avväpna dem. Avtalet förbju-
der också icke-nukleära stater att skaffa kärnvapen, men tillåter stater att använda kärnenergi för 
fredliga ändamål. Idag finns det mer än 22 000 kärnvapen med en sammanlagd kapacitet att förstöra 
allt liv på jorden flera gånger om. Många av dessa är på ständig beredskap och kan avfyras inom 
några minuter. Det är därför uppenbart att den nuvarande nedrustnings-regimen i form av icke-
spridningsavtalet är otillräcklig. Ytterligare insatser för att stärka icke-spridningsavtalet och att leda 
arbetet mot en kärnvapenfri värld krävs. 

 
År 2003 utsågs Hans Blix som ordförande för Blix kommissionen. Målet var att utveckla strategier 
för icke-spridning och nedrustning. Blix Kommissionen lade fram sin rapport 2006, där 60 rekom-
mendationer till det internationella samfundet gjordes. I kommissionens rekommendationer om 
kärnvapen finns ett förbud mot användningen av kärnvapen på annat än eget territorium, ett långsik-
tigt totalförbud mot kärnvapen samt krav på USA att ratificera provstoppsavtalet och stoppa ameri-
kanska kärnvapenprov avgifter. Blix Kommissionen rekommenderar också en svensk permanent 
plats i sekretariatet för ickespridningsavtalet (NPT), för att övervaka och genomföra icke-spridning 
och nedrustning processen. Ungdomens Nordiska råd bör verka för att en av de nordiska länderna 
får en permanent stående plats i sekretariatet för ickespridningsavtalet (NPT), enligt Blix kommis-
sionens förslag nr 22. 

 
I Europa har vi en viktig politisk plattform för att driva nedrustning och fredsfrågor. Genom sa-
mordnade påtryckningar tillsammans med andra icke-kärnvapenstater bör de nordiska länderna 
uppmuntra EU: s två kärnvapenmakter Storbritannien och Frankrike att avveckla sina kärnvapenar-



 

 

senaler helt och hållet. Då hela Europa skulle bli en kärnvapenfri zon och EU ett exempel för resten 
av världen. De nordiska länderna bör leda vägen mot en kärnvapenfri värld genom att samordna 
insatserna i processen. Ungdomens Nordiska råd måste aktivt arbeta för att få frågan om en kärnva-
penfri värld på Nordiska rådets dagordning för att kunna förverkliga Blix kommissionens förslag 
och arbete för att kärnvapenmakterna genomföra de Blix kommissionens 4:e förslag att förbjuda 
användningen av kärnvapen annat än i eget territorium. 

 
För en framgångsrik verksamhet mot en kärnvapenfri värld, är det också nödvändigt att vi kämpar 
för antagandet av en internationell konvention som förbjuder kärnvapen. Även kärnvapen är, i 
särklass, det farligaste vapnet som finns tillgängligt som ännu inte är förbjudet. Internationella kon-
ventioner förbjuder redan truppminor, klustervapen, senapsgas och mycket mer. Eftersom förbudet 
av landminor, handel och användning av dem slutade praktiskt. Konventioner om kemiska och bio-
logiska stridsmedel har också visat sig vara effektiva i arbetet för att eliminera dem helt. Därför är 
en konvention om förbud mot kärnvapen en viktig åtgärd för att uppnå en värld fri från en nära fö-
restående behandla av massförstörelsevapen. Vad som krävs är politisk vilja och en mobilisering 
från allmänheten.  

 

Förhandlingar inom ramen för icke-spridningsavtalet (NPT) har ofta stannat, delvis på grund av 
Förenta staternas motvilja mot. Men med maktskiftet i USA, där president Obama gjorde ett uttala-
de om en vision att på långsikt ha en kärnvapenfri värld, och med det faktum att fler och fler stater 
höjer sin röst för utfasning av kärnvapen. Vi måste nu höja nedrustningsfarten så att vi kan uppnå en 
kärnvapenfri värld inom vår livstid. Det är inte bara nödvändigt och brådskande, men också mer än 
möjligt. 

 
Ungdomens Nordiska råd bör kräva att Nordiska rådet för en aktiv opinionsbildning, aktivt utbilda i 
kärntekniska frågor och verka för antagandet av en internationell konvention som förbjuder kärnva-
pen. 

 

___________________________________________________________________________ 
Unge Høyre (Norge) och FPU (Norge) reserverar sig mot resolutionen,  

Konservativ Ungdom (Danmark) reserverer seg med henvisning til behovet for fortsat nuklear af-
skrekning og den globale magtbalance. 



 

 

14. Før økad nordisk sammarbetspolitik 
 
Under 2008 var Thorvald Stoltenberg, utsedd av de nordiska försvarsministrarna att utveckla förslag 
på hur de nordiska länderna kan öka utrikes-och säkerhetspolitiskt samarbete. Rapporten visar att 
alla de nordiska länderna har en önskan att stärka det nordiska samarbetet. De nordiska länderna, 
med dess geografiska läge och liknande tillstånd har många utrikes-och säkerhetspolitiska intressen 
gemensamt. I Stoltenbergrapporten påpekar några områden där samarbetet kan stärkas. Hittills har 
fokus främst legat på säkerhet på havet i Arktis, om samarbete inom EU och om inrättandet av ge-
mensamma ambassader, samtidigt som åtgärder diskuteras i Nordiska rådet att genomföra andra 
förslag i betänkandet har varit sällsynta. 

 
Gemensam övervakning av luften och skapandet av en gemensam fredsbevarande styrka är ett 
exempel på hur det nordiska säkerhetspolitiska samarbetet kan ta form. Ett annat nyare säkerhetspo-
litiskt fenomen är skyddet av de ekonomiska flödena i hela världen. Ett exempel är närvaron utanför 
Somalias kust, där flera nordiska länder deltog för att skydda viktig handel som en följd av en FN-
resolution för att skydda World Foods Programmets transport i området. Detta kan också vara ett 
viktigt samarbetsområde där de nordiska länderna i större utsträckning kan samordna sitt samarbete. 
En katastrof enhet som hjälper till i samordningen av stora olyckor i utlandet är ett annat exempel 
på vad som kan bli följden av ökat samarbete. Det nordiska samarbetet skulle öka möjligheterna till 
ett mer kostnadseffektiv försvar om de nordiska länderna samarbetar med vad gäller materiel för-
värv, underhåll och luftövervakning. 

 De nordiska länderna bör alltid sträva efter fred, frihet och solidaritet. Det är viktigt att vi i norden 
arbetar aktivt och konstruktivt med dessa frågor och vara ledande i frågan för att vara trovärdiga 
förespråkare av att arbeta för en fredlig värld, inklusive ledningen i nedrustningen. Vi måste ef-
terstræva global nedrustning ett stort steg för att uppnå detta är en ökning av nordiska säkerhetspoli-
tiska samarbetet. 

 
Globala förändringar implicerar stora säkerhetsutmaningar. Tillsammans kan de nordiska länderna 
möta dessa utmaningar och ett gott samarbete mellan de nordiska länderna ger en solid grund för att 
lösa säkerhetsproblem genom ökat samarbete.  

Ungdomens Nordiska råd uppmanar att Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet ska: 
• Fortsätta arbetet med att genomföra förslagen i Stoltenbergrapporten 
• Ta en ledande roll i arbetet för global fred och nedrustning 

 

___________________________________________________________________________ 

SUN (Henrik Nyholm, Tór Marni Weihe)  

Sosialistiskt Ungmannafelag (John av Reyni), Ung Vinstri Græn (Una Hildardóttir) och Ungir Jaf-
naöarmenn (Sigrun Skaftadottir) deltog inte i beslut. 



 

 

15. A Nordic emergency plan! 
 

The Nordic countries have different access to natural resources. As a consequence they also have 
different energy sources.  
 
Though the Nordic countries have separate approaches regarding the use of nuclear power, all the 
Nordic countries share a common interest regarding the safety of nuclear power plants.  
 
From the Chernobyl disaster we learned that there are no borders in the case of contamination of 
radioactive fuel and core materials. A nuclear disaster in one of the Nordic countries could have a 
great impact on all Nordic countries.  
 
That is why we need a Nordic awareness concerning nuclear power. Especially as nuclear power is 
of relevance in the Nordic countries.  
 
42 percent of the Swedish energy mix consists of nuclear power, and Finland has just decided to 
build several nuclear power plants.  
 
Though there are no commercial plants in Norway, the country does have some research-reactors 
and produce knowledge on safety technology.  
 
Nuclear power will also be of relevance in the future for the Nordic countries. Therefore the safety 
of nuclear power must be strengthened. The Nordic countries must be an example to other countries 
concerning nuclear power.  
 
Nordic Youth Council wants:  

• a Nordic emergency plan in case of a nuclear disaster 
• use of more resources dedicated to the safety of nuclear power 
• that the “Nordic Emergency Plan” includes regulations that no nuclear power plants should 

be run if they don’t fulfill the safety requirements 
• to extend nuclear safety co-operation beyond the Nordic countries. 

 



 

 

16. Motion regarding a humane and more cooperative approach towards drug abuse 
 

During the latest decade Sweden has seen a massive increase in deaths relating to drug abuse, and 
the horrible inadequate policies regarding care for substance abusers has been laid bare. Woefully 
differences in quality of the care received by drug abusers in comparison to people suffering from 
alcoholism as also surfaced. We have also seen problems in Norway, foremost in Oslo, regarding 
drug abuse linked to social exclusion.  

At the same time, Denmark has taken several pragmatic steps in order to reduce the social costs and 
the personal misery of drug addicts. This should serve as an example for all of us and highlights the 
need for closer cooperation not only in matters of policing, but more importantly, also in matters of 
research, health care and public policies regarding drug abuse and linked social problems. 

Accordingly to the UN, drug abuse is classed as a disease and should be treated as such. Every Nor-
dic citizen has a right to health care according to their needs and we should work at implementing 
sound policies in order to help the people on the bottom of our societies. 

Several different polices has been pursued in the various regions of our countries, ranging from safe 
injection rooms to syringe exchange programs. We do not want to point towards one kind of policy 
as the ”silver bullet” solution for these problems but instead want to open up the political debate for 
alternative, proven and scientific policies. 

We would also like to stress that this debate shouldn't be a partisan issue but focus on the question 
of how we can help people to the largest extent. 

Therefore we suggest that the Nordic Youth Council and the Nordic Council 
• works towards a better sharing of the efficacy and efficiency of public policies regarding the 

treatment of drug abusers in the Nordic countries and ways of implementing said policies 
• works with the national governments of the Nordic states in order to ensure that people suf-

fering from drug addiction are treated in an effective and scientific manner free from harm-
ful ideological convictions such as the Swedish maxim of the ”drug-free society” 

• works with the national governments of the Nordic states in order to promote laws ensuring 
that people suffering from drug abuse will receive care to the same degree and under the 
same conditions as people suffering from alcoholism  

 
 
___________________________________________________________________________ 
 KDUN reserverar sig. 

 



 

 

17. The Nordic council upon the agenda 
 

Sixty years has passed since the Nordic council was founded in 1952. Throughout the years the 
Nordic cooperation has resulted in important progress which we today take for granted. The Nordic 
Council was a forerunner and the Nordic cooperation gave us the possibilities to travel within the 
Nordic countries without passport and the possibility to work and study in the Nordic countries well 
before the Schengen-agreement and the EU. 

The council has 87 elected members, from Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, the Faroe 
Islands, Greenland and Åland. It is still a special and well-functioning agency for cooperation glob-
ally. When Finland and Sweden became members of the European Union in 1995 (Denmark 1973), 
it resulted in a decreased interest for the Nordic Council. 

The significance that the Nordic Council and the Nordic cooperation have had is not the same any-
more, 60 years after the founding of the council. Nordic Youth Council believes that the Nordic 
Council can be a key player in Europe and within the EU. Even if all countries in the council are not 
EU members, still all Nordic countries have a lot to gain from being strong together within the EU. 
All Nordic stakeholders will win by agreeing within the Nordic countries before EU-meetings, and 
we also believe that the EU can gain from it. A 60-year long cooperation can’t be relocated nor get 
lower priority. Quite the opposite, new means should be found for the Nordic Council, challenges 
shall be met with common solutions and development. 

Nordic youth council invokes  
• a greater engagement from all Nordic countries in the Nordic Council and that the impor-

tance also will be noticed through active participation and attendance during the annual ses-
sion of the Nordic Council from all prime-ministers, ministers and parliament members 
from the states and Self-Governing areas. 

 

  



 

 

18. Varumärket Norden 
 

Finanskrisen har initierat många debatter och seminarier där man frenetiskt dryftat hur man kunde 
vända den negativa trenden och skapa ekonomisk tillväxt. I samband med denna diskussion har det 
nordiska varumärket ofta lyfts upp som ett trumfkort som vi borde utveckla och utnyttja bättre. Men 
vad är egentligen det nordiska varumärket? 

Varumärken handlar om image. Ofta har debatterna ändå antytt att uppfattningarna om vad norden 
som varumärke inkluderar och hur det ska marknadsföras varierar – kan och får man paketera och 
exportera Norden som varumärke? Utrikesminister Alexander Stubb tillsatte hösten 2008 en 
delegation med uppgift att fundera på hur Finlands bränd kunde utvecklas. Man ville öka det 
internationella intresset mot Finland, finländska företag, produkter och tjänster samt den finska 
kulturen. Man uppfattade det som att varumärket inte kunde vara en falsk glansbild utan måste 
avspegla verkligheten, d.v.s. vad Finland och finländare gör, vad vi anser vara våra styrkor och 
svagheter och vilka slags handlingar vi vill bli kända för.[1] 

För tillfället är det många aktörer som marknadsför sig själva som nordiska inom sitt eget område – 
kunde detta koordineras bättre och mer strategiskt för att skapa en fördelaktig bild av Norden som 
gynnar alla nordiska företag och aktörer? Svanlogon är ett ypperligt exempel på ett starkt nordiskt 
varumärke som slagit genom i alla nordiska länder. PNU anser att det nordiska samfundet som 
helhet borde se över möjligheterna att samarbeta för att skapa och utveckla ett gemensamt nordiskt 
varumärke kring värderingar som öppenhet, transparens och jämlikhet. 

Därför vill vi att UNR ska jobba för att: 
• Nordiska rådet ska utse en arbetsgrupp med företrädare från såväl kultur, näringsliv och 

vetenskap för att skapa en strategi för hur Norden som varumärke borde se ut och 
marknadsföras gemensamt Nordiska rådet ska avsätta tillräckliga resurser för arbetsgrup-
pen.  

 
 

[1] http://www.maakuva.fi/taustatiedot/ 



 

 

19. Norden till G20 
 

Norges utrikesminister 2005-2012 Jonas Gahr Støre samt den svenska centerpartisten Johan 
Linander har sedan 2009-2010 föreslagit att de nordiska länderna skulle kunna ansöka om en 
gemensam plats i G20, The Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors, som 
är en informell sammanslutning av de tjugo ekonomiskt starkaste aktörerna på världsmarknaden. De 
nordiska länderna har ingen möjlighet att placera sig i denna grupp skilt för sig, men tillsammans 
har Norden en BNP som placerar oss bland de 10-12 starkaste ekonomierna. Indirekt har Finland, 
Sverige och Danmark insyn via sitt EU-medlemskap, men t.ex. Tyskland som också hör till EU har 
också en egen representationsplats i G20. 
 
De nordiska länderna har redan ett fungerande samarbete på regeringsnivå och liknande värdegrund 
och behov vad gäller näringsliv och ekonomi. Om vi vill vara med bland de stora aktörerna och 
påverka istället för att bara tyst betrakta då stora ekonomiska beslut fattas om bör vi sammansluta 
oss och göra oss hörda vid de bord där de viktiga riktlinjerna dras. I samband med till exempel 
finanskrisen har vi fått bekräftat att det är just de stora makterna som fattar de stora finanspolitiska 
besluten. 
  
Därför anser PNU att UNR borde jobba för att: 

• de nordiska länderna tillsammans ansöker om medlemskap i G20. 
 



 

 

20. Resolution om dubbelt medborgarskap inom Norden 
 

Sedan 2001 respektive 2003 har Sverige, Finland och Island lagstiftat om rätten till dubbelt med-
borgarskap för sina medborgare. Detta har förbättrat situationen för de individer som har sina hem-
rötter i två olika nordiska länder och gjort att de står under de rättigheter och skyldigheter som ett 
medborgarskap i respektive land innebär. 

Tyvärr är inte situationen densamma för alla nordbor. Norge och Danmark är fortfarande emot dub-
belt medborgarskap, även inom Nordens gränser. Detta bör Ungdomens Nordiska Råd anse är emot 
de samarbetsavtal som finns och emot intentionerna om ett öppet och fritt norden utan gränshinder.  

Frågan om dubbelt medborgarskap är inte enkel, argumentationen emot dubbelt medborgarskap 
grundar sig ofta på de högre kostnader som uppkommer genom ett större medborgarantal. Detta är 
dock en sorts protektionism. Det är en klassificering och exkludering av människor utifrån härkomst, 
vilket i förlängningen leder till desto större kostnader i form av b la förlorad arbetskraft samt att det 
försvårar för människor att arbeta och leva gränsöverskridande inom Norden. 

Ett annat exempel är Danmark, de anser att en dansk medborgare som bor utomlands och inte beta-
lar skatt till landet, har någon rösträtt i Danmarks parlamentiska val. Detta överensstämmer inte 
med de grundläggande principerna i de nordiska rättsstaterna.  
 
Ungdomens Nordiska råd anser att: 

• Hela Norden bör följa Sveriges, Finlands och Islands goda exempel: att genom lagstiftning 
göra dubbelt medborgarskap möjligt.  

• Nordiska Rådet ska ta ställning för dubbelt medborgarskap i Norge, Danmark och Färöarna. 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Konservativa Ungdom (Danmark) reserverar sig. 



 

 

21. Don’t play with the dictator (Ikke lek med diktatoren!) 
 
Det internasjonale ishockey forbundet må flytte ishockey VM i 2014 fra Hviterussland. Å la et 
regime som bryter grunnleggende menneskerettigheter på det groveste arrangere et slik arrangement 
er feil, uttaler Ungdommens Nordiske Råd (UNR) 
 
Mange NGOer som jobber med Hviterussland har startet en kampanje ”Don’t play with the 
dictator” (www.minsk2014.no) hvor de krever at Det internasjonale ishockey forbundet revurderer 
tildelingen av ishockey VM til Hviterussland i 2014. UNR ser på det som problematisk at en 
diktator som Aleksandr Lukashenko, som bruker ishockey som en del av nasjonsbyggingen sin, får 
arrangere ishockey VM i 2014. 
 
Hviterussland har de siste årene slått hardere ned på opposisjonen. Ved parlamentsvalget som ble 
avhold i år boikottet de fleste av opposisjonspartiene fordi det ikke var noen vits å delta. Regimet 
bryter med grunnleggende menneskerettigheter, f.eks. gjenom å gjøre aktiv bruk av dødsstraf. 
Derfor støtter UNR kravene og kampanjen ”Don’t play with the dictator”. 
 
UNR oppfordrer alle Nordisk råds medlemmer til å jobbe aktivt for å forhindre Hviterusland i å 
være værter for VM i ishockey. 
 
 



 

 

22. Kampanj för mångfald i Norden 
 

Mange opplever en oppblomstning av fremmedfiendtlighet og intoleranse. Dette er ikke en positiv 
utvikling for Norden.  

Norden med sine verdier demokrati, ytringsfriket og likestilling skal vore et åpent og inkluderende 
samfunn. 

UNR vil: 
• alltid kjempe for et fritt samnfunn, uten diskriminering, basert på demokratiske verdi. 
• at landene skal legget il rette for at skoler og organisasjoner kan bidra til å øke kunnskap og 

debatt om samfunnsutviklingen. 
 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Grön Ungdom (Dennis Barvsten) reserverar sig för att resolutionen har ändrats i för stor grad och 
inte längre behandlar huv 

 



 

 

6. UNR-presidiet 2012-2013 
 

President: SILJA BORGARSDÓTTIR SANDELIN, Finland 

 

Kristdemokratisk ungdom i Norden (Mittengruppen) 

MICHAELA NYHLÉN, Sverige  Suppleant: Joel Pierrou, Sverige 

Utskott: Kultur- och utbildning 

 

Nordens liberala och radikala ungdom (Mittengruppen) 

JOHANNA LÖNN, Sverige   Suppleant: Peter Vatnhamar, Färöarna 

Utskott: Välfärd 

 

Nordiska centerungdomens förbund (Mittengruppen) 

ALFRED ASKELJUNG, Sverige  Suppleant: Nils Ramsøy, Norge 

Utskott: Näring 

 

Nordisk ungkonservativ union (Konservativa gruppen) 

HILMAR KRISTINSSON, Island  Suppleant: Maria Göthner, Norge 

Utskott: Medborgar och konsument 

 

Förbundet Nordens socialdemokratiske ungdom (Socialdemokratiska gruppen) 

JAKOB ESMANN, Danmark   Suppleant: Emma Larsson, Sverige 

Utskott: Miljö 

 

Socialistisk ungdom i Norden (Vänstersocialistiska gröna gruppen) 

HENRIK NYHOLM, Finland   Suppleant: Una Hildardóttir, Island 

Utskott: Medborgar och konsument 

 

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (observatör) 

FRIDA LINDSTRÖM, Sverige  Suppleant: Knut-Ola Martinussen, Norge 

Utskott: Näring 

 



 

 

 

 

 
 

 

Lunchdebatt om UNR:s roll och framtid 
 

Välkommen på lunchdebatt onsdagen den 31 oktober  
12.30–14.00 i auditoriet i Medborgarinformationen i  

Lilla Parlamentet (riksdagens annex)  
om Ungdomens Nordiska Råds roll och framtid  

med gamla och nya UNR-deltagare. 
 

Diskussion med tidigare och nuvarande aktiva om bland  
annat politiska frågor som varit aktuella och radikala i UNR, er-
farenheter från UNR-tiden, hur UNR inverkat på deltagarna och 

hur UNR kan delta och bidra till Nordiska Rådets arbete. 

 
 

UNR bjuder på lätt lunch. 

 
Öppet för alla och ingen förhandsanmälan behövs! 

 
Tack till Nordiska Rådet för finansiering av evenemanget. 

 


