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Hilsen fra præsidenten 
 

Endnu et år er gået, men alt er ikke som det plejer at være! 

 

Jeg er meget stolt over, hvad UNRs præsidium har formået det sidste års tid. Hvad der startede med 

et spørgsmål til UNRs præsidents tale ved Nordisk Råds session 2007 fra en svensk 

parlamentarikere er endt med en ekstra bevilling til tolkningsbistand og oversættelse for 455.000 

DDK. Spørgsmålet var, hvad der er den største udfordring for ungdommen i forhold til det nordiske 

samarbejde og svaret var, at det var sproget. 

 

Sproget har sat dagsordenen det seneste år, ikke kun i UNRs præsidium, hvor emnet har været 

meget diskuteret. Men sprog har også været debatteret i Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og i 

pressen og UNR har været med til at sætte denne dagsorden!  

 

Vi mener i UNRs præsidium, at kendskabet til skandinavisk er så begrænset blandt den nordiske 

ungdom, at det er svært at samarbejde på et skandinavisk sprog uden at udelukke folk. Der er ikke 

kun tale om sprogvanskeligheder blandt islændinge og finner, for nordmænd, danskere og svenskere 

har i høj grad også problemer med at forstå hinanden.  

 

Debatten kører ofte på om der er et nordisk samarbejde og en identitet uden den fælles 

sprogforståelse. Sproget er en stor del af vores identitet og samarbejde, men, hvis sproget er det 

eneste der holder os sammen er der så noget at samarbejde om? Derfor skal problematikken også 

ses bredere og ikke kun om sprog, for det er også kendskabet til vores kultur som er på retræte. 

 

Jeg har ofte spurgt mig selv om der er en fremtid for det nordiske samarbejde i en globaliseret 

verden, hvor Bruxelles og USA er de steder vi vender blikket mod. Svaret er, at selvfølgelig er der 

en fremtid for Norden, men det er en fremtid, som kræver hårdt arbejde, og det er nødvendigt, at 

politikerne vil dette samarbejde. Det kræver, at der fokuseres på grundstenene i det nordiske 

samarbejde, som er vores fælles kultur, identitet og værdier. Det nordiske samarbejde er i dag bredt 

ud over mange facetter lige fra computerspil til forskning i asien studier. Mange områder er vigtige 

for samarbejdet, men man bør i høj grad gå et skridt tilbage og se på, om vi rent faktisk fokuserer på 

det væsentligste! Hvis Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd ikke laver tiltag til at sikre vores fælles 

nordiske identitet og fællesskab, hvem gør så? Hvis Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd ikke sikre, 

at hver generation der kommer ud af skolen forstår skandinavisk og kender til nordisk kultur, hvem 

gør så? 
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Jeg mener, at der er et stort behov for at se og fokusere på grundstenene i det nordiske samarbejde, 

for ellers forsvinder den nordiske identitet, sprogkendskabet og kulturen fra befolkningen og er kun 

virkelighed for de politikere, som arbejde med det. Det nordiske samarbejde er ikke et elitært 

projekt for politikere, men derimod et projekt for borgere i de nordiske lande. 

 

Vi har i UNR brugt meget tid på sprog og kultur i 2008, og jeg er sikker på, at det kommende 

præsidium også vil bruge tid på dette emne. Vi har sat dagsordenen, på dette område, nu skal vi 

bevise, at UNR også på mange andre områder er toneangivende og visionære. 

 

Tak for i år! 

 

København oktober 2008 

 

Lisbeth Sejer Gøtzsche 

Præsident 
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1. Sessionen 2007 

 

Ungdomens Nordiska Rådets session 2007 i Stortinget, Oslo 

 

Ungdomens Nordiska Råd samlades till sin årliga session dagarna innan Nordiska Rådets session, 

27-29.10. Ungefär 60 representanter från samtliga Nordiska länder och självstyrande områden fanns 

på plats för att diskutera aktuella politiska frågor. 

 

Sessionen inleddes på lördagen med ett seminarium med temat ”Jämlikhet och diskriminering”. 

Åsulv Solstad, jurist i Likestillnings- og diskrimineringsombudet, gjorde en introduktion till temat 

jämlikhet och diskriminering. Ordförande Sinikka Bohlin från Nordiska Rådets Sveriges delegation 

höll ett inlägg om etniska minoriteter i Norden, Nils Jøran Riedl Sentralstyremedlem för 

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring, talade om sexuella minoriteter i Norden och 

Mads Andreassen, ledaren för Unge Funksjonshemmede, koncentrerade sig på ämnet handikappade 

i Norden.  Seminariets ämnen diskuterades vidare i arbetsgrupper. Varje grupp skrev ett dokument 

om dagens teman.  

 

Sammanlagt inlämnades 24 resolutionsförslag till sessionen vilka sedan behandlades i partigrupper 

och i arbetsgrupper under söndagen och måndagen. 17 av resolutionerna godkändes och finns 

presenterade i denna rapport.  

 

 

2. Resolutioner 

 

2.1 Fremtiden for det nordiske samarbejde  

 

I en verden, der dag for dag bliver mere og mere globaliseret, kan det være svært at se, hvilken 

fremtid det nordiske samarbejde har. Nationale sprog bliver på arbejdspladser udskiftet med 

engelsk, og de politiske øjne vendes mod Bruxelles og Washington samtidigt med, flere og flere 

virksomheder flytter arbejdspladser til lande med langt lavere produktionsomkostninger fx Kina. 

Den nordiske identitet er langtfra så stærk, som den har været. 

 

UNR ønsker derfor en klar vision for det nordiske samarbejde. Hvis vi ønsker, at de nordiske 

befolkninger skal føle en forbindelse med de nordiske lande, bør dette prioriteres fra politisk side. 

At de nordiske lande har været forbundet i 1000 år via historien, er ikke en garanti for, at denne 
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forbindelse vil holde fremover. Der bør tages en klar politisk prioritering omkring, hvad vi vil med 

det nordiske samarbejde. Indsatser bør tages for at sikre, at menigmand også oplever et fællesskab 

med sine nordiske naboer. Der må fra politisk side tages et ansvar for det manglende kendskab til de 

nordiske sprog blandt ungdommen. 

 

Vi finder det vigtigt at alle nordiske lande skal have mulig fri afgang til public service medier´ 

udsendelser – fx på Internetet 

 

Den stigende globalisering sammen med en øget fokusering på den nordiske identitet er ikke 

modsætninger, men tværtimod nødvendig, hvis det nordiske samarbejde ikke skal ende som et 

elitært projekt. Nordjob og Nordplus er allerede velfungerende projekter, hvor unge lærer Norden at 

kende. Imidlertidig behøver Nordjob-projektet at videreudvikles. Spektret af arbejdspladser bør 

forstørres. UNR ønsker, at Nordisk Råd faciliterer, at projektet i højere grad kan markedsføre sig 

mod arbejdsgivere i sektorer som idag ikke er aktive deltagere i projektet. UNR ønsker også, at 

Nordisk Råd forstærker markedsføring af Nordplus-programmet - der bør være særlig 

opmærksomhed på kortere udvekslingsmuligheder. 

 

 

2.2 Ungdommens Klimatopmøde 

 

Danmark skal i efteråret 2009 være vært for en international klimakonference, som skal afløse 

Kyoto-aftalen. En lang række af verdens politiske ledere vil derfor være i landet for at indgå aftaler 

om fremtidens reduktion af drivhusgasser.  

 

Vi ønsker, at ungdommen bliver hørt i denne sammenhæng. Der bør derfor som optakt til den 

internationale klimakonference afholdes en konference med det formål at give de unges stemmer (i 

form af resolutioner) videre til de internationale politikere. 

 

Foreningen Nordens Ungdom foreslår en model i samme form som Ungdommens Nordiske Råds 

sessioner, hvor der vil være mulighed for at drøfte resolutioner, der senere skal videregives de 

klimapolitiske beslutningstagere på det internationale topmøde. 

 

UNR anser, at: 

 

temaet alene skal være klima og den internationale klimapolitiske dagsorden. 
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de baltiske landets ungdomspolitiske partier indbydes til deltagelse 

andre organisationer end de politiske ungdomspartier skal inviteres till at komme med indspark og 

inspiration. 

 

Nordisk Råd skal afsætte økonomiske midler til mødet og de ekstra aktiviteter til tolke, rejser og 

oversættelse af tekster til relevante sprog for at nå de centrale klimapolitiske aktører. 

 

Foreningen Nordens Ungdom i Danmark tilbyder at stå for det praktiske i samarbejde med UNR’s 

sekretariat. 

 

Motivation  

Klimaproblematikken står som en af de centrale udfordringer for det internationale samfund. 

Udfordringerne kan med al tydelighed ikke løftes alene af de nationale regeringer eller for den sags 

skyld alene af de nordiske lande. Dette mindsker imidlertid ikke behovet for at kommunikere de 

unges visioner og politikker til fremtiden. Nordisk Råd har nu chancen for at lade Nordens ungdoms 

mening høre på en større arena. Denne mulighed kan bedst gribes ved et engageret tiltag som dette. 

Se vedlagte præliminære projektbeskrivelse som bilag. 

 

Klima som tema frem for miljø. Hvor miljø primært retter sig mod lokale udfordringer har klima en 

langt mere international vinkel. Klima er ikke mindst valgt, fordi det er det, der er temaet på den 

internationale klimakonference. 

 

Klimaproblemer er grænseoverskridende. Derfor foreslår Foreningen Nordens Ungdom også 

muligheden for at indbyde de baltiske landes ungdomspartier. Dette vil give en række udfordringer i 

forhold til sprog og oversættelse, men vil samtidig kunne givet et nyt perspektiv på klimadebatten. 

Foreningen Nordens Ungdom er klar over, at den optimale løsning ville være at indbyde 

ungdommen fra alle verdens lande, hvilket dog vil være et projekt af en anden størrelsesorden. En 

model med unge fra de øvrige europæiske lande vil kun kunne løftes i et målrettet samarbejde 

mellem Foreningen Nordens Ungdom, Ungdommens Nordiske Råd og andre organisationer. Da 

resolutioner og resultater alligevel vil skulle oversættes som minimum til engelsk for at kunne 

videregives vil en session på engelsk kunne være en mulighed. 

 

For at få de bedst mulige forslag på frem ønsker Foreningen Nordens Ungdom en model, hvor også 

andre klimapolitiske aktører får mulighed for at give deres bud. Det kan eksempelvis være de 

største udledere af klimagasser men også miljøorganisationer og andre. Det vil stadig være 
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ungdomspolitikkerne der bestemmer hvilke forslag de støtter og giver videre til de internationale 

politikere. 

 

For at projektet skal have en effekt, er det vigtigt at deltagerne i         

     klimatopmødet rent faktisk informeres om de unges beslutninger. 

     Dette forventes at kræve mere arbejde end den sædvanlige  

     videregivelse af resolutioner til Nordisk Råd. Der forventes således  

     at skulle arrangeres møder med politikere samt et aktivt  

     kommunikations- og pressearbejde. 

 

 

2.3 Ungdomspolitisk opfordring om FN’s 2015 mål 

 

I år 2000 gik verdenens lande sammen og fastsatte 8 millennium mål for en bedre verden. Vi skriver 

nu år 2007, halvdelen af tiden er gået, og vi er stadig langt fra at opnå målene inden 2015, men vi 

kan nå dem, hvis vi vil. Det er derfor nu, at vi virkelig skal sætte ind, for at få forbedre dagligdagen 

for millioner af mennesker. Ungdommens Nordiske Råd opfordrer derfor de nordiske 

parlamentarikere til at tage et større engagement i opfyldelsen af FN’s millennium mål. Vi ønsker 

især et større engagement indenfor følgende områder:  

 

Det handelssystem der er idag forstærker de økonomiske skel mellem de rige og de fattige lande. 

Det er vigtigt at de nordiske lande støtter de fattige landes i WTO-forhandlingernn. Dette må til for 

at give de fattige lande tilgang til de vigtige markeder EU og EEC. 

 

Udviklingsstøtte 

De nordiske lande bør i langt højere grad samarbejde og koordinere deres udviklingsbistand for at 

opnå et bedre resultat. Den nordiske udviklingsbistand bør ligeledes effektiviseres og være 

resultatorienteret.  Og bør stige til 1,0 % af hvert lands BNI. 

 

Gældslettelser 

En af de største hindringer for udviklingslandenes udvikling er deres enorme gæld. Ofte overstiger 

rentebetalingerne, hvad det pågældende land modtager i udviklingsstøtte. Vi opfordrer derfor de 

nordiske lande til at arbejde for at slette gælden for udviklingslande, der lever op til krav om good 

governance, demokrati og menneskerettigheder. Ligeledes bør gældslettelserne ligger udover 

udviklingsbistanden.  
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Uddannelse 

Uddannelse er en af de vigtigste forudsætninger for at opnå millennium målene. Udover at læse og 

skrive kan uddannelse også fokuseres mod håndværk og sikre mennesker et levebrød. Et større 

fokus på uddannelse kan være med til at sikre, at kvinders rettigheder og position i samfundet 

styrkes, at oplysning om Hiv/aids og andre smitsomme sygdomme kommer ud til befolkningen, og 

at demokrati samt menneskerettigheder udbredes. Uddannelse er altså en af grundforudsætningerne 

for opnåelsen af mange af millennium målene.  

 

Sikkerhedspolitiske perspektiver 

De nordiske lande bør give udviklingsbistand efter et hensyn til sikkerhedspolitik. Det er helt 

afgørende for et udviklingsland, at der eksisterer politisk stabilitet og sikkerhed for 

civilbefolkningen, hvorfor donorlandene bør indtænke de sikkerhedspolitiske perspektiver i den 

samlede udviklingspolitiske strategi.  

 

Det er nu der skal handles 

Den ekstreme ulighed mellem den rige del og den fattige del af verden kan vi ikke acceptere uanset 

forskellige politiske ståsteder. 2015 målene er midlet til at nå en mere retfærdig verden, og det er 

derfor nu der skal handles, og sættes mere fart på 2015-målene fra nordisk side. 

 

 

2. 4 Företagsamhet skall integreras i läroplanen i de nordiska länderna 

 

Företagare är en viktig och dynamisk del av de nutida nordiska samhällena. Deras initiativ och 

kompromisslösa attityd hjälper våra länder att hela tiden röra sig framåt. Emellertid är det få unga 

som utan rätt information och utbildning ens kommer på tanken att starta sitt eget företag. 

 

Att bli företagare skall inte vara ett val för bara några få utan borde vara en möjlighet får vem som 

helst som känner sig beredd att satsa på det. På andra sidan är det svårt att vara företagare – många 

nya företag misslyckas, oavsett hur hårt företagaren jobbar – något som man borde vara helt öppen  

om eftersom information är basen för alla framgångsrika företag. 

 

Idag ligger det en mystik över företagsamhet men faktum är att en företagare varken kräver 

övermänskliga styrkor eller är en väg till automatisk rikedom. Våra samhällen har karaktäriserats av 

en arbetskultur och strukturer som inte alltid uppmanar till kreativitet eller förmågan att handla före 
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andra. Om grunderna i företagsamhet skulle läras ut i skolorna kunde ungdomar göra balanserade 

val – om de vill bli företagare eller ej.   

 

UNR anser att: 

 

alla elever skulle dra nytta av information om företagsamhet, eftersom också de som inte tänker sig 

en framtid som företagare kan dra nytta av detta. 

 

företagsamhet skall integreras i läroplanerna i de nordiska länderna  

  

 

2.5 Samma socialskyddsnummer i Norden 

 

Det är vanligt att vi reser runt i Norden och då behövs ofta socialskyddsnumret i olika sammanhang. 

Till exempel då det händer en olycka och man behöver sjukvård är socialskyddsnummret 

nödvändigt, och med olika system är det inte alltid möjligt att få reda på personuppgifter som 

behövs. Även administration i samband med studier och jobb över gränserna skulle gynnas av ett 

gemensamt system. Varför krångla till det? 

 

UNR anser att: 

 

problematiken måste lyftas upp inom Nordiska rådet 

 

 

2.6 Inga terminsavgifter för utländska studerande i Norden 

 

Norden behöver arbetskraftsinvandring och studier är ett bra sätt att locka unga duktiga människor 

till vår region. Vårt avgiftsfria utbildningssystem har byggt vår nordiska välfärdsmodell och är en 

av vårt samhälles grundpelare. Vi vill inte heller nu se en utveckling mot terminsavgifter. Därför 

skall vi inte heller kräva att unga företagsamma människor som väljer att studera i Norden skall 

betala för studierna.  De bidrar med sin kunskap till att stärka Nordens konkurrenskraft. 

 

UNR anser att: 
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terminsavgifter för studeranden vid högskolor och universiteten i våra Nordiska länder på inga 

villkor skall införas 

 

avtalen om inga terminsavgifter skal fastsattas genom gemensamma avtal 

 

 

2.7 Följ Londons exempel 

 

London har fått mycket uppmärksamhet kring sitt ”Green City” mål att sänka stadens utsläpp med 

30% till år 2025. Alla nordiska länder har likaså möjlighet att sänka sina koldioxidutsläpp i 

motsvarande omfattning. I synnerhet som de nordiska länderna gärna marknadsför sig själva som 

miljöfrämjande.  

 

En stark urbanisering har präglat de nordiska länderna under det senaste decenniet. Inflyttningen till 

de stora städerna är betydande och den ökade andelen stadsbefolkning syns även i 

utsläppsmängden. Till exempel bilfria centra och ökade satsningar på kollektivtrafiken samt 

välplanerad avfallshantering och goda återvinningsmöjligheter är realistiska och önskvärda 

miljöfrämjande insatser. Välfärdsländerna i norden, som strävar till att vara föregångare i bl.a. 

miljöteknik, har all orsak att ta efter Londons exempel. 

 

Norden ska leva upp till sitt rykte som en miljövänlig del av världen. 

 

UNR anser att: 

 

de nordiska ländernas största städer skall sänka sina utsläpp med 30% till år 2025 

 

frågan bör lyftas upp på ”Nordisk storstadsmiljö”-konferensen 

 

 

2.8 Nya nordbor 

 

Alla invånare i de nordiska länderna borde ha samma möjligheter att vara aktiva medlemmar i sina 

samhällen och ta del av de rättigheter och skyldigheter som därmed följer. Också invandrare borde 

ha möjligheten att anpassa sig till de nordiska samhällena och utveckla sig själva till att fullt ut ta 
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del av vårt samhälle som konstant förändras och utvecklas. De nordiska regeringarna måste 

medvetandegöra invandrare om sina rättigheter. 

 

UNR anser att: 

 

det är viktigt att invandrare har tillgång till språkundervisning i det aktuella nordiska språket och i 

det egna modersmålet. 

 

utbildning av invandrarkvinnor om deras rättigheter skall sättas i fokus  

 

det är viktigt att myndigheterna uppmuntrar barn med invandrarbakgrund att inte avbryta sin 

skolgång 

 

  

2.9 Lika möjligheter för kvinnor och män 

 

Ungdomens Nordiska Råd vill att de nordiska länderna garanterar lika möjligheter för varje individ, 

oavsett kön. 

 

Stereotyper som innebär kategorisering i manligt och kvinnligt är skadliga. För att kämpa mot 

stereotyper och pornografisering måste alla nordiska länder öka utbildning om sex, sexuell frihet 

och kommunikation mellan män och kvinnor. 

 

UNR konstaterar att kvinnor och män fortfarande inte har lika lön för samma arbete. Därför tycker 

UNR att de offentliga i hela norden ska kunna göra organisationer och företag skyldiga till att ge all 

data som behövs för att bevisa att de inte diskriminerar efter kön. 

 

UNR anser att: 

 

Nordiska rådet uppmanar de nordiska regeringarna och arbetsmarknadsparterna att tillsammans 

sträva för att eliminera löneskillnaderna mellan könen. 

Nordiska rådet uppmanar de nordiska regeringarna att lägga vikt vid att jämställdhetsfrågor alltid 

tas med i skapande och implementering av offentlig policy. 
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Nordiska rådet arbetar för att de nordiska parlamenten agerar som föredömen när det gäller 

könsbalans genom exempelvis fördelningen i parlamentariska kommittéer och styrelse samt vid 

representation. 

Öka utbildningar om sex, sexuell frihet och kommunikation mellan män och kvinnor. 

 

 

2.10 Angående validering av utländska examina 

 

Under decennier har det nordiska samarbetet inneburit att det är möjligt för arbetskraft att röra sig 

fritt över gränserna. Alla kan dock inte åtnjuta öppenhetens frukter. Människor som kommit till de 

nordiska länderna från andra delar av världen får inte sällan svårigheter att få ett arbete, trots att de 

många gånger har en utbildning som i normala fall skulle göra dem attraktiva på arbetsmarknaden. 

 

Arbetet med Bolognaprocessen inom den Europeiska Unionen är positivt, den medför ökade 

möjligheter för studenter och framtida akademiker att röra sig fritt i Europa och gör också att 

Europeiska studenter i fortsättningen inte kommer ha samma behov av validering. Det gör dock inte 

situationen bättre för dem som inte kommer från Europa eller för dem som redan tagit ut sin 

examen. 

 

Att validera utländska examina är egentligen inte en svår sak att åtgärda. Genom att upprätta tydliga 

kriterier och standardiserade metoder för att mäta kompetens och betyg på ett korrekt sätt, eller 

genom att erbjuda allmänna tester på de faktiska kunskaper som en person har, kan man minska 

utanförskapet bland de utlandsfödda.  

 

Varje land bör givetvis göra vad man kan för att ge människor möjligheten att stå till 

arbetsmarknadens förfogande, men det nordiska samarbetet borde också innebära att de nordiska 

länderna har goda möjligheter att samordna detta. 

 

UNR anser att: 

 

UNR verkar för en fungerande validering av utländska examina som inte omfattas av 

Bolognaprocessen, samt 

 

en sådan validering bör samordnas mellan de nordiska länderna för att upprätthålla en öppen 

gemensam nordisk arbetsmarknad. 
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2.11 Lige rettigheder for alle 

  

Hver eneste individ skal have ret til at leve sit eget liv uden fordomme og diskrimination fra andre. 

UNR mener, at hvert eneste individ skal være lige for loven. UNR anser det for nødvendigt, at de 

nordiske lande udviser solidaritet og giver seksuelle minoriteter de samme rettigheder som 

hetroseksuelle og arbejde for at eliminere fordomme. UNR anser det for vigtigt, at seksuelle 

minoriteter individer får ret til at adoptere børn.  

  

Kun staten skal have den juridiske vielsesret.  

  

UNR anser att: 

 

at give fulde og lige rettigheder til seksuelle minoriteter i de nordiske lande, Endvidere skal de 

nordiske lande være i front for at kæmpe for disse rettigheder rundt omkring i verden. 

 

 

2.12 Ge ungdomarna en starkare röst  

 

Det är viktigt att Ungdomens Nordiska Rådets aktiviteter värderas mer i det nordiska samarbetet. 

Organisationen har utvecklat sig åt positivt håll under de senaste åren. Därför anser UNR:s 

president och presidium att det är dags till att ge ungdomar en starkare röst i det nordiska 

samarbetet. 

 

Sedan Nordiska Rådets första session 1952 har också de nordiska politiska 

ungdomsorganisationerna mötts. Ungdomens Nordiska Råd har i årens löp haft många olika former 

samt olika problem.  

 

Under många år var UNR en ad hoc-organisation utan en fast organisation. År 2002 under sessionen 

i Esbo fick UNR sin egen arbetsordning och UNR blev en fast organisation. Samtidigt valdes 

president och presidium. Den nya arbetsordningen trädes i kraft i Oslo 2003 och kort tid efter 

upprättandet fick UNR sitt eget sekretariat i Finland. Sedan är kontinuiteten i UNR:s arbete blivit 

starkare och antalet deltagare i UNR har stigit.  

 

Ungdomens Nordiska Råd består av omkring 60 representanter från olika politiska 

ungdomsorganisationer i Norden.  



 13  

 

UNR:s presidiemedlemmar har under år 2007 kunnat delta i Nordiska Rådets utskottsmöten. Detta 

uppskattar vi högt. Inom utskottena har deltagarnas påverkningsmöjligheter varit dock begränsade 

och varierat mycket beroende på vilket utskott man har deltagit i. UNR anser att 

verksamhetsmedlena borde nu förenhetligas för att våra deltagande- och påverkningsmöjligheter 

inte bara hängde till exempel på utskottets ordförandes och sekretariatets förhållning till UNR:s 

position eller vår egen medlems aktivitet.  

 

UNR anser att  

 

NR ger UNR talerätt i varje utskott 

 

NR inbjuder UNR:s president till varje presidiemöte som NR håller och ger  talerätt också till 

UNR:s president 

 

 

2.13 Mera stöd till UNR 

 

Eftersom UNR länge har varit en så kallad ad hoc-organisation och ansvaret för arrangemang har 

roterat mellan de nordiska länderna har kontinuiteten i arbetet varit dålig. Därför tillsattes det en 

arbetsgrupp vid sessionen i Köpenhamn 2001 som hade som uppgift att skapa en arbetsordning för 

UNR. Den nya arbetsordningen godkändes på sessionen i Esbo hösten 2002. På sessionen 2002 

bildades också ett eget presidium för UNR.  

 

Sedan 2002 har UNR haft ett eget presidium som väljs för ett år i taget vid den årliga sessionen. 

Presidiemedlemmarna representerar olika paraplyorganisationer för nordiska politiska 

ungdomsförbund. FNUF har också en observatör i presidiet. Presidiet möts 5-6 gånger i året, oftast i 

samband med Nordiska rådets presidie- och utskottsmöten. I dessa möten har presidiemedlemmarna 

också möjlighet att följa med arbetet i NR:s olika utskott.  

 

I början av år 2004 etablerade UNR ett eget sekretariat som sköts av nordiska 

ungdomsorganisationen Föreningarna Nordens Ungdomsförbund och är placerat hos Pohjola-

Nordens Ungdomsförbund i Helsingfors.  

 

UNR:s verksamhet finansieras huvudsakligen av Nordiska rådet. UNR får årligen stöd från NR. 
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Organisationen har utvecklat sig åt positivt håll under de senaste åren. UNR kan utveckla sig till en 

vis punk utan mera resurser. UNR har kommit dock till en fas nu där utvecklingen måste ske. Detta 

betyder även mera stöd och resurser.  Årligen har vi problem med att finansiera tolkningen i 

sessionen. Ett problem är även att UNR:s sekretariat arbetar bara en del av året dvs. från maj till 

slutet av november-december. Detta orsakar att vi tappar kontinuiteten och mycket information 

varje år. UNR har själv också arbetat för att få mera nya sponsorer. Då UNR:s verksamhet började, 

räknade man inte in tolkningskostnader i bidragen, inte heller tog man i hänsyn uppväxten i 

aktiviteten i UNR:s presidium.   

 

UNR anser att 

 

bidrag till UNR måste höjas så att det motsvarar den nuvarande verksamheten. Bidraget skall riktas 

till sekretariatets funktioner och tolkning.  

 

 

2.14 Ungdommens Nordiske Råd krever redusering av grensehinder blant unge og studenter i 

norden 

 

Ungdommens Nordiske Råd mener det er viktig å fortsette det gode arbeidet med å redusere 

grensehindringer blant nordiske unge og studerende. Redusering av grensehinder har vært en av 

Nordisk Råds hovedoppgaver de siste årene. Derfor mener Ungdommens Nordiske Råds session 

2007 at Nordisk Råd tar tak i de  grensehindringene nordiske ungdommer opplever. 

 

Av konkrete eksempler er vil Ungdommens Nordiske Råd peke på ordningen med rabatt på reiser 

med offentlige kommunikasjonsmidler. For eksempel gis ikke norske studenter 

rabatt ved reiser i Finland.  

 

Ønsker vi et mer samlet norden, må vi legge til rette for fleksible løsninger for våre unge og 

studerende. 

 

UNR anser att: 

 

Nordisk Råd satser på fjerning av grensehinder rettet mot unge og studerende. 
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Nordisk Råd ser på muligheten for felles rabattsystemmer for reiser med offentlige 

kommunikasjonsmidler for studenter. 

 

Nordiske Råd ser på muligheten for å koordiere trygdeordninger slik at enkeltindivider om de blir 

boende i et annet nordisk land. 

   

 

2.15 Handel med mennesker er moralisk forkastelig 

 

Ungdommens Nordiske Råd krever at Nordisk råd tar initiativ till felles kamp for bekjempelse av 

menneskehandel. Det bør utarbeides nye strategier og mål for det felles nordiske samarbeidet på 

detta område. De nordiske politimyndigheter må arbeide mer over landegrensene for å bedre utnytte 

kapasitet og finne dem som står bak disse grusomme og umenneskelige handlingene. 

 

Ungdommens Nordiske råd krever også att Nordisk Råd tenker på hvordan man best hjelper 

offrene.  

 

UNR anser att: 

 

det tas gemensamma nordiska grepp och utarbetas nya konkreta metoder för att bekämpa 

människohandeln. 

de nordiska polismyndigheterna arbetar mer samlat och över landsgränserna. 

samarbetet med de berörda staterna förstärks för att hitta personerna som organiserar 

människohandeln. 

de nordiska regeringarna säkerställer att kvinnojourshemmen som ger skydd till offrena har 

tillräckliga resurser för sin verksamhet. 

offrena ska få stöd både i den berörda nordiska nationen och i det land dit de eventuellt flyttar 

senare. 

 

 

2.16 Gemensam nordisk marknad för medicin 

  

De nordiska ungdomsorganisationerna anser att det bästa sättet att öka sund konkurrens på den 

nordiska medisinmarknaden och få priserna reducerade är att avskaffa gränser och pålagor inom 
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medesinmarknaden. Sänkta medisinpriser är en vital intressefråga som kommer dem bäst till godo 

som har det största behovet för medisin. 

 

Detta kan bl a uppnås genom att skapa en gemensam registrering av medisin i Norden och att 

registrering av medisin i ett land skall gälla i de övriga länderna. Denna reform skulle i stor 

utsträckning gynna ett fritt flöde av medisin mellan länderna. 

 

De nordiska regeringarna uppmanas att arbeta för en öppnare marknad med medisin samt underlätta 

handeln. Genom en sådan reform skulle man samtidigt inte skapa en ny isolerad nordisk 

medisinmarknad utan ta ett viktigt steg mot en gemensam europeisk medisin marknad.    

 

 

2.17 Vi bör öka kollektivtrafiken för att bekämpa klimatförändringen 

 

De nordiska länderna har tagit som mål att dra ner på växhusutsläppen och ett led i denna process är 

att minska på privatbilismen och flygtrafiken. Människorna har emellertid ett behov att röra på sig 

och därför anser UNR att kollektivtafiken måste göras mera lockande i Norden. Vi vill speciellt 

uppmärksamma problemen i kollektivtrafiken mellan de nordiska länderna.  Vi kan inte acceptera 

att transport med tåg och buss är dyrare än med flyg till de andra nordiska länderna.  De nordiska 

länderna bör göra en gemensam insats för att pressa ner biljettpriserna med offentligt stöd. 

 

UNR anser att: 

 

att kollektivtrafikens biljettpriser mellan de nordiska länderna bör pressas ner och den vägen göra 

den billigare än flygtrafiken. 

 

 

3. Presidiets verksamhet 2008 

 

3.1 Allmänt 

 

UNR:s presidium valdes vid den årliga sessionen i Oslo 27-29.10. Presidiet har åtta medlemmar: en 

president, en medlem per paraplyorganisation och en observatör från Föreningarna Nordens 

Ungdomsförbund. 
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Vi har haft et meget konstruktivt år i UNRs præsidium, med god deltagelse fra 

præsidiemedlemmerne og også en god inddragelse af suppleanterne. Vi har det forløbne år virkelig 

formået at sætte dagsordenen på sprogområdet, hvilket har resulteret i, at Nordisk Råd har bevilliget 

455.000 DDK til tolkning og oversættelse til UNR. 

 

 

3.2 UNR:s presidium 2008 

 

President 
Lisbeth Sejer Gøtzsche från Nordisk Ungkonservativ Union. 
 
Ordinarie medlemmar och paraplyorganisationer 
 
Kristdemokratisk Ungdom i Norden (KDUN)   
• Ole Henrik Grønn    Medborgar- och konsument- 
• Suppleant: Andreas Olofsson   utskottet 
 
Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF)   
• Minna Lindberg    Näringsutskottet 
• Suppleant: Johan Petterson 
 
Nordisk Ungkonservativ Union (NUU)    
• Páll Heimisson    Välfärdsutkottet 
• Suppleant: Antti Ahonen 
 
Socialistisk Ungdom i Norden (SUN) 
• !órhildur Halla Jónsdóttir   Välfärdsutkottet 
• Suppleant: Au"ur Lilja Erlingsdóttir 
 
Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom (FNSU)   
• Marit Rolstad    Kultur- och utbildningsutskottet 
• Suppleant: Fredrik Bjørnebekk 
 
Nordens Liberale og Radikale Ungdom 
• Elizabeth T. Erichsen    Natur- och miljöutskottet 
• Suppleant: Niklas Fabritius  
 
Föreningarna Nordens Ungdomsförbund   (observatör) 
• Matilda Flemming     
• Anne Belfrage 

 

4. Presidiets möten 

 

4.1 Præsidiemøde i Oslo,30  november 2007 
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UNRs nyvalgte præsidium holdt allerede sit første møde få dage efter UNRs session. Dette betød, at 

vi hurtigt kom i gang med arbejdet og ikke behøvede at vente til vores møde i januar. Vi besluttede, 

at UNRs arbejdsordning trængte til en gennemgang og nedsatte arbejdsgrupper, som skulle komme 

med forslag til ændringer til næste præsidiemøde. 

 

 

4.2 Præsidiemøde i Stockholm, 28-29 januar 2008 

 
 
Præsidiets andet møde blev holdt i Stockholm i januar 2008. Her blev sessionen grundigt evalueret 

og der fremkom mange forslag til at gøre sessionen i Helsingfors endnu bedre. Arbejdsgruppernes 

forslag til en ny arbejdsordning blev diskuteret, og det blev besluttet, at det endelig forslag skulle 

godkendes på mødet i april. Vi diskuterede også, hvorledes vi bedst kan kommunikere til vores 

medlemmer. Der var stor enighed om, at nyhedsbrevet ikke var den bedste måde at kommunikere 

ud til medlemmerne, da vi var meget usikre på om nogle overhovedet læste nyhedsbrevet. I stedet 

ville vi i højere grad fokusere på vores hjemmeside. I forhold til kontakt til 

medlemsorganisationerne havde vi planlagt et møde med de svenske medlemsorganisationer, men 

grundet meget få tilmeldinger måtte vi desværre droppe dette møde. 

 

Præsidiet besluttede også at sende en officiel henvendelse til Nordisk Råd omkring en 

samarbejdsaftale. Formålet var konkret at få en aftale omkring hvilke rettigheder UNR i forhold til 

Nordisk Råd, ligesom Nordisk Råd vidste, hvad de kunne regne med fra UNRs side. 

 

På sessionen var temasessionens arbejdsdokument omkring ligestilling og diskrimination ikke 

blevet behandlet. Vi påtog os derfor opgaven i præsidiet at gennemgå dokumentet og godkende det, 

for herefter at give det videre til Nordisk Råd. Endvidere kom præsidiet med en resolution omkring 

Hviderusland og manglende demokratiske reformer. Både arbejdsdokumentet og resolutionen blev 

meget godt modtaget i Nordisk Råd. 

 

 

4.3 Præsidiemøde i Stavanger, 13-14 april 2008 

 

Mødet i april handlede i stort omfang omkring sessionen i Helsingfors og omkring 

sprogproblematikken i Norden. Vi havde på mødet i Stockholm besluttet at tage en principiel 

diskussion omkring sprog i Norden, og hvorvidt skandinaviske sprog er de eneste arbejdssprog eller 
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om engelsk også kunne bruges. Baggrunden for diskussionen var, at ved kun at bruge skandinavisk 

kan vi komme til at udelukke unge, som ikke behersker skandinavisk godt nok til at bruge det i en 

diskussion. Resultatet blev, at eftersom, vi ikke havde adgang til tolkning og anså det for meget 

vigtigt, at alle kunne deltage uanset sprogkundskaber, ville vi fremover kunne bruge engelsk som 

arbejdssprog i præsidiet, hvor det var nødvendigt. Endvidere besluttede vi også, at resolutioner til 

sessionen kunne indsendes på engelsk. 

 

Vores resolution omkring at bruge engelsk i UNRs arbejde blev i høj grad diskuteret i Nordisk Råd 

og senere også i Nordisk Ministerråd. 

 

Herudover blev forslaget til arbejdsordning godkendt og vil blive sendt til godkendelse på 

sessionen. 

 

 

4.4 Præsidiemøde i Reykjavik, 21-22 september 2008 

 

Som noget helt nyt havde vi på dette møde tolkning til islandsk, hvilket må siges at være en stor 

succes. Herved kunne alle deltage på sit eget sprog og blive forstået. Tolkningen var blevet 

sponsoreret i forbindelse med den store debat, som vores resolution fra april mødet havde vakt. 

 

 På dette møde gennemgik vi forberedelserne til sessionen, planlagde arbejdsgrupper og meget 

mere. Vi havde en god og konstruktiv debat omkring, hvordan vi håndtere debatten omkring 

sprogproblematikken herfra. Vi blev enige om, at arrangere en event i forbindelse med Nordisk 

Råds session, for virkelig at sætte det manglende kendskab til nordiske sprog blandt ungdommen på 

dagsordenen. 

 

Endvidere evaluerede vi det forgange år og talte om, hvilke udfordringer det nye præsidium står 

overfor. 

 

Vi sluttede vores møde af med et godt møde med de islandske medlemsorganisationer, som i stor 

grad handlede om sprog, men også UNR som organisation og deltagergebyret til sessionen blev 

vendt.   

 

 

5. Presidiets resolutioner 2008 
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5.1 Opfordring til Nordisk Råd angående Hviderusland 

Medlemsorganisationerne i Ungdommens Nordiske Råd har igennem årene oplevet hvilke 

begrænsninger manglen på demokrati kan betyde for politisk aktive, såvel almindelige mennesker. 

Mange af de nordiske politiske ungdomsorganisationer har igennem tiden haft projekter i 

Hviderusland og vi har oplevet hvorledes hviderussiske samarbejdspartnere er blevet anholdt 

og/eller udvist af universiteter uden speciel grund andet end, at de var aktive i oppositionen.  

 

Vi hverken kan eller vil acceptere, at det hviderussiske folk er nægtet basale rettigheder, som vi 

andre tager for givet hver eneste dag. Hviderusland er et diktatur! Nordisk Råd og de nordiske 

parlamentarikere opfordres derfor til aktivt at arbejde for et demokratisk Hviderusland og skabe 

bevidsthed omkring det totalitære regime. 

 

Ungdommens Nordiske Råds præsidium opfordre Nordisk Råd til i sit arbejde og relationer til 

Hviderusland i højere grad at presse på for demokratiske reformer, så ikke kun den hviderussiske 

ungdom, men hele befolkningen kan opnå basale menneskerettigheder, som ytringsfrihed og 

forsamlingsfrihed. 

 

5.2 Nordic Inclusion 

 

The Nordic cooperation should be open for every single Nordic individual. It shall by no means be 

an exclusive club for Scandinavian speakers.  Language is a mean of communication, not a goal in 

it self. If language leads to exclusion, the language has to change. 

 

Therefore, the presidium of the Nordic Youth Council, UNR, has on its meeting in Stavanger, 

Norway, agreed that inclusion is prioritized before language, and hence English will be used when 

needed in the work of UNR since UNR cannot afford interpretation on all meetings.  

 

We believe that there is more to the Nordic cooperation than language. Inclusion has to be the word 

in focus, and as it is now language barriers are creating walls and excluding Nordics, whether one is 

willing to acknowledge it or not.  We need to accept the fact that the knowledge of Scandinavian 

languages of the coming generations is constantly declining and that the globalized world has 

diversified the Nordic societies, hence one can no longer take for granted that all Nordics can 

understand and communicate in Scandinavian.     
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UNR also wants to cast the light on the need for better education in Nordic history and Nordic 

societies. In order to foster Nordic prosperity one needs to strengthen the Nordic identity and 

common understanding. In an ever changing world young people need to have roots. 

 

 

6. Rapportering från Nordiska rådets möten 

 

6.1 Årsrapport fra Nordisk Råds præsidium  

 

Som præsident for UNR er jeg UNRs repræsentant i Nordisk Råds præsidium. Præsidiet er Nordisk 

Råds højeste myndighed mellem sessionerne. Præsidiets opgaver består blandt andet i at koordinere 

arbejdet mellem Nordisk Råds forskellige organer, samt udarbejde virksomhedsplan og budget.  

 

På UNRs session i Oslo blev flere resolutioner vedtaget som jeg har fremhævet i præsidiet. Blandt 

andet de to organisatoriske resolutioner omkring indflydelse for UNRs præsidium i Nordisk Råd og 

om flere økonomiske midler til UNR. Den første resolution har resulteret i, at vi har forslået 

Nordisk Råd, at der blev lavet en officiel samarbejdsaftale mellem UNR og Nordisk Råd, hvor 

vores forpligtelser og rettigheder overfor hinanden er nedskrevet. Der arbejdes fortsat med denne 

samarbejdsaftale. 

 

Endvidere har præsidiets selv fremkommet med flere resolutioner. Vores første resolution kom med 

en kraftig opfordring til Nordisk Råd om at kræve demokratiske rettigheder i Hviderusland, i 

forbindelse med en fælles konference mellem Nordisk Råd og hvidrusserne. Denne resolution blev 

meget vel modtaget i Nordisk Råd og flere af parlamentarikerne tog vores opfordring med til 

konferencen. 

 

Sprogbarriere blandt ungdommen i de nordiske lande har været en stor sag i det forgangne år. I 

forbindelse med min tale til Nordisk Råd som nytiltrådt præsident på Nordisk Råds session i Oslo 

fremhævede jeg den nordiske ungdoms vanskeligheder ved at forstå hinanden på skandinaviske 

sprog, dette blev meget vel modtaget og førte til flere diskussioner blandt medlemmerne i Nordisk 

Råd. På UNR præsidiets møde i april i Stavanger tog vi en principiel diskussion omkring sprog i det 

nordiske samarbejde. Præsidiet besluttede at engelsk fremover kunne være et muligt arbejdssprog 

når sprogbarriererne blev for store. Endvidere omhandlede den efterfølgende udtalelse til Nordisk 

Råd også en opfordring om at tage sprogproblematikken mere seriøs. Selvsagt blev denne udtalelse 
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grundlag for en hel del diskussion i Nordisk Råds præsidium, hvor vi dog fik stor opbakning fra 

Nordisk Råds præsident.  

Sidst på sommeren vakte udtalelsen igen rører da, pressen i Danmark tog sprogproblematikken op 

igen, og efterfølgende blev denne diskuteret på de nordiske samarbejdsministres møde i Nordisk 

Ministerråd. På Nordisk Råds præsidiemøde i Reykjavik i september valgte præsidiet, at UNR fik 

en del af deres overskud til mere tolkning og oversættelse i UNR. I alt har vi fået 455.000 DDK. 

 

Lisbeth Sejer Gøtzsche 

Præsident 

 

6.2 Natur- og miljø utskottet 

 

Det siste året har jeg hatt ansvar for å følgje opp Natur- og miljø utskottet til Nordisk Råd. Dette 

utvalget består av mange kunnskapsrike og ikkje minst snakkesalige menn og kvinner. Dette 

medfører ofte at tiden forsvinner før vi rekker innom mine eventuelle saker. 

 

På første møtet, i Oslo ble først gamle saker gjennomgått, og diskutert om nødvendig. Under 

verserende saker ble to saker (torvressursers betydning for nordiske lands el- reserver, og felles 

rovdyrs forvaltning i Norden) fra utskottets møte i Göteborg.  Den største debatten kom under 

behandlingen av hvordan felles redde fiskebestanden og fiskerinæringen.  Her ble det diskutert 

temperaturen i Østersjøen som stiger raskere her enn i andre hav, hensyn til både fiske turisme og 

yrkesfiske. Utvalget ble enige om at før noen konklusjon skal tas vil en ha mest mulig objektiv 

viten. 

 

Det ble diskutert litt rundt hvem som skulle ta ordet til utvalgets saker som ville komme opp i 

sesjonen og hvilke saker man ville ta opp med møtet med de nordiske miljøvernministre.  Utvalgets 

tid var knapp da vi skulle slippe til vinnerne av natur- og miljøprisen (Nordisk Råds natur- og 

miljøprisvinner 2007: Albertsund kommune) 

 

Neste gang vi møttes var i Stockholm. Her var hovedvekten av møtet behandling av 

medlemsforslag om felles rovdyrs forvaltning og nordisk kraftsamling for å redde fiskebestanden 

och fiskerinæringen som ble diskutert sammen med Næringsutvalget. 

Møtet i Stavanger ble også delvis brukt til diskusjon rundt de samme medlemsforslag som i 

Stockholm, også i fellesskap med Næringsutvalget. I tillegg til rovdyr og fisk, diskuterte vi her et 

forslag om et nordisk pantesystem på flasker og bokser. 
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Sommermøtet til utvalget var tur til Hviterussland. Denne turen deltok eg ikke på da eg var i fast 

jobb, og ble heller ikke invitert. 

 

Møtet på Island var eg heller ikke tilstede på da eg måtte returnere til Norge den dag møtet var. 

 

Siden vi i presidiet ikke har jobbet noe særlig med miljøspørsmål har ikke eg fremme noen 

resolusjoner, men det har ikke vært så mye tid til overs på møtene heller. Dette er en sak som bør 

jobbes mer med overfor akkurat dette utvalget. 

 

Elizabeth Toft Erichsen 
 

 

6.3 Rapport fra Medborger- og forbrukerutvalget i Nordisk råd 

 

Kjære alle sammen, 

 

Jeg kan se tilbake på et utrolig spennende og lærerikt år som observatør i nordisk råds medborger- 

og forbrukerutvalg. Utvalget tok i mot meg på en fantastisk flott måte og har virkelig inkludert meg 

i gruppen som UNR-representant. Ikke minst ble dette synlig ettersom jeg fikk delta på utvalget 

sommerreise til Polen og hovedstaden Warszawa i juni. 

 

Ville Niinistö fra de grønne i Finland er utvalgets leder og han har sørget for at UNR har fått et eget 

punkt i dagsorden hvor UNR-representanten orienterer om aktuelle saker. Ellers er det slik i 

utvalget at UNR-representanten kan tale i alle saker, men man har ikke stemmerett. 

 

Under årets har det blitt behandlet mange viktige saker. Scandinavian Star ulykken og en mulig ny 

etterforskning var den første store saken man fikk til behandling. Utvalget og nordisk råd landet til 

slutt på at man ikke skulle gjenoppta etterforskningen fra den dramatiske ferjebrannen på starten av 

1990-tallet. 

 

Årets tema i utvalget har vært kampen mot prostitusjon og menneskehandel og flere grupper og 

eksperter har besøkt utvalget og handlingsplaner har blitt laget. Det har gjennom året også blitt 

arrangert mange konferanser og møter om temaet. 
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Det samme temaet var også hovedfokus under utvalgets fem dagers sommerreise til Polen i 

sommer. Under de fem dagene var det lagt opp til spennende besøk og foredrag. Man startet turen 

med orientering fra den danske ambassadøren om den politiske og økonomiske situasjonen i Polen. 

Det var besøk i Parlamentet og møte med representanter fra Menneskerettighetsutvalget. Det var 

mottakelse i den danske ambassaden. Møter med ulike menneskerettighetsgrupper. Besøk hos 

Helsinkikomiteen. Man ble grundig orientert om situasjonen omkring menneskehandel og hvordan 

man frakter ”ofrene” over landegrensene. 

 

Utvalget besøkte også en egen leir for illegale immigranter, som lå plassert ved flyplassen i 

Warszawa. Turen gav nyttige innspill og økte kunnskapsnivået hos de fleste vil jeg tro. Programmet 

var variert og omfattende og en tidsplan fra 08.00-21.00 forteller at turen langt fra var noen ferie. 

Under utvalgsmøtet takket jeg for muligheten jeg hadde fått til å delta på turen og spesielt 

mittengruppen som gjennom sitt budsjett hadde avsatt midler til denne typen studiereiser for UNR-

representanter. 

 

Mot slutten av året har det vært en sak om Transfett i matvarer som har vært en omfattende sak, 

både forskere og andre har vært innom utvalget og presentert betydningen av lavere innhold av 

transfett i maten vår. Diskusjonene går på forbud eller ikke og fortsatt er nok ikke siste ord sagt i 

denne debatten. 

 

Dette var en liten informasjon fra et spennende år. 

 

Informasjon fra Mittengruppen 

Minna, Elisabeth og Ole Henrik har representert UNRs Mittengruppe. 

 

Vi har deltatt i Mittengruppens møter og seminarer. Mittengruppen er flinke til å inkludere og Ole 

Henrik har i møtene fremlagt informasjon fra UNR under en egen programpost. Gledelig var det 

også at Mittengruppen nå har avsatt 4000 Euro til UNR-representantene i Mittengruppen, slik at de 

skal kunne delta på sommerreise og andre arrangement. 

 

Vi føler vi både blir lyttet til og tatt med på råd i sakene som behandles. 

Minna  Elisabeth  Ole Henrik 

 

Ole Henrik Grønn 
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6.4 Näringslivsutskottet  

 

Under det senaste året har jag fungerat som UNR representant i näringslivsutskottet. Det har varit 

intressant och mycket informativt. Besluten har däremot inte varit så stora och därför har jag fått 

mest ut av de experter som utskottet träffat under året. Ett år är en ganska kort tid att sätta sig in i 

saker och lära känna utskottsmedlemmarna. Men utskottets ordförande har haft en mycket positiv 

inställning till UNR och förhoppningsvis kommer också följande UNR representant att ta en aktiv 

roll i diskussionerna på utskottets möten.  

 

Näringslivsutskottet möttes i Oslo i samband med sessionen. Där träffade utskottet Kjetil Storvik 

från Nordisk Innovations Center som diskuterade riskkapitalmarknad i norden och en om en möjlig 

nordisk bolagsform. NIC har bland annat som mål att kunna förenkla administrationen mellan 

företag som har ex dotter eller moderbolag i olika nordiska länder.  NIC har också inlett 

diskussioner med Nordiska Ministerrådet. Utskottet fick också ta del av UNR sessionens slutrapport 

samt de resolutioner som behandlade teman för näringslivsutskottet, d.v.s. resolutionen om 

studierabatt på kollektivtrafik inom norden samt resolutionen om öppen medicinmarknad. 

Resolutionerna diskuterades inte desto mer ingående eller officiellt på själva mötet men flere 

utskottsmedlemmar ville höra mer om diskussionerna på UNR sessionen efter utskottsmötet.  

 

På utskottets möte i Stockholm i januari träffade vi bl.a. Näringsminister Maud Olofsson och 

diskussion fördes om bl.a. gemensam energimarknad och utmaningar på arbetsmarknaden i Norden. 

Dessutom diskuterades och presenterades också Sveriges ordförandeskap i Nordiska Ministerrådet 

2008.  

 

På utskottsmötet i Stavanger i april deltog min ersättare Johan Pettersson. På det mötet diskuterades 

förslaget till Nordiska Ministerrådets budget, vilket i huvudsak omfattades av utskottet.  Utskottet 

ställde sig också bakom förslag om ett gemensamt pantsystem för tomflaskor av olika slag. 

 

I maj inbjöds UNR att delta i ett möte med Nordbuk, Nordiska Barn- och Ungdomskommittén, dit 

jag reste på uppdrag av presidiet. På mötet presenterade jag UNR i allmänhet, presidiets arbete och 

också kommande session. Vi förde en diskussion med Nordbuk om gemensamma evenemang och 

kom fram till att det skulle vara bra att i framtiden ha mera samarbete och kontakta till varandra. 

Motsvarande träffar mellan UNR presidiet och Nordbuk styrelsen ska bli återkommande. 
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I september deltog jag i UNR presidiemötet i Reykjavik men kunde tyvärr inte stanna på utskottets 

möte. Överlag har jag deltagit i planerandet av sessionen i Helsingfors tillsammans med de andra 

finska presidiemedlemmarna och självfallet UNR-koordinatorn.  

 

Minna Lindberg (ersättare Johan Pettersson) 

 

 

7. Arbetsplan för Ungdomens Nordiska Råd 

 
7.1 Presidiets roll 

 

Presidiet består av en president samt sju medlemmar med en personlig suppleant, samt en 

observatör från Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF). Presidiemedlemmarna 

representerar olika paraplyorganisationer för nordiska politiska ungdomsförbund. Presidiet möts 4-5 

gånger per år, oftast i samband med Nordiska rådets presidie- och utskottsmöten. Presidiet samlas 

såväl före som efter de gemensamma mötena för att fundera på de ärenden som tas upp. 

 

Under Nordiska Rådets möten deltar presidiets medlemmar i partigruppsmöten samt de nationella 

delegationernas möten och presidiemedlemmarna förväntas delta i dessa. På dessa möten behandlas 

aktuella ämnen. UNR:s representanter ges ofta möjligheten att framföra UNR:s synpunkter på 

frågor och berätta vad som är aktuellt inom UNR samt vilka diskussioner som förs inom UNR:s 

presidium. Dessa möten utgör ypperliga möjligheter för UNR att göra ungdomarnas röst hörd.  

 

Likaså är korridors- och kaffebordsdiskussionerna viktiga under dessa möten. Informella möten 

med parlamentariker och tjänstemän ger också UNR:s representanter en möjlighet att framföra idéer 

och önskemål. 

 

Presidiemedlemmarnas uppgift på UNR:s presidiemöten är att ta up de frågor som kommer att 

komma upp på Nordiska rådets möten och sådana ämnen som är aktuella inom de egna 

bakgrundsorganisationerna. Vidare diskuteras frågor som gäller unga i Norden.  På presidiets möten 

följs antagna resolutioner upp och diskussioner förs om nya resolutioner. Vidare planeras och 

diskuteras årets session, vilka teman som skall behandlas och hur programmet skall se ut. 

 


7.2 Deltagandet i Nordiska rådets arbete 
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Under Nordiska rådets möten följer presidiemedlemmarna med arbetet i NR:s olika utskott. Varje 

presidiemedlem följer med arbetet i ett utskott, fördelningen bestäms på presidiets första möte. På 

sessionen antagna resolutioner delas ut till presidiemedlemmarna enligt deras utskottsplacering. 

Under året arbetar presidiemedlemmarna för att ge resolutionerna politisk verkan. 

 

Mötespappren skickas till presidiemedlemmarna av utskottens rådgivare på förhand. Till 

presidiemedlemmarnas uppgifter hör att förbereda sig inför mötet genom att plocka fram ärenden 

som kunde tänkas vara intressanta för UNR. Eftersom man strävar till att presidiet skall samlas före 

utskottens möten har presidiet tid att gemensamt fundera på aktuella frågor och besluta om det finns 

ärenden som kräver UNR:s reagerande. 

 

Presidiemedlemmarna är förpliktiga att rapportera från utskottsmöten både muntligt vid presidiets 

möte och skriftligt efter mötet. I skriftlig rapportering skall det dock tas hänsyn till att alla ärenden 

som behandlas i utskotten inte är offentliga. Skriftliga rapporter samlas till årsrapporten och kan 

även användas i nyhetsbrevet. 

 


7.3 Presidiets andra uppgifter 


Förutom deltagandet i Nordiska rådets arbete hör bland annat följande uppgifter till 

presidiemedlemmarna: 

• At hålla kontakt med paraplyorganisationerna och lyfta fram frågor aktuella för den egna 

bakgrundsorganisationen. 

• Att förmedla information om de ämnen som diskuteras nationellt och som tagits upp på 

medlemsorganisationernas möten. 

• Att aktivt och av eget initiativ bidra till UNR:s informationsverksamhet, främst nyhetsbrevet 

och webbplatsen. 

 

Som redskap för uppföljningen av de interna uppgiftsfördelningarna använder presidiet en ”to do” –

lista. 

 

 

7.4 Observatörens roll i presidiet 


Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF) har en observatörplats i presidiet. Observatören 

har inte ett fast utskott. Ifall en ordinarie presidiemedlem är frånvarande, kan observatören delta i 
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utskottsmöten i stället för denna. Observatören deltar som en jämlik deltagare i presidiets 

diskussioner men har inte rösträtt. FNUF är en viktig samarbetspartner till UNR i samband med 

sessionens praktiska arrangemang och observatörens uppgift i presidiet är således att stödja 

sekretariatet i sessionsförberedelserna. 


Observatörens roll i praktiken


Mitt år i UNR:s presidium har dominerats av planeringen av 2008 års session i Finland och av att 

föra fram UNR:s syn i den nordiska språkdebatten.  

 

Gällande planeringen av sessionen har jag varit naturligt involverad eftersom största delen av 

planeringen skötts på mitt nationella förbunds, Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds, kontor i 

Helsingfors där också UNR:s koordinator sitter. Jag har tillsammans med Minna Lindberg träffat 

UNR-koordinatorn för att gå igenom praktikaliteter för sessionen och har själv varit ute på 

Hanaholmen för att träffa deras representanter angående sessionen. Vidare har jag aktivt deltagit i 

planeringen av seminariet som föregår sessionen och funderat på såväl upplägg som potentiella 

talare. 

 

Jag har också varit mycket involverad i språkdebatten som startade i och med UNR:s uttalande om 

nordisk språkpolitik. Uttalandet fick mycket uppmärksamhet i Finland, och jag har intervjuats av de 

svenskspråkiga radionyheterna i Finland och av både de finskspråkiga radio- och tv-nyheterna i 

Sverige angående uttalandet. Jag har också diskuterat frågan med diverse beslutsfattare inom det 

nordiska samarbetet.   

 

Vid anställningen av den nya UNR-koordinatorn fungerade jag som presidiets representant under 

intervjuerna. Jag har också i övrigt fungerat som en kontaktlänk mellan UNR:s sekretariat vid 

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund i Helsingfors och presidiet. 



Matilda Flemming 

Observatör - Föreningarna Nordens Ungdomsförbund, FNUF 

Observatör i Kultur- och utbildningsutskottet 


7.5 Sekretariatet 

 

Ungdomens Nordiska Råd har sitt sekretariat hos Föreningarna Nordens Ungdomsförbund, placerat 

i Helsingfors hos Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, där en deltidsanställd koordinator arbetar. 
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UNR fick finansiering för sitt första sekretariat år 2004. Koordinatorn arbetar 18 timmar/vecka, så 

att det mesta arbetet utförs under hösten då sessionen arrangeras. Under våren finns det inte 

ekonomiska möjligheter för koordinatorn att arbeta så mycket.  

 

Præsidiet har dog haft store udfordringer i det forgangne år grundet manglende koordinator en stor 

del af året. Op til mødet i april fik vi en praktikant, Heidi Köyste, som gjorde en stor indsats, og 

siden juni har Janina Mackiewicz været koordinator. Den manglende koordinator, en stor del af 

perioden, har betydet at præsidiet har, måtte fokusere på det organisatoriske arbejde frem for kun 

politikken. Selvom vi altid i UNR har nogle meget dygtige koordinatorer, betyder den store 

udskiftning manglende kontinuitet, og derfor er konklusionen efter dette år, at det er vigtigt med en 

koordinator hele året rundt. 

 

 
 
7.6 Sekretariatets år 2008 

 
År 2008 har sekretariatet haft två olika koordinatorer. Den första, Heidi Köyste, fungerade som 

koordinator från mars till maj. Sedan juni har Janina Mackiewicz fungerat som koordinator och är 

anställd till årets slut.


Koordinatorns största uppgifter under året har varit att arrangera möten och sessionen samt hålla 

kontakt till presidiemedlemmar, NR:s kommunikationsavdelning, utskottssekreterare och 

partigruppssekreterare samt UNR:s medlemsorganisationer. Arbetet har även innehållit en del 

löpande uppgifter dvs. bokning av möteslokaler och restauranger, skötning av ekonomi, skrivning 

och uppdelning av mötespapper osv. Koordinatorn har agerat även som sekreterare under mötena 

och skrivit protokoll.  

 

För att kunna sköta uppgifterna som tillhör sekretariatet bättre borde koordinatorn jobba på heltid 

åtminstone i god tid innan sessionen. Förutsättningen till detta är dock en bra finansiell bas i UNR. 

Koordinatorn borde även behärska alla nordiska språk utmärkt (även danska) för att kunna 

kommunicera bättre och smidigare med alla olika grupper och samarbetsorganisationer. 

 

 

7.7 Sekretariatets uppgifter 


Till sekretariatets största uppgift hör att arrangera sessionen. Det omfattar allt från bokning av resor, 

boende, möteslokal och restauranger till arrangerandet av program, talare, mötespapper, ordförande 
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osv. Sekretariatet sköter även UNR:s dagliga ekonomi, medan koordinatorn och FNUF:s 

generalsekreterare sköter UNR:s bokföring, redovisning och ekonomiska uppföljning. Sekretariatet 

betalar alla räkningar, resekostnader och löneutgifter. 

 

Koordinatorn sköter alla praktiska arrangemang kring presidiets möten. Koordinatorn bokar resor 

och övernattning, sköter anmälan och skickar ut mötespapper och möteskallelser.  Koordinatorn 

fungerar som sekreterare på presidiets möten, skriver protokoll och distribuerar antagna 

resolutioner. Koordinatorn sammanställer årsrapporten samt andra texter som presidiet önskar 

skapa. Koordinatorn har det operativa ansvaret för sammanställningen och distribueringen av 

nyhetsbrevet. Koordinatorn håller kontakt till Nordiska rådets informationsavdelning som 

uppdaterar UNR:s hemsida. 

 

Koordinatorn håller kontakt med de deltagande organisationerna, partigrupperna, andra tjänstemän 

samt presidiets medlemmar.  Koordinatorn följer med aktuella diskussioner och förmedlar i mån av 

möjlighet idéer till presidiets medlemmar. 

 

 

8.  Hur skall UNR arbeta i framtiden 



Arbetet i UNR:s presidium består dels av politisk inflytande, dels av utvecklingen av UNR som 

institution. Ett viktigt redskap i det politiska arbetet är resolutioner från sessionen samt resolutioner 

antagna av presidiet. 

 

Arbetet för vidare etablering av UNR som ett viktigt forum för unga i Norden och som en 

institution med politisk vikt sker genom regelbunden informationsförmedling mellan 

medlemsorganisationerna och UNR samt till parlamentarikerna på nationell och nordisk nivå. Det 

är också viktigt att presidiemedlemmarna uppträder väl förberedda på Nordiska rådets möten och 

visar äkta deltagande i det politiska arbetet. Det skall vara mera synligt att UNR är verksam även 

mellan sessionerna. Med hjälp av nyhetsbrevet görs UNR mera känt bland 

medlemsorganisationerna och de nordiska parlamentarikerna.  

 

Presidiet arbetar för kontinuitet i UNR:s arbete. Det är viktigt att de utvalda presidiemedlemmarna 

förbinder sig till arbetet i UNR. All material producerat under året skall vara lätt tillgängligt för det 

nya presidiet. Det nya och det gamla presidiet håller ett gemensamt möte strax efter sessionen där 
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det gamla presidiet överger sitt testamente till det nya. I detta sammanhang skall till exempel de 

viktigaste utvecklingarna och ämnena i NR:s utskott diskuteras. 



 
9. Informationsplan för Ungdomens Nordiska Råd 

 

Sedan 1950-talet har politiska ungdomsorganisationer samlats till seminarier i samband med 

Nordiska rådets sessioner.  I slutet av 1960-talet uppkom en idé om en självständig ungdomssession 

och den första sessionen hölls i Stockholm i januari 1971.   

 

Sedan 2002 har UNR haft ett eget presidium som väljs för ett år i taget vid den årliga sessionen. 

Presidiet består av en president samt sju medlemmar med varsin personliga suppleant. 

Presidiemedlemmarna representerar olika paraplyorganisationer för nordiska politiska 

ungdomsförbund. Presidiet möts 4–5 gånger i året, oftast i samband med Nordiska rådets presidie- 

och utskottsmöten. I dessa möten följer presidiemedlemmarna också med arbetet i NR:s olika 

utskott. 


Ungdomens Nordiska Råd har sitt sekretariat i Helsingfors hos Föreningarna Nordens 

Ungdomsförbund (FNUF), placerat hos Pohjola Nordens Ungdomsförbund där en deltidsanställd 

koordinator arbetar. UNR fick finansiering för sitt första sekretariat år 2004. 



9.1 Övergripande målsättning 


Informationsverksamhetens övergripande mål är att lyfta fram och betona de centrala nordiska 

frågorna som relaterar sig till ungdomar och ungdomars vardag. Ett delmål är att öka intresset och 

kunskaperna om Norden och det nordiska samarbetet.  

 

Informationsverksamheten kan ses som tvådelad: extern och intern information. Med intern 

information avses kommunikationen mellan presidiemedlemmarna och till medlemsorganisationer. 

Extern information inbegriper information och lobbyverksamhet gentemot de nordiska 

parlamentariker och tjänstemän i Nordiska rådet samt information till medier.  

 

Den interna informationsförmedlingen i presidiet skall utvecklas mot i större grad levande 

diskussion i ett Internetbaserat grupprum där de viktiga dokumenten kan vara tillgängliga för 

presidiemedlemmarna samt dit utkast kan läggas till diskussion. 
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Den externa informationen skall effektiviseras. Webbplatsen skall bli lättare att använda, få mera 

innehåll i framtiden och uppdateras flera gånger om året. Den lokala median i det landet där 

sessionen organiseras skall kontaktas i samband med sessionen, som man också hittills har gjort. 

Nordiska rådets webbredaktion bör informeras om presidiets resolutioner och andra viktiga 

händelser i UNR.  

 


9.2 Ansvarsfördelning 


I nuläget informeras de politiska organisationerna om UNR:s verksamhet endast genom 

årsrapporten som skickas ut och läggs upp på hemsidan. Presidiet håller kontakt med varandra per 

e-post och varje presidiemedlem håller kontakt med sin medlemsorganisation och 

paraplyorganisation. Medierna kontaktas endast i samband med sessionen. 

 

Informationsverksamheten skall bidra till att förverkliga UNR:s målsättningar, och förmedlandet av 

våra budskap. Informationsverksamheten skall vara en integrerad del av verksamheten, den ska 

beaktas i alla delar av verksamheten och alla har ett ansvar för att bidra till att den fungerar.  

 

”Organiserad” informationsverksamhet i form av t.ex. nyhetsbrev och uppdatering av webbplatsen 

ligger i första hand på presidiets och koordinatorns ansvar. Presidiemedlemmarna bidrar aktivt till 

produktionen av materialet för hemsidan och nyhetsbrevet. Det operativa ansvaret ligger på 

koordinatorn.  

 


9.3 Målgrupper 


Med målgrupper avses här organisationer som UNR skall informera om sin verksamhet.  


• Organisationer med rätt att delta i UNR (Medlemsorganisationer samt observatörer) 

• Parlamentariker (Nordiska rådet) 

• Tjänstemän (Nordiska rådet) 

• Partier/Partigrupper 



 

• Nationella delegationer (Nordiska rådet) 

• Närstående organisationer 

• Media 

• Elektronisk media (även internt/NR). 

 

 

9.4 Webbplatsen www.norden.org/unr 


Allt offentligt material som UNR producerar, till exempel sessionens protokoll, bör finnas 

tillgängligt på en webbplats. Webbplatsen måste innehålla alla kontaktuppgifter, såväl till 

deltagarorganisationer, UNR:s sekretariat och presidiemedlemmar som alla 

medborgarorganisationer och möjliga andra relevanta parter. 

 

På webbplatsen bör finnas all information om UNR, också historiskt. En idé kunde vara att till 

exempel ha en lista på alla politiker som i sin ungdom deltagit i UNR:s sessioner och verksamhet. 

Webbplatsen kan även innehålla intervjuer med till exempel etablerade politiker och 

sessionsdeltagare. Webbplatsen kan dessutom innehålla t.ex. foton. 

 

En ny förbättrad webbsida har etablerats av Nordiska rådet under år 2008, men den är inte ännu i 

allmänt bruk. 

 

 

10. Sekretariat 

 
UNR:s sekretariatsuppgifter handhas av den nordiska ungdomsorganisationen Föreningarna 

Nordens Ungdomsförbund (FNUF). FNUF är ett samarbetsorgan mellan de nationella föreningarna 

Nordens ungdomsorganisationer eller motsvarande organ i de nordiska länderna och de 

självstyrande områdena. Sekretariatet är placerat hos Pohjola-Nordens Ungdomsförbund i 

Helsingfors, Finland. 


Sekretariatets personal har i 2008 uppfattat följande: Generalsekreterare Pirjo Mälkiäinen, 

koordinator Heidi Köyste (t.o.m. 15.5.2008), koordinator Janina Mackiewicz (fr.o.m. 3.6.2008). 

Koordinatorn har varit deltidsanställd så att största delen av arbetet gjorts under höstperioden.



 

 
Ungdomens Nordiska Råd (UNR) är ett samarbetsorgan för politiska ungdomsförbund i Norden. 
Det viktigaste evenemanget är den årliga sessionen som arrangeras alltid under dagarna före 
Nordiska rådets session. Deltagarna representerar de nationella politiska ungdomsförbund samt 
deras nordiska paraplyorganisationer. De nationella ungdomskommittéerna, Föreningarna Nordens 
Ungdomsförbund och dess nationella föreningar samt de nationella samiska ungdomsförbunden har 
observatörsstatus på sessionen.  
 
Man har ordnat sessioner sedan 1960-talet, men intresset har varierat under decennierna. För att 
garantera kontinuiteten och effektivisera arbetet mellan sessionerna, valdes det första presidiet i 
sessionen 2002 i Helsingfors. Presidiemedlemmarna deltar i Nordiska rådets presidie- och 
utskottsmöten och tar upp frågor som intresserar unga nordbor.  
 
För att utveckla det administrativa innehållet etablerade UNR ett eget sekretariat i början av 2004. 
Sekretariatet administreras av Föreningarna Nordens Ungdomsförbund och är placerat hos Pohjola-
Nordens Ungdomsförbund i Helsingfors, Finland.  
 
UNR:s verksamhet finansieras av Nordiska rådet.  
 
Kontaktuppgifter:  
  
 UNR:s sekretariat 
 c/o Pohjola-Nordens Ungdomsförbund 
 Sibeliusgatan 9 A 
 FI-00250 Helsingfors 
 Tfn +358 9 4542 0840 (växel) 
 E-post: unr@pohjola-norden.fi 
 För mera information se: www.norden.org/unr. 

 
 
 

 

 


