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Ungdomens Nordiska Råd (UNR)
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 PohjolaNordens Ungdomsförbund i Helsingfors, Finland.
UNR: s verksamhet finansieras av Nordiska rådet.
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Förord
Ungdomens Nordiska Råd i sin nuvarande form är en rätt ung organisation. Det är först det fjärde året som UNR har ett presidium som arbetar
även mellan sessionerna. Sekretariatet har existerat sedan 2004. På grund
av organisationens unga ålder saknar vi ännu etablerade arbetsformer.
Som medlem i en nordisk politisk ungdomsorganisation skulle jag även
tycka att UNR: s informationsverksamhet hittills varit väldigt misslyckad,
eller i alla fall lyst med sin frånvaro. Därför har vi detta år, utöver presidiets politiska verksamhet, satsat även på den organisatoriska sidan. En
arbetsplan och en informationsplan har skapats, för att fungera som riktlinjer och verktyg i presidiets arbete. Informationsplanen har redan tagit
ett konkret uttryck i formen av nyhetsbrevet och den förnyade webbplatsen.
Under år 2006 har UNR: s presidium arbetat i samband med Nordiska
rådets möten, och således träffats tre gånger mellan sessionerna. Under
mötena har presidiet antagit resolutioner gällande människohandel samt
datasäkerhet och intimitetsskydd. Presidenten har också, tillsammans med
andra ungdoms- och studerandeorganisationer, kontaktat utrikesministeriet i Finland som koordinerar Nordiska ministerrådets ordförandeskap i
2007. UNR har således medverkat till att ungdomsfrågorna tas med på
agendan för ordförandeskapet.
Denna årsrapport har en ny form detta år. På sessionen 2005 antogs en
resolution där man önskade att årsrapporten skulle löpa från session till
session, inte enligt kalenderåret. I denna årsrapport finns för första gången även presidiemedlemmarnas rapporter från Nordiska rådets utskott.
Vi hoppas att denna årsrapport ger en bättre bild än sina föregångare
av Ungdomens Nordiska Råds och dess presidiums arbete. Vi hoppas att
den ökade transparensen också ökar medlemsorganisationernas intresse
för Ungdomens Nordiska Råd och dess arbete.
Helsingfors, oktober 2006
Lotta Backlund
president 2006

Sessionen 2005
Ungdomens Nordiska Råd (UNR) samlades till sin årliga session på Kulturhuset i Reykjavik 22-24.10 2005, dagarna före Nordiska rådets session. Sessionens tema Island under vatten? – miljö och klimatförändringar behandlades på ett seminarium på Blue Lagoon Geothermal Spa, måndag 24.10.
Sammanlagt 52 politiskt engagerade unga förde en lång och intensiv
debatt under sessionen om bland annat aktuella ungdomspolitiska frågor,
nordiskt samarbete och miljöfrågor. Även ett förslag till ny röstningsprocedur gällande resolutionebehandlingen godkändes. Till sessionen inlämnades 16 resolutionsförslag varav 9 godkändes. Sessionen valde också ett
nytt presidium för år 2006.
Sessionen öppnades lördag 22.10 av Islands statsminister Halldór
Ásgrímsson och Nordiska rådets hälsning framfördes på söndagen av
Nordiska rådets president Rannveig Guðmundsdóttir.
Seminariet Island under vatten? – miljö och klimatförändringar öppnades av Islands president Ólafur Ragnar Grímsson och för föreläsningarna stod Haukur Jóhannesson, som talade om Islands geologi, Maria
Maack som presenterade hydroegeni projektet på Island samt Oddur Sigurðsson som forskat i hur man kan utläsa klimatförändringar genom att
undersöka glaciärer.

Resolutionerna 2005
1. Gör Norden till en föregångsregion i klimatfrågan!
Utsläpp av växthusgaser är ett av dagens allvarligaste miljöproblem. I
Kyotoprotokollet har vi slagit fast mål för att minska växthuseffekten.
Ungdomens Nordiska Råd vill att Norden skall vara ett föredöme för
andra länder och att varje nordiskt land ytterligare utvecklar sitt arbete
efter sina nationella förutsättningar. Som ungdomsorganisation känns det
viktigt att vi inte fortsätter förbruka ändliga resurser utan satsar på långsiktigt hållbara lösningar. Det är också viktigt att bryta den ekonomiska
sårbarhet som det medför med att vara beroende av dessa ändliga resurser. Vi kan inte lösa klimatfrågan själva i Norden men vi kan demonstrera
vår vilja genom att inte stanna av i en redan positiv utveckling. Det kan vi
åstadkomma genom att vid tillskapandet av nya energiförsörjningssystem
ha en hög miljömedvetenhet.
Ungdomens Nordiska Råd anser:
-

att erkänna sambandet mellan människans påverkan genom
växthuseffekten och ökade katastrofrisker.
att utvecklandet av vår energiförsörjning skall bygga på förnyelsebara
energikällor
att nya byggnader inte bör värmas upp av fossila bränslen.
att större satsningar på forskning kring förnyelsebara energikällor
skall prioriteras i Norden.

2. Hårdare tag på haven
Ungdomens Nordiska Råd anser att de nordiska regeringarna skall vidta
åtgärder för att förbättra skyddet av våra hav. Fartygstrafiken i Norden är
omfattande och en olycka skulle ha förödande följder. Vi kan genom
bättre kontroll på fartygens skick förhindra att vissa farliga situationer
uppkommer. Miljöförstöring är gränsöverskridande, vilket betyder att
dessa frågor aldrig endast är en sak för den enskilda nationalstaten. Om
en olycka ändå händer, är det viktigt att man snabbt och effektivt kan
bekämpa utsläppen, för att minimera skadorna.
Speciellt den ryska miljölagstiftningen är relativt outvecklad. De nordiska länderna har redan länge gjort gott samarbete med Ryssland, t.ex.
gällande det nya avloppsreningsverket i St. Petersburg som nyss startat
sin verksamhet. Detta samarbete bör fortsåtta eftersom det också erbjuder
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möjligheter till ekonomiskt samarbete. Inom miljöskyddsteknologi har de
nordiska länderna mycket att ge åt sina närområden. En renare havsmiljö
är en viktig fråga för de nordiska länderna.
Ungdomens Nordiska Råd anser:
-

att de nordiska regeringarna måste förbättra beredskapen att snabbt
hantera oljebekämpning vid olyckor.
att de nordiska länderna samarbetar kring inköp och användning av
oljebekämpningsmaterial.
att de nordiska regeringarna arbetar för hårdare straff mot fartyg som
gör oljeutsläpp till havs.
att miljöskyddssamarbetet speciellt med Ryssland bör fortsätta också
efter reningsverksprojektet.

3. Bättre krishandling
Ungdomens Nordiska Råd uppmanar de nordiska länderna att finna samarbetsformer både för att kunna svara upp vid händelse av en katastrof
samt för att kunna utveckla skydd och varningssystem.
De nordiska länderna har stor erfarenhet och kunskap om preventiva
åtgärder och krisberedskap både vad gäller naturkatastrofer och olyckor.
Ett gott exempel på detta är det Nordiska Vulkanologiska Centret, beläget
på Island, som är ett av de världsledande instituten vad gäller förvarningar om jordbävningar och vulkanutbrott. De har lyckats förvarna mer än
24 timmar före ett flertal jordbävningstillfällen. De nordiska metrologiska
instituten har tillsammans med universiteten också utvecklat metoder för
att förutsäga riskerna för laviner och jordskred. Det kan också nämnas att
nordiska ingenjörer blivit världsledande vad gäller byggandet av skydd
för att stå emot laviner.
Det är Ungdomens Nordiska Råds vilja att de nordiska länderna utökar sitt samarbete och hittar en lösning på hur vi kan hjälpa utvecklingsländerna med kunskap och resurser att bygga upp varnings- och förvarningssystem mot katastrofer.
Ungdomens Nordiska Råd anser:
-

att det sker ett tätare samarbete mellan de nordiska länderna i krisoch katastrofberedskap och -att en tydlig ansvarsfördelning utarbetas.
att det operativa ansvaret i krisområdet ska innehas av de som har den
rätta kompetensen.
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4. Nordiska ungdomskommittés ekonomiska anslag
Samarbetet de nordiska länderna emellan är ett samarbete som ofta tas för
givet. Som en komponent i utvecklandet av samarbetet har omfattande
ungdomsstrukturer och ungdomsutbyten byggts upp. Dessa strukturer och
utbyten behövs om vi fortsättningsvis vill ha ett livskraftigt Norden. Därför är det med stor förvåning vi har noterat att Nordiska ministerrådets
förslag till besparingar drabbar Nordisk ungdomskommitté och ungdomssektorn hårdast, hårdare än de allmänna föreslagna besparingarna. Ungdomssamarbetet har redan haft knappa ekonomiska anslag och skulle,
tvärtemot NMRs beslut, behöva höjas.
Ungdomens Nordiska Råd anser:
-

att Nordiska rådet inte skär ner de ekonomiska anslagen till Nordisk
ungdomskommitté.

5. Mer nordisk toppforskning
Utbildning värderas högt i de nordiska länderna, och högklassig forskning har långa traditioner. Att sträva efter och idka toppforskning på alla
områden, i alla nordiska länder kräver resurser som inte universitetsväsendet i alla länder besitter. Att forska allt i alla länder är inte ändamålsenligt i de nordiska länderna. Ett starkare samarbete av forskarnätverk
och samarbete inom toppforskning krävs över landsgränserna. Forskning
och innovation skapar arbetsplatser och detta behöver den nordiska arbetsmarknaden. Nordiska rådet antog under sessionen 2003 i Oslo Gustav
Björkstrands “Nordia”-rapport. En rapport som på ett konkret plan beskriver möjligheten till hur Norden kunde bli ett av världens bästa forskningsområde. Rapporten är mycket bra men har lite kommit i skymundan
i rådets vardagliga arbete. Ungdomens Nordiska Råd önskar att Nordiska
rådet tydligare borde arbeta med den.
Ungdomens Nordiska Råd:
-

Vill uppmuntra de nordiska universiteten att skapa fler gemensamma
forskningsprojekt
anser att lärar- och forskarutbytet de nordiska universiteten emellan
bör öka.
Att Nordiska rådets Nordia-rapport skall få en högre prioritet i rådets
arbete.

14

Ungdomens Nordiska Råd – Årsrapport 2006

6. Ungdomens Nordiska Råds årsrapport
UNR:s årsrapport bör vara en rapport som behöver UNR:s och dess
presidiums verksamhet under ett verksamhetsår. Senaste åren har man
sett verksamheten löpa enligt kalenderåret. Det ter sig dock naturligare att
rapporten skulle beskriva verksamheten från session till session, under ett
presidiums verksamhetsår.
Ungdomens Nordiska Råd anser:
-

-

att UNR:s årsrapport i framtiden löper från session till session.
Rapporten 2006 beskriver således sessionen 2005 samt presidiets
verksamhet fram till sessionen 2006.
Att årsrapporten bör innehålla presidiemedlemmarnas rapporter från
Nordiska rådets utskott.

7. Ett gemensamt studiekort för Norden!
De nationella studiekorten borde vara giltiga i de andra nordiska länderna. Ungdom som studerar i Norden skall kunna använda detta för allmänna nordiska studierabatter såsom kulturutbud, men primärt bör det gälla
kollektivtrafik och andra transporter inom Norden. Detta för att öka studenters rörlighet mellan de nordiska länderna, främja kulturutbyte och för
att säkra en bättre dialog och ett bättre samarbete inom utbildning mellan
de nordiska länderna.
Dagens studiekort skulle enkelt kunna göras nordiska genom att man
på studentkårernas och de nationella befintliga studiekorten skulle trycka
en Nordensymbol, t.ex. en svan. Ungdomens Nordiska Råd godkände en
liknande resolution år 2003 som Nordiska ministerrådet aktivt följt upp.
Poul Schluter skriver i sin rapport till Nordiska rådet 2005 att ”vi må
finde en lösning på transporttilskud til nordiske studerende”. UNR vill
igen markera frågans vikt. För om man kommer från ett nordiskt land till
ett annat, skall man ha samma studierabatter som studerande från det
ifrågavarande landet.
Ungdomens Nordiska Råd anser därför:
-

att de nationella studiekorten också skall vara giltiga i de andra
nordiska länderna, för t.ex.. kollektivtrafik och muséer
uppmuntra till fler rabatter i Norden med studiekorten.
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8. Höj den övre åldersgränsen för ungdomsverksamheten
till 30 år
Den nuvarande åldersgränsen för barn- och ungdomsverksamheten inom
Nordiska ungdomskommittén är 0-25 år. I de nordiska länderna varierar
den övre åldersgränsen mellan 30 och 35 år för ungdomsverksamheten
inom den tredje sektorn. Engagemang i nordiskt ungdomssamarbete föregås vanligen av verksamhet på det nationella planet, vilket innebär att
många av dem som är aktiva på det nordiska planet är kring 25 år eller
äldre. Den nuvarande övre åldersgränsen utesluter många av de unga som
har förutsättningar och intresse för nordiskt samarbete. Likaså begränsas
ungdomsforskningen i Norden på ett icke-ändamålsenligt sätt av 25årsgränsen. Även Europakommissionen skall höja åldersgränsen så att
25-30-åringar inkluderas.
De nordiska samarbetsministrarna skall vid årsskiftet 2005/2006 ta
ställning till den handlingsplan för barn- och ungdomssamarbete som
Nordiska ungdomskommittén utarbetat. I detta sammanhang bör den övre
åldersgränsen för ungdomsverksamheten höjas till 30 år, så att den bättre
motsvarar realiteten inom det nordiska ungdomssamarbetet.
Ungdomens Nordiska Råd yrkar på att
-

den övre åldersgränsen för nordisk ungdomsverksamhet höjs till 30 år.

9. At sikre inntektsmuligheterne til landsraadene for
børne- og ungdomsorganisasjoner i de nordiske land må
prioriteres
Arbeidet til landsrádene er veldigt viktigt og má bestá. Børn og unge i
Norden bör ha mulighet til at delta i internationellt samarbejde og delta i
demokratiske funksjoner og organer som handler om saker som er viktige
for dem.
UNR mener at man må oppmerksom på at ikke alle landsradene i de
nordiske lande har gode nok bedriftsomstendigheter.

Presidiets verksamhet 2006
UNR: s fjärde presidium valdes vid den årliga sessionen i Reykjavik 22–
24.10 2005. Presidiet har åtta medlemmar: en president, en medlem per
paraplyorganisation och en observatör från Föreningarna Nordens Ungdomsförbund.

UNR: s presidium 2006
President
Lotta Backlund, NUU
Ordinarie medlemmar och paraplyorganisationer
Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF)
x Tytti Seppänen
x Suppleant: Hilde Sörås Grønhovd
Förbundet Nordens Socialdemokratiska Ungdom (FNSU)
x Semine Lykke Brorson Petersen
x Suppleant: Kristel Englund
Socialistisk Ungdom i Norden (SUN)
x Runi Nielsen, ekonomiansvarig
x Suppleant: Petra Erkkilä
Nordisk Ungkonservativ Union (NUU)
x Sigbjørn Aanes
x Suppleant: Karl Fagerström
Kristdemokratisk Ungdom i Norden (KDUN)
x Gunnhild Sørås
x Suppleant: Ella Bohlin
Nordens Liberale och Radikal Ungdom (NLRU)
x Helene Z. Skuldstad
x Suppleant: Dennis Otte
Föreningarna Nordens Ungfomsförbund (observatör)
x Mette Heide Sørensen
x Suppleant: Hildur Boldt
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Presidiet höll sitt första möte i samband med valet på Island och har därefter samlats till tre möten i samband med Nordiska rådets möten. Deltagandet i mötena har varit aktivt och presidiemedlemmarna har även följt
med arbetet i rådets olika utskott. Presidiemedlemmarna har varit fördelade så att minst en medlem har deltagit i respektive NR-utskott och
UNR: s president har följt med presidiets arbete. Nedan finns en kort
redogörelse för de ämnen som tagits upp på respektive presidiemöte och
vilka presidiemedlemmar som varit närvarande.

Presidiets möte i Blue Lagoon 24.10 2005
Närvarande:
Lotta Backlund president, Gunnhild Sørås, Runi Nielsen, Tytti Seppänen,
Kristel Englund, Karl Fagerström, Helene Z. Skulstad och Åsa Dahlvik,
sekreterare.
Presidiet beslöt att man per e-post ber UNR-deltagarna om önskemål
och idéer för UNR: s utveckling som kan användas för sammanställningen av en verksamhetsplan. Det beslöts även att situationen med Nordiska
Ungdomskomittén samt seminariets slutrapporter skulle diskuteras på
första mötet.
Presidiet slog fast tidpunkterna för de kommande mötena och fördelade platserna i Nordiska rådets utskott enligt följande:
x
x
x
x
x
x

Nordiska rådets presidium: Lotta Backlund
Miljöutskottet: Helene Z. Skulstad
Näringsutskottet: Sigbørn Aanes
Kultur- och utbildningsutskottet: Semine Lykke Brorson
Medborgar- och konsumentutskottet: Tytti Seppänen
Välfärdsutskottet: Gunnhild Sörås och Runi Nielsen

Presidiets möte i Oslo 24–25.1 2006
Närvarande:
Lotta Backlund president, Gunnhild Sørås, Runi Nielsen, Helene Z. Skulstad, Hilde Sörås Grönhovd, Semine Lykke Brorson, Hildur Boldt, och
Åsa Dahlvik, sekreterare.
Årets verksamhet planerades. Det konstaterades att temat som bestäms på
sessionen kan utgöra grunden för följande års presidiearbete. Det beslöts
att presidiet hädanefter skall, enligt en resolution antagen vid sessionen,
skriva rapporter från NR: s utskottsmöten. Vidare beslöts det att uppgöra
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en arbetsplan med riktlinjer för presidiets arbete, samt en informationsplan. Presidiet gick igenom de olika ärendena i Nordiska rådets utskott.
Runi Nielsen valdes till ekonomiansvarig.
Planerna för sessionen 2006 diskuterades och presidiet antog en tidtabell enligt vilken årets huvudtema, arbetsmarknadspolitik, skall behandlas
på ett seminarium fredagen den 27 oktober, medan själva sessionen äger
rum 28–29.10 2006.
Resolutionerna antagna på sessionen diskuterades. Vikten av uppföljningen betonades. Presidiet gladde sig över att en av resolutionerna lyfts
upp av Nordiska rådets presidium. Presidiet antog en resolution gällande
Nordiska Ungdomskommittéen.
Det beslöts att bjuda in Nordiska Ungdomspanelen till sessionen i Köpenhamn.
Rapportering från möten i NR: s utskott
Rapport från Nordiska råds Presidiemöte 25. Januari 2006
Stortinget, Oslo, Norge
Lotta Backlund
Nedan en rapport gällande de mest centrala diskussionerna som fördes på
Nordiska rådets presidiemöte i Oslo. Presidiet är förutom ett politiskt
organ, också ett organ där många administrativa frågor diskuteras. Dessa
lämnas i regel bort från UNR: s presidents rapport ifall de inte är av särskilt intresse för ungdomar. En stor del av presidiets arbete är också att
hålla sig a jour med intressegruppers verksamhet samt de organisationers
verksamhet där NR har representation.
Ett möte gällande Barents-samarbetet kommer att hållas följande dag
efter presidiemötet (26.1). Mötet är ett uppföljningsmöte till den parlamentariska Barentskonferensen i Bodö i juni 2005. Mötet i Bodö utmynnade i en sk. Conclusions of the Chair-rapport som framhöll bl.a. bärkraftigt utnyttjande av regionens resurser, upprensning av atomavfall, klimatförändringar, urbefolkningens villkor, levnadsförhållandena i regionen
samt vikten av ökad samordning mellan aktörer i regionen. Inför det uppkommande mötet konstaterades att ekonomi, miljö och hälsa är de centrala utmaningarna. Finland har ordförandeskapet för Barentssamarbetet
2006-2007, och det anmäldes att Finland är färdigt att vid behov ordna ett
ytterligare möte. I samband med detta konstaterades även att Finland
strävar efter att få den Nordliga Dimensionen fastställd under sitt EUordförandeskap. Arja Alho berättade att Ryssland är genuint intresserat
av samarbetet. En sak som säkerligen kommer att tas upp på mötet är den
nya NGO-lagen i Ryssland. Lagen innebär striktare finansiering för organisationer, striktare kontroll över finansiering osv. Rädslan är att de organisationer som är kritiska samt de som får finansiering utomlansifrån
kanske hamnar inför verksamhetsproblem.
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En annan punkt som orsakade mycket diskussion var mötet som tagit
plats mellan de nordiska parlamentens talmän. På mötet hade diskuterats
en eventuell flyttning av Nordiska rådets session. Enligt de beslut som
fattats på mötet, som NR också föreslagit, var att sessionen flyttas år
2008 till vecka 10 förutom de åren då det hålls val i Finland, då sessionen
hålls vecka 4. Svenska riksdagens talman hade initierat en diskussion
gällande NR: s budget, som han vill minska, och detta budskap skulle
föras vidare till de övriga nationella parlamenten.
Den Nordliga dimensionen diskuterades som ett separat tema. Utöver
miljö- och hälsopartnerskap vill NR utvidga samarbetet att gälla även
logistikpartnerskap. Den framtida finansieringen för den Nordliga dimensionen diskuterades. Outi Ojala från Finland tvivlade på att EU kommer
att ge en egen budget för den Nordliga dimensionen. Det har totalt använts redan 3 miljarder € på den Nordliga dimensionen, dock är en del av
pengarna lån från bl.a. EIB och NIB. Lånekapitalet har främst använts till
St. Petersburgs vattenreningsverk. Ryssland kommer sannolikt i framtiden att delta allt mer i kostnaderna. Presidiet var enigt om att finansieringen, på sätt eller annat, måste tryggas i framtiden.
De självstyrande områdens roll i det nordiska samarbetet kommer att
vara fokus för en politisk diskussion. De självstyrande områden inbjuds
att delta i debatten. Nordiska Ministerrådet kommer att genomföra en
utredning, och således kommer inte NR att göra en egen faktainsamling.
Instiftandet av ytterligare ett pris inom Nordiska rådet har diskuterats.
Planen har varit att instifta ett innovationspris á 350 000 DKK. Finansiären önskar man att skulle vara Nordiska Investeringsbanken. NIB har inte
ännu tagit ställning till frågan, även om priset åtskilliga gånger diskuterats i NIB: s styrelse.
Rapport fra Kultur och utbildningsutskottet
Semine Lykke Brorson Petersen
Jeg deltog i Kultur- og uddannelsesudvalgets møde i Oslo, og dette startede med et møde med Stortingets formandskaber for Familie og kulturkomiteen og Kirke, uddannelses- og forskningskomiteen. De centrale
emner, der blev diskuteret her, handlede om det norske initiativ ”Den
kulturelle skolesekken”, der skal fremme børns deltagelse i kulturelle
aktiviteter bl.a. gennem samarbejde mellem grundskolerne og de offentlige kulturinstitutioner. Det norske formandskab for Nordisk ministerråd
vil fokusere på dette emne i deres kulturpolitik i det kommende år og
mere information kan findes på www. denkulturelleskolesekken.no
Derudover blev der også diskuteret, hvad man kan gøre for at fremme
nordisk forskning og innovation, og i nordisk regi er der iværksat initiativer, der bl.a. skal forbedre samarbejdet og udvekslingen af viden mellem
de nordiske universiteter.
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Til sessionen i København skal en deklaration om nordisk sprogpolitik
behandles, og forud for dette har Kulturfonden i 2005 gennemført en
undersøgelse af, hvordan det ser ud med den internordiske sprogforståelse. Rapporten konkluderede, at sprogforståelsen var svækket, især i de
skandinaviske områder.
Nordisk Råds Kontrolkommite har også udarbejdet en rapport, og
denne redegør for, hvordan status er i de respektive landes læseplaner i
forhold til det man har forpligtet sig til i Helsingforsaftalen. På baggrund
af rapporten skal udvalget arbejde videre med emnerne sprog og sprogpolitik og målet er at lave en samlet helhedsbehandling af de forskellige
elementer i sprogpolitikken.
Kulturområdet står over for en stor strukturændring, der skal gennemføres i den kommende tid. I den forbindelse har udvalget nedsat en arbejdsgruppe, der skal beskæftige sig med, hvordan kulturpolitikken skal
varetages i fremtiden under den nye struktur.
Der blev orienteret om en konference om nordiske resultater i PISAundersøgelsen i 2003, der afholdes til maj. I den forbindelse var der en
kort diskussion om, hvad man i nordisk sammenhæng kan bruge PISA til,
og der blev stillet spørgsmålstegn ved, om de nordiske værdier tages i
betragtning i undersøgelserne. Derfor blev tanken om en nordisk pendant
til PISA-undersøgelserne luftet, og jeg tror der vil komme større fokus på
dette område efter konferencen i maj. Jeg synes dette emne er meget
spændende, og mener, at UNR skal være meget aktiv i forhold til det.
På UNR’s session blev der vedtaget en resolution om, at der bør etableres fælles nordisk studiekort, der skulle sikre nordiske studerende studierabatter i alle nordiske lande. Dette emne har før været behandlet i
Kultur- og uddannelsesudvalget, men der er ikke gennemført noget på
området fordi man i de nordiske lande har forskellige støtteordninger, og
disse kan være svære at kombinere. Det konkrete eksempel er, at man fx.
i Norge får studierabat til offentlig transport, men i Danmark er det afhængigt af alder og ikke om man studerer, hvilket vil gøre transportområdet problematisk. Dette er emnet strandet på før, men jeg mener ikke at
problematikken er så stor, som udvalget anser det for.
Rapport från Miljö- och naturresursutskottet
Helene Z. Skulstad
På agendaen stod medlemsforslag av forskjellig art, blant annet jobber de
med forskning opp mot klimaspørsmål - her nevnte jeg UNRs uttalelse
fra sessionen hvor vi mener Nordiske land bør bli en foregangsregion
innen klimaspørsmål. På agendaen var også et forslag om at de nordiske
land skal utvikle en felles nordområdepolitikk - her kom diskusjonen mye
inn på om dette er noe som Nordisk Råd bør jobbe med eller om det kanskje er mer naturlig å ta det opp i Arktisk Råd. Videre på sakskartet diskuterte man håndtering av radioaktivt avfall langs Østersjøen - hvor skal
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dette lagres i et langtidsperspektiv? Videre var det tema å få et felles nordisk marked på alternative drivstoff.
Vi hadde besøk av Ann Cecilie Norderhaug som vant Nordisk Råds
miljøpris 05 - hun har vunnet den på bakgrunn av sitt arbeid for kulturlandskap og holdt et interessant foredrag om dette. Etterpå diskuterte vi
hva som kune være tema for neste års utdeling.
Statssekretæren i Det Norske Olje- og Energidepartementet var også
innom. Hun ble stilt mange spørsmål om den fremtidige utvinningen av
olje og gass i Barentshavet og i Nordområdene. Samtidig var det en del
spørsmål om Norges mulighet til å levere energi til andre Nordiske land
og hvor de nye rørledningene skal gå. Norden er per i dag netto importør
av energi og man diskuterte også hvordan man kanksje kan snu denne
situasjonen. Videre vedtok man budsjett og arbeidsprogram for 06.
Rapport från Näringsutskottet
Hildur Boldt
På näringsutskottets möte diskuterades inte något som direkt berör ungdomar eller de resolutioner som UNR antagit.
Näringsutskottet planerar ett gemensamt möte med de nationella näringsutskotten för att förbättra kopplingen till arbetet i de nationella parlamenten och utskotten. Utskottet kommer att ha ett fellesmöte 8-9.6.
med Baltisk församling om arbetskraftsmobilitet.
Utskottet diskuterade hur utskottet skall fortskrida med arbetet kring
att riva gränshinder utgående från Schlüters rapport. Det föreslogs att
man utreder hur långt man kommit med rekommendationerna hittills och
frågar det norska ordförandeskapet vad de avser göra. Utskottet diskuterar vidare på mötet i Stockholm vilka frågor de skall poängtera.
Utskottet har tillsatt en arbetsgrupp för att följa upp ”Norden som global vinderregion”-rapporten. Arbetsgruppens förslag skall föras till presidiet och partigrupperna för diskussion och man återkommer till frågan på
nästa möte.
Utskottet hörde till slut ett intressant inlägg om arbets- och tjänstemobilitet efter EU-utvidgningen på basen av en arbetsgruppsrapport från
NMR. Detta är något som UNR eventuellt kunde diskutera med tanke på
temat för nästa session.
Rapport fra Velfærdsudvalget
Rúni Nielsen
Norges nationale velfærdsudvalg var gæst til mødet. Formanden for velfærdsudvalget rapporterede hvordan Norge behandler psykisk syge og
psykisk svage. Der blev lagt tryk på det enkelte individs identitet, og der
bestræbes at få de beskyttede hjem og boliger til at simulere så vidt muligt almindelige hjem. De påviste også, at flere og flere penge gennem
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årene er blevet kanaliseret til den psykiske velfærd i Norge. Der bliver
lagt stor energi i at få brugerne over i en tilnærmelse at virke i et så normalt liv som muligt, både erhvervsmæssigt og privat. Der er tæt tilknytning til aktiveringsplaner, omskoling og erhvervsgenansættelse.
En lille islandsk delegation var også indbudt. De holdt foredrag om
det psysiske velfærds stand på Island. Den blev fremlagt mange grafer
over institutionernes udvikling gennem årene. Graferne viste ligeledes,
som det norske velfærdsudvalg påviste, at flere penge gennem årene at
kanaliseret til den psykiske velfærd. Statistikken viste også, at helheden i
den psykiske velfærd var blevet meget bedre i takt med de ekstra penge
der var lagt i. Der var færre mennesker der smuttede igen velfærdsnettet
og blev misted til dårlig psykisk befindende.
Der var ikke stor diskussion efter foredragene. Der var mere nationale
forklaringer hvordan man behandler den psykiske velfærd i de respektive
lande.

Presidiets möte i Stockholm 25–26.4 2006
Närvarande:
Lotta Backlund president, Runi Nielsen, Helene Z. Skulstad, Tytti Seppänen, Semine Lykke Brorson, Mette Heide Sørensen, Åsa Dahlvik, sekreterare samt Marjukka Weide.
Presidiet behandlade utkast till arbetsplanen och informationsplanen.
Särskilt hemsidan och nyhetsbrevet väckte diskussion. Det beslöts att det
första nyhetsbrevet skall skickas ut efter mötet i Lahtis i september samt
att sekretariatet samarbetar med Nordiska rådets informationsavdelning
för vidareutvecklingen av hemsidorna. I förbindelse med arbetsplanen
diskuterades observatörernas roll och bestämdes att FNUF vill formulera
ett förslag om denna punkt. Sessionsförberedelserna och synvinklarna för
seminariet diskuterades.
Presidiet gick igenom de olika utskottens ärenden. Det beslöts att det
skall förberedas en resolution om frågor kring datasekretess och personskydd. Presidiet antog en resolution om människohandel. Resolutionen
gällande Nordiska Ungdomskommittén hade tagits upp i kommittén.
Eftersom det inte var möjligt att arrangera ett sommarmöte beslöts det
att under en vecka i juli aktivt arbeta och diskutera UNR-ärenden per epost.
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Rapportering från möten i NR: s utskott
Rapport från Nordiska råds Presidiemöte 26. April 2006
Riksdagen, Stockholm, Sverige
Lotta Backlund
Nedan en rapport gällande de mest centrala diskussionerna som fördes på
Nordiska rådets presidiemöte i Stockholm. Presidiet är förutom ett politiskt organ, också ett organ där många administrativa frågor diskuteras.
Dessa lämnas i regel bort från UNR: s presidents rapport ifall de inte är
av särskilt intresse för ungdomar. En stor del av presidiets arbete är också
att hålla sig a jour med intressegruppers verksamhet samt de organisationers verksamhet där NR har representation.
Nordiska rådet har representation i BSPC, den utvidgagde kommittén
för parlamentariskt Östersjösamarbete. Den 15. Östersjökonferensen
kommer att ta plats inom kort, och NR har förberett ett ställningstagande.
Medborgarorganisationernas roll för Östersjöarbetet diskuterades, och
önskades inkluderas i ställningstagandet. Utkastet fanns ännu inte medlemmarna till handa, utan skulle sättas ut på BSPC:s hemsida. Ett ytterligare samarbete (samt möte) beslöts initieras med regeringarna från Vitryssland, Tjeckien och Ukraina. Dessa länder är alla inom Östersjöns
strömningsområden. Dessa länder står för ca. 10 % av nitrogen- och fosforutsläppen i Östersjön.
I föregående rapport diskuterades även initiativet gällande den sk.
Nordliga dimensionen. En rundbordsdiskussion gällande ämnet tog plats i
januari. Syfter var att diskutera den Nordliga dimensionen och möjligheterna att göra samlade parlamentariska inspel till EU-kommissionens
pågående arbete med att utarbeta ett nytt politiskt ramverk för den Nordliga dimensionen. Europaparlamentet har nyss anmält att det planerar
arrangera ett “Norther Dimension Parliamentary Forum” i Bryssel hösten
2006. Detta kan tolkas som att Europaparlamentet vill ta ett ökat ansvar
för den parlamentariska sidan av arbetet med Nordliga dimensionen.
Ett medlemsförslag från Mittengruppen godkändes. Förslaget gällde
ökat nordiskt samarbete om samhällssäkerhet. De fanns tre centrala frågeställningar i förslaget. Den första handlade om de nya hotbildernas och
det bredare säherhetsbegreppets genomslag i den officiella planeringsverksamheten, den andra handlade om anpassninen av och genomförandet av åtgärder för att hantera de nya hoten och den tredje handlade om
konsekvenserna, framförallt de rättstatliga, av denna hantering. I samband
med förslaget, samt som grund för diskussion, ordnades ett terrorseminarium i Oslo efter NR:s möte i januari.
De självstyrande områdens roll i det nordiska samarbetet diskuterades
åter. Konstaterades att Nordiska ministerrådets utredning förväntas vara
färdig i mitten av maj.
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En lång diskussion fördes gällande informationsverksamheten i Nordiska rådet. Den finska delegationen uttryckte sin uppriktiga oro över att
det inte finns en finskkunnig informatör på Nordiska rådets informationsavdelning i Köpenhamn, och att det i nyrekryteringen inte i tillräcklig
grad understrykts vikten av att inskaffa denna kunskap till avdelningen.
Rapport från Miljöutskottet
Helene Z. Skulstad
Hovedsaker i Miljø- og naturressursutvalgets møte var Nordområdene,
REACH, felles nordisk marked for alternative drivstoff, rovdyr, radioaktiv forurensing i østersjøen og "norden som vinnerregion", dessuten et
forslag om å forby utslipp av toalettavfall i Østersjøen for store fartøy.
Utover dette behandlet vi ministerrådets budsjett og hørte referater fra
ulike møter. Dessuten holdt jeg innlegg på vegne av UNR - om hvilke
rolle jeg håper UNR vil har fremover. Innlegget blir lagret sammen med
notater til møtene - dette blir til slutt samlet og gitt til vedkommende som
følger etter meg. Jeg håper dette vil være med på å styrke kontinuiteten.
Nordområdene. Her har rådet kommet frem til at dette egentlig er bedre å diskutere i arktisk råd. Ministerrådet jobber med en felles nordisk
plattform. De er innstilt på at arktisk råd skal få flere ressurser til sekretariat etc for å sikre kontinuitet. De neste årene er arktisk råd under nordisk
formannskap.
EACH er EUs nye kjemikaliedirektiv. Flere av de nordiske landene
mener direktivet ikke går langt nok og ønsker å fellesskap å skjerpe lovverket i de nordiske landene mer enn direktivet gjør.
Felles nordisk marked for alternative drivstof. Poenget er å sikre at
ikke forskjeller i drivstoff skal skape nye grensehinder samtidig som man
ønsker redusere utslipp fra bruk av fossilt brensel. Forslaget gjelder i
utgangspunktet for biodrivstoff. Gjennom EU jobbes det for at grensen
for biobrensel i bensin kan økes over 5% til 10% eller 12%. Dette er
sendt ut på høring.
Videre holdt jeg innlegg om UNR. Jeg uttrykte at vi i stor grad kom til
å strebe etter å ha et ungdomsperspektiv når vi uttalte oss og at sakene
skulle ha en viss relevans for ungdom, enten på grunn av deres konsekvenser eller fordi de berørte oss direkte. Innlegget ble godt mottatt.
Rapport fra Kultur- og uddannelsesudvalget
Semine Lykke Brorson Petersen
Til dette møde fik Kultur- og uddannelsesudvalget en redegørelse om
status for deklaration om nordisk sprogpolitik af de ansvarlige medarbejdere. Der har i udarbejdelsen af deklarationen været problemer i forhold
til at lave udredninger om de økonomiske konsekvenser af forslagene i
deklarationen, hvilket har bremset processen.
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Derudover er der i øjeblikket en høring om hvorvidt 200 minoritetssprog skal inddrages i deklarationen og det blev i den forbindelse nævnt
at man er nødt til at inddrage fremmedsprog for at kunne tage stilling til
truslerne mod de nordiske sprog – men om det kommer med afhænger af
hvor konkret man ønsker deklarationen skal være.
I sagen om de fælles nordiske studiekort er der siden mødet i Stockholm sket en udvikling. Det baggrundsmateriale, som udvalget fik udarbejdet i forbindelse med behandling af sagen i 2003, viser, at der på
transportområdet er tekniske problemer Danmark på grund af at man her
har en støtteordning, der er afhængig af alder. Derudover vil det i Norge
og Sverige kræve, at man er villig til at udvide den eksisterende studierabat til også at gælde studerende fra andre nordiske lande. I Finland accepterer man allerede det internationale studiekort (ISIC), så her er der ingen
tekniske hindringer på transportområdet. Der i øjeblikket er et lovforslag
under udarbejdelse i det danske Transport- og Energiministerium, der
lægger op til at ændre den danske ordning til en studieafhængig ordning. I
den forbindelse har jeg lavet en skrivelse, der på det kraftigste opfordrer
ministeriet til at inkludere studerende fra de øvrige nordiske lande i ordningen.
Rapport från Medborger og Forbrugerudvalget
Tytti Seppänen
Kuluttajavaliokunta teki kokouksessa aloitteen Pohjoismaiden Neuvostolle ihmiskaupan vähentämiseksi. Valiokunnan mielestä oli tärkeää, että
lausunto otetaan koko neuvoston nimissä, jotta sen painoarvo olisi suurempi. Lausunto sisälsi kannanoton myös jalkapallon MM-kisojen yhteydessä esiintyvän naiskaupan estämiseksi. Lisäksi kannonotossa todettiin,
että ihmiska-uppaan tulee kiinnittää huomiota kaikkien suurten tapahtumien yhteydessä.
Valiokunta käsitteli myös vasemmistovihreiden esityksen kampanjasta
seksikauppaa vastaan. Valiokunta hyväksyi sihteeristön esityksen sellaisenaan äänestyksen jälkeen. Lausunnossa päätetään, että Neuvosto ei
tapahtumissaa majoittaudu hotelleihin, joissa on esiintynyt seksikauppaa.
Lisäksi kerätään lista hotelleista, joissa seksikauppaa ei esiinny ja tämä
lista asetetaan verkkosivuille.
Valiokunta kuuli miniseeminaarissa kaksi alustusta IT-yksilöllisyydestä. Koettiin, että asia on tärkeä ja vaatii kansainvälistä yhteistyötä.
Asiaan palattan Lahdessa. Valiokunta käsitteli toisessa seminaarissaan eri
kulttuurien kohtaamista Muhammed-piirroksista johtuneen kohun johdosta. Seminaarissa esiintyi kolme alan asiantuntijaa. Pää sanoma oli, ettei
dialogi muslimimaiden ja länsimaiden välillä saa olla yleistävää, vaan
täytyy muistaa, että kaikissa maissa ja kulttuureissa on erilaisia yksilöitä.
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Rapport fra Næringsudvalget
Mette Heide Sørensen
Opfølgning på ”Norden som global vinderregion”. Det er vigtigt, at følge
op på rapporten og alle opfordrer Arbejdsudvalget til at sikre dette sker.
REACH. EU's kemikaliedirektiv er blevet ændret til det bedre og
strammere regler, men der er stadig et punkt, hvor Norden skal kæmpe
for strammere regler. Dette drejer sig bl.a. om substitutionsprncippet (at
erstatte noget), der fremover skal forbedres, så vi ikke blot kan erstatte
hvad som helst med et andet produkt.
Derudover var der en del praktiske/koordinerede emner.
Rapport fra Velfærdsudvalget
Rúni Nielsen
Vi var til et seminar om fugleinfluenza og beredskabet i forhold til en
panepidemi “verdensomspændende epidemi”. 700.000 doser vaccine er
købt til den danske sundhedssektor. Årsagen til det relative lave antal i
forhold til folketallet (5 mio. Danmark) er, at man ved, at de fleste er i
stand til at kæmpe imod fugleinfluenzaen med sit eget imunsystem og
efterbehandling. Man mener der findes omkring 500.000 svage, syge,
ældre og børn der er udsatte, derudover har man 200.000 vacciner i reserve. Der findes også lignende anordninger i de andre nordiske lande.
Eksperterne brugte det meste af tiden i diskussionen på at berolige og
forklare politikkerne bagrunden for, at man ikke køber vaccine til hele
befolkningen.

Presidiets möte i Lahtis 18–20.9 2006
Närvarande:
Lotta Backlund president, Runi Nielsen, Dennis Otte, Tytti Seppänen
(19–20.9), Semine Lykke Brorson, Mette Heide Sørensen och Marjukka
Weide, sekreterare.
Presidiet diskuterade och antog informationsplanen och arbetsplanen
samt godkände ett förslag till arbetsordning. I förslaget ingår reglerna för
röstningsproceduren samt några stilistiska ändringar till arbetsordningen.
Sessionens program diskuterades och ett förslag till regler vid sessionen
godkändes.
Presidiet bearbetade och antog en resolution om datasekretess och
personskydd. Semine Lykke Brorson Petersen redogjorde för utvecklingen gällande det samnordiska studiekortet. Presidiet gav sitt stöd för ett
brev som Semine skrivit till det danska transport- och energiministeriet
om denna fråga.
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UNR blev inbjuden att delta i processen omkring Co-existence of civilisations när Nordiska rådet har ”stafetten”, den vandrande idébanken,
intill sessionen. Presidiet beslöt att hålla en intern workshop under seminariedagen vid sessionen för att producera ett bidrag.
Presidiets sista möten äger rum 27.10 och 29.10.2006 under sessionen.
Rapportering från möten i NR: s utskott
Rapport från Nordiska råds Presidiemöte 19. September 2006
Sibeliushuset, Lahtis, Finland
Lotta Backlund
Nedan en rapport gällande de mest centrala diskussionerna som fördes på
Nordiska rådets presidiemöte i Lahtis. Presidiet är förutom ett politiskt
organ, också ett organ där många administrativa frågor diskuteras. Dessa
lämnas i regel bort från UNR: s presidents rapport ifall de inte är av särskilt intresse för ungdomar. En stor del av presidiets arbete är också att
hålla sig a jour med intressegruppers verksamhet samt de organisationers
verksamhet där NR har representation.
Självstyrande områdens roll i det nordiska samarbetet har diskuterats i
presidiet hela året. En juridisk kartläggning gällande juridiska inspelningar gjordes av Fredrik Harhoff på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Utredningen konstaterar att folkrätten utvecklats sedan frågan evaluerades
sist i början av 1980-talet och att länderna bestämmer själv över innebörden i folkrätten i sina relationer till de självstyrande områdena. Vidare
konstaterar utredningen att ifall man ville väsentligt utvidga de internationella rättigheterna för de självstyrande områdena, skulle det kräva
ändringar i den finska och danska lagstiftningen. Det handlar också om
en principiell problemställning i att likställa de självstyrande områdena
med de egentliga staterna. Detta innebär givetvis ansvarsväga att de självstyrande områden också måste vara beredda att bl.a. ordna session, handha ordförandeskapet i Nordiska rådet samt bära sitt ansvar för Nordiska
rådets budget. Man hade skickat en förfrågning till de självstyrande områdens parlamentsförmän gällande dessa frågeställningar. Efter detta visar
det sig dock att den Danska grundlagens paragraf 19 fastslår att Kungen
(Regeringen) handlar å rikets vägnar i mellanstatliga angelägenheter.
Vidare tolkas grundlagen så att Danska folket kan i internationella sammanhang representeras endast av en myndighet, och det är danska regeringen. Frågan kommer att tas upp till diskussion med statsministrarna på
Nordiska rådets session.
Vänstersocialistiska- och gröna gruppen hade gjort ett förslag där man
krävde att Helsingfors-avtalet skulle justeras så, att de självstyrande områden kan bli direkta och självständiga medlemmar av Nordiska rådet.
VSG underströk att Färöarna inlämnat sin medlemsansökan redan 2003,
och att de ännu inte hade fått ett svar åt varken håll eller annat. På basen
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av att man fått ny information utdelat till mötet, gick medlemsförslaget
inte till behandling.
Ett initiativ gällande en nordisk ombudsman har gjorts. Till exempel
den danska justitieombudsmannen ser positivt på detta, och lovade tala
till sina nordiska kolleger om frågan. Presidiet var enigt om att en ombudsman gällande gränshinder behövs. De nationella regeringarna måste
godkänna initiativet, men man enades om att frågan inte ännu skulle tas
upp med dem, utan diskuteras vidare i NR. Ofta finns gränshinderproblem gällande arbetsmarknads-, social och företagarfrågor, och nationella
ämbetsmän kan sakna kunskapen att tolka lagstiftningen i dessa frågor.
En relevant fråga är också var ombudsmannen ska placeras: under NR
eller NMR.
Nordisk råds program 2007 – Ett utkast till program för år 2007 delades ut och diskuterades. På mötet i Lahtis är det dock meningen att också
de övriga fackutskotten skall behandla programmet, komma med förändringsförslag och prioriteringar inom sina egna områden. Som centrala
teman i utkastet lyfts följande frågor upp: ”Ett Norden utan gränshinder”
samt ”Det nordiska samarbetet i utveckling”. Rapporten Norden som
global vinnarregion skall genomsyra alla utskotts arbete under året 2007.
Ett separat kapitel ägnas även till Nordiska rådets internationella samarbete. Detta innebär främst de närliggande regionerna och intressegrupper
och intressenter där. Dessa är bl.a. Baltiska Församlingen, Nordliga Dimensionen, parlamentariska Östersjökonferensen, ryska parlamentariker
och Arktiska parlamentarikerkommittén.
Rapport fra Kultur- og uddannelsesudvalget
Semine Lykke Brorson Petersen
Gennem det sidste år har reformen af det nordiske kultursamarbejde været hovedsagen for Kultur- og Uddannelsesudvalgets møder. Denne gang
var der en sidste orientering inden sessionen om status for reformen, der
bl.a. lægger op til, at man i fremtiden skal arbejde mere projektorienteret
og have færre faste udgifter til administration. Udvalget vil fremover
gennem den nedsatte arbejdsgruppe følge implementeringen af reformen,
der træder i kraft 1. januar 2007.
Dernæst blev et medlemsforslag om indførelse af en Nordisk kulturkanon diskuteret. I den forbindelse har der vist sig at være ret stor politisk
uenighed internt i landene og uheldige erfaringer fra Danmark har sået
tvivl om, hvorvidt forslaget er realiserbart. Til gengæld har et af kritikpunkterne internt i landene været, at kanonen kan blive nationalistisk. At
man kunne undgå dette ved en gennemførelse på nordisk niveau, taler
dermed for forslaget. Det blev besluttet, at arbejdsgruppen om det nordiske kultursamarbejde skal arbejde videre med forslaget.
På mødet blev der også orienteret om initiativet ”Co-excistence of Civilizations”, som den danske tænketank Mandag Morgen står bag. Initia-
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tivet har til formål at starte en dialog om, hvad der skal til for at styrke
sameksistens på tværs af nationer, kulturer, religioner, værdier mv., således at man kan fremme global tolerance og forståelse for forskelligheder.
I den forbindelse har Nordisk Råd indtil sessionen initiativets stafet, og
man har derfor til opgave at definere, hvad Nordisk Råd kan gøre for at
imødekomme initiativets 5 udfordringer: Myndiggøre de magtløse, skabe
offentlige rum for sameksistens, sikre uafhængige domstole, supplere
’sikkerhedsdagsordenen’ med sameksistens og skabe offentlige rum for
sameksistens. På mødet i Lahtis blev UNR opfordret til at komme med et
bidrag, der giver ungdommens perspektiv på ovennævnte udfordringer,
hvilket præsidiet vil arbejde med under sessionen.
Det videre arbejde med sagen om et fælles nordisk studiekort har givet
indikationer af, at det baggrundsmateriale fra 2003, der beskriver de tekniske hindringer for etablering af en ny fælles ordning, ikke længere er
helt opdateret. Derfor vil et centralt næste skridt i sagen være, at forny det
faktuelle grundlag. Dette var der fra udvalgets side opbakning til, og man
vil til dette benytte sig af udvalgsmedlemmernes ret til at stille spørgsmål
til alle de nordiske regeringer.
Rapport från Konsument- och medborgarutskottet
Tytti Seppänen
Människohandel för sexuella ändamål, så kallad ’’trafficking’’ var huvudpunkten vid Nordiska rådets medborgarutskotts möte. Utskotten hade
ett miniseminarium om ”traffiking”. I seminariet var fyra föreläsare som
behandlade temat från olika sidor.
Nordiska rådets medborgarutskott behandlade också två medlemsförslag. Det ena från den socialdemokratiska gruppen kräver en nordisk
handlingsplan mot människohandel för sexuella ändamål. Det andra från
Vänstersocialistiska gruppen vill att det skall upprättas särskilda "skyddshus" för kvinnor som utsatts för människohandel. Dessa hus skall ligga i
de baltiska länderna och i nordvästra Ryssland.
Utskottet diskuterade båda medlemsförslag. Det visade sig problematiskt att alla nordiska länder inte har samma lagstiftning om prostitution
och lagarna kommer inte till stånd i samma set. Utskottet hade en omröstning gällande om ordet ”prostitution” vara i rubriken av det första
förslaget. Beslutet var följande: Rubriken är människohandel med sexuella syften. Utskottet anser att Nordiska ministerrådet kan sammanställa en
utredning om människohandel och det måste göras i dialog med Nordiska
rådet.
När utskotten handlade det andra förslag kom följande aspekter upp:
Vad är det bästa som vi kan göra i de baltiska länderna och Norden?
Borde vi vänta tills att handlingsplanen är gjord och därefter göra ett initiativ på ”skyddshus”. Borde vi även ha ”skyddshus” i de Nordiska län-
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derna? Beslutet var at vi antar det här förslaget med en ändring som konstaterar att det också måste finnas ”skyddshus” i de Nordiska länderna.
Övriga ämnen vid mötet inkluderade följande:
Co-existence of Civilizations. Några tyckte att detta inte är någonting
utskottet måste koncentrera sig på. Vilka ärenden borde vi diskutera i det
här utskottet? Är människohandel det enda tema eller borde vi också diskutera jämlikhet, jämställdhetsfrågor och internationell kriminalitet?
Rapport fra Næringsudvalgets møde
Mette Heide Sørensen
Grænsehindringer. Ved Næringsudvalgets møde i Lahtis blev der især
talt om vigtigheden af konstant at have fokus på grænsehindringer, og
hvad vi kan gøre for at nedbryde de barrierer, der findes i forhold til bl.a.
arbejdsmarkedet. Der var stor opbakning bag, at Nordisk Råd skal være
opmærksom på, hvis der kommer nye love i de enkelte nationer, der bl.a.
kan gøre det mere besværligt for nordiske borgere at arbejde på tværs af
grænser. Afsluttende på mødet blev der stillet et resolutionsforslag af
Thore A. Nistad (Fremskrittspartiet, Norge) om at arbejde mere effektivt i
forhold til Grænsehindringerne og dette blev bakket op af alle.
Norden som global vinderregion. Marion Pedersen berettede om rapporten ”Norden som global vinderregion” og fortalte, at Nordisk Ministerråd havde bestemt at støtte det første projekt med 3 mio. kroner, og at
der sandsynligvis kunne afsættes yderligere penge til fremtidige projekter. Der vil blive debatteret yderligere om dette under sessionen i København til november.
Co-existence of Civilasations. Co-existence rapporten blev taget op i
forbindelse med Næringsudvalget, da bl.a. virksomheder, der ofte hører
under Næringsudvalget, havde oplevet økonomiske problemer i forbindelse med Muhammed-krisen på grund af boykot mod danske firmaer.
Derfor er det vigtigt at følge op på de fremtidige diskussioner og forslag,
der bliver udarbejdet på baggrund af Mandag Morgens diskussionsoplæg.
Praktiske emner og Arbejdsplan. Endelig blev der talt om de mere
praktiske aspekter i udvalget, som bl.a. omhandler hvem, der deltager på
fremtidige kurser og de forskellige ture til næste år. Herunder blev der
også informeret om næste års arbejdsplan.
UNR. Jeg informerede kort om UNR’s møde i Lahtis, hvor Coexistence og Fællesnordisk Studiekort blev fremhævet.
Rapport fra Velfærdsudvalget
Rúni Nielsen
Pensioner i nordiske lande skal kunne færdes frit over grænserne. Velfærdsudvalget mener, at man skal fastholde den praktiske og tilgang enk-
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le tilgang, sådan det gennemskueligt kan lade sig gøre, at leve af sin pension. Dette gældende for tilskadekomne
Ændring af navnet “Norden som global vinderregion” støttes. Argumentationen består i, at navnet henbyder til, at norden skal stå som vindere og alle andre som tabere. Dette er meget uheldigt, da man helst skal ud
i dialog med andre uden for norden om inholdet i rapport “Norden som
global vinderregion”.
Forkortelse af børn og unges ventetider til behandlig i sygehusvæsenet
er udvalgets hovedemne til sessionen i november. Det Nordiske Råd
stræber efter at fjerne børn og unges ventetider til medicinsk og lægelig
behandling.
I henhold til bilaget om Alzheimer-lidelsen hastige fremvækst, foreslås der, at hjemmesygeplejerske for eksempel skal uddannes til at opdage demenstegn tidligt i forløbet, således at demensen ikke udvikler sig til
yderligere lidelse – for eksempel Alzheimer-syndromet.
Velfærdsudvalget fik besøg fra Harald Siem (seniorrådgiver) og Anneli Puura-Märkälä (BEAC). Harald Siam lagde ud om besmittende
sygdomme. Efter TaskForcen’s arbejde faldt tilfældene av turberkulose
drastisk og antallet HIV-smittede stagnerede. Jævnfør piecen Barents
HIV/AIDS programme. Bill Clinton arbejder for at skaffe billigere medicin til Ruslands HIV- og AIDS-ramte. Hidtil har han nedskaffet prisen på
årlig behandling af hver patient ned på 1.000 dollars fra 8.000 til 10.000
dollars om året pr. patient. Man regner med, at få prisen ned på ca. 350 til
400 dollars for årlig behandling pr. patient for HIV og AIDS. Anneli
Puura-Märkälä tilføjede sig Haralds forklaring. Hun takkede Jan-Henrik
Fredriksen for aktiv deltagelse og gode input i Barents Euro-Arctic
Council.
Informationen om den manglende vilje fra de russiske myndighedernes side at behandle sprøjtenarkomaner skabte forskrækkelse. Der blev
også spurgt om der var planer for fælles offentlig produktion i Norden af
vaccine og medicin imot HIV/AIDS. Harald Siem påpegede, at de ikke er
så lige til, siden de fleste mediciner er patentbeskyttede og bag dem ligger
mange års forskning og milliarder af dollars.
I henhold til Co-Existence of Civilizations var udvalget enigt om, at
forebyggelse af vold er meget vigtigt. Meget af den umotiverede vold er i
forbindelse med etniske sammenstød.

Presidiets resolutioner
1. Sikre det nordiske samarbeidets fremtid!
Til
Nordisk Ministerråd
Nordisk Ungdomskomité
Nordisk Råd
Oslo, 2006-01-24

Sikre det nordiske samarbeidets fremtid!
Nordisk Ungdomskomite (NUK) fornyet seg og sine prioriteringer for et
par år tilbake. I denne forbindelse ble de økonomiske støtteordningene
lagt om fra å være driftsbaserte til å bli prosjektbaserte. Retningslinjene
for økonomisk støtte ble forandret slik at nye prosjekter skulle prioriteres,
og samtidig outsourcet NUK behandlingen av søknader, slik at mer tid
kunne frigjøres til politisk aktivitet.
Ungdommens Nordiske Råd (UNR) gleder seg over denne viljen til å
effektivisere og forenkle prosessene, og over at det nå har blitt enklere å
få tilskudd til nye aktører og nye ideer.
UNR vil likevel løfte fram en annen side av denne prosjektbetonte finansieringsmodellen. Resultatene vi ser av denne omleggingen er at adhoc virksomhet prioriteres på bekostning av langsiktig organisasjonsvirksomhet. Denne modellen kan på sikt føre til at fungerende organisasjoners virksomhet undergraves. Siden det ikke lenger er mulig å få støtte til
etablerte møter og arrangementer, som utgjør en viktig byggestein i virksomheten, er det risiko for at det man har klart å bygge opp, vil forsvinne!
For hvordan kan en ha et fungerende nordisk samarbeid uten å møtes?
UNR vil også miste sin legitimitet hvis våre medlemsorganisasjoner
(de nordiske politiske paraplyorganisasjonene) mister forutsetningene for
sin virksomhet.
Vi unge nordister ser på det nordiske samarbeidet som viktig, og mener at Norden er en viktig arena for samarbeid også i fremtiden! Den
beste måten å sikre fortsatt interesse for nordisk samarbeid på, er å gi
unge organisasjonsaktive mulighet til å ta del i dette samarbeidet på et
konkret plan.
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UNR ønsker at det langsiktige ungdomssamarbeidet sikres, og at ungdomsorganisasjoner på nordisk nivå ikke skal tvinges til å gi opp fungerende aktivitet, for å basere virksomheten sin på stadig nye, kortsiktige
prosjekter.
Med beste hilsen
For Ungdommens Nordiske Råd
Lotta Backlund, President
lotta.backlund@hanken.fi
+358 40 5313 076

2. Ungdomens Nordiska Råd: Rädda kvinnorna från
människohandel!
Enligt FN:s uppskattningar faller årligen 1-4 miljoner kvinnor och barn
offer för människohandel (trafficking). Omkring 700 000 av dessa når
Västeuropa. Ungdomen Nordiska Råd (UNR) utrycker stort bekymmer
över denna utveckling. Problemet är gränsöverskridande och kan bäst
bekämpas genom internationellt samarbete.
Den största gruppen av offer i människohandeln utgörs av kvinnor och
barn, som handlas med sexuellt utnyttjande som mål. Enligt internationella utredningar är genomsnittsåldern för en flickas inträde i prostitution 14
år. Den huvudsakliga orsaken till att kvinnor och barn säljs för sexuellt
utnyttjande är kvinnohandlarnas utnyttjande av fattiga och sårbara kvinnor samt efterfrågan från männens sida.
I en ny rapport från FN indelas alla länder i fyra kategorier av mottagarland av människohandel. Danmark ligger i den nästhögsta kategorin
vad gäller antalet offer, och de övriga nordiska länderna i den följande
kategorin.
UNR uttrycker en stark oro för de rapporter som hörs från Tyskland.
Rapporterna säger att 30 000-60 000 kvinnor transporteras till de städer
där matcher i fotbolls-VM spelas. Ungdomens Nordiska Råd, som Nordiska rådet, vill betona viktigheten att bekämpa människohandel också i
förbindelse till stora internationella tillställningar, och att man sätter fokus på att hjälpa offren.
Även Nordiska rådet har på sitt möte i Stockholm uttryckt sin oro för
detta. Ungdomens Nordiska Råd uppmanar alla nationella parlament att
aktivare ta initiativ i frågan i internationella sammanhang.
Stockholm 26.4.2006
Ungdomens Nordiska Råd
Lotta Backlund
President
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3. Ungdomens Nordiska Råd kräver ökad privatskydd för
individen
Människorna i hela världen använder sig mera och mera av Internet.
Samtidigt som man reser mera, sköter man sina affärer via Internet och
köper service från nätet. Flera av dessa funktioner kräver privata uppgifter om människorna, såsom personbeteckningen. Många serviceproducenter samlar ihop information om konsumenter medan konsumenterna
själva kräver enklare sätt att använda servicen. Det finns ett flertal olika
register med personlig information om just oss, och vi är själva inte medvetna om saken.
Terrorismen har flyttat säkerhetsfrågor till en ny nivå. Biopasset är ett
gott exempel av försök att skapa ny trygghet till resandet, men samtidigt
har vi observerat att biopassen kan ha motsatt verkan. Hur kan vi veta att
vår personliga information inte används fel? En fråga är också ifall arbetsgivaren skall ha rätten att läsa sina anställdas e-post. Var går gränsen
mellan individens rättigheter till sin personliga information och företagets
behov av informationssäkerhet?
Ungdomens Nordiska Råd är medvetet om att säkerhetsfrågor är
mycket viktiga nuförtiden. Många företag är måna om till exempel sina
tillverkningshemligheter och de flesta länder vill säkert veta vem som
kommer över deras gränser.
Den här utvecklingen till trots anser UNR att:
x de anställda måste ha rätt till privathet även inom IT-branschen.
Arbetsgivaren skall inte få tillstånd att övervaka dom anställdas eposttrafik.
x de nordiska länderna måste förbli ett område där både människor och
service kan röra sig fritt, men det kan inte betyda att människornas
privata information är lätt att utlista.
x man måste fortsatt arbeta för att det skall vara tryggt att använda
biopassen. Den löpande utvecklingen av biopassen måste säkras.
x både företag och offentliga instanser måste förbättra sin datasäkerhet
för att trygga individens intimitetsskydd.
Lahtis 19.9 2006
Ungdomens Nordiska Råd
Lotta Backlund
President
lotta.backlund@hanken.fi
+358 40 5313 076

Arbetsplan för Ungdomens
Nordiska Råd
Antagen av presidiet 18.9 2006
Under år 2005 lyftes diskussionen kring syftet och målet med UNR fram
under såväl sessionen samt under presidiets möten och arbetet med att
utveckla UNR: s arbetsmetoder inleddes våren 2006. Denna arbetsplan
för UNR är den första i sitt slag och tänkt som ett verktyg för att klargöra
arbetsfördelningen och prioriteringen. Målet är att skapa kontinuitet och
underlätta övergången från ett presidium till ett annat.

1. Presidiets roll
Presidiet består av en president samt sju medlemmar med en personlig
suppleant, samt en observatör från Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF) (se punkt 1.3). Presidiemedlemmarna representerar olika
paraplyorganisationer för nordiska politiska ungdomsförbund. Presidiet
möts 4-5 gånger per år, oftast i samband med Nordiska rådets presidieoch 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.
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1.1 Deltagandet i Nordiska rådets arbete
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.
1.2 Presidiets andra uppgifter
Förutom deltagandet i Nordiska rådets arbete hör bland annat följande
uppgifter till presidiemedlemmarna:
x At hålla kontakt med paraplyorganisationerna och lyfta fram frågor
aktuella för den egna bakgrundsorganisationen.
x Att förmedla information om de ämnen som diskuteras nationellt och
som tagits upp på medlemsorganisationernas möten.
x 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.
1.3 Observatörens roll i presidiet
Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF) har en observatörplats i
presidiet. Observatören har inte ett fast utskott. Ifall en ordinärie presidiemedlem är frånvarande, kan observatören delta i 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.
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2. Sekretariatet
Ungdomens Nordiska Råd har sitt sekretariat hos Föreningarna Nordens
Ungdomsförbund, placerat i Helsingfors hos Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, där en deltidsanställd koordinator arbetar. UNR fick finansiering
för sitt första sekretariat år 2004. Koordinatorn arbetar 15 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. Från och med 1.6 2006 anställs UNR:s tredje koordinator.
Eftersom sekretariatet inrättades så nyligen har mycket av koordinatorns
tid hittills dels gått till att arrangera sessionen och dels till att skapa arbetsredskap, allt från adressregister till anvisningar för röstningsförfarandet.
2.1 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 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.

3. 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.
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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 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.

Informationsplan för Ungdomens
Nordiska Råd
Antagen av presidiet 18.9 2006
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.
Under år 2005 lyftes diskussionen kring syftet och målet med UNR
fram under såväl sessionen samt under presidiets möten och arbetet med
att utveckla UNR: s arbetsmetoder inleddes våren 2006. Denna informationsplan för UNR är den första i sitt slag och ett steg på vägen att klargöra UNR: s roll.

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 vikti-
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ga dokumenten kan vara tillgängliga för presidiemedlemmarna samt dit
utkast kan läggas till diskussion.
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.

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.

3. Målgrupper
Med målgrupper avses här organisationer som UNR skall informera om
sin verksamhet.
x Organisationer med rätt att delta i UNR (Medlemsorganisationer samt
observatörer)
x Parlamentariker (Nordiska rådet)
x Tjänstemän (Nordiska rådet)
x Partier/Partigrupper
x Nationella delegationer (Nordiska rådet)
x Närstående organisationer
x Media
x Elektronisk media (även internt/NR).
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4. Informationskanaler
4.1 Nyhetsbrev
Ett nyhetsbrev skickas ut till medlemsorganisationerna och de nordiska
parlamentarikerna regelbundet. Brevet skall tjäna både som intern information till medlemsorganisationerna och extern information till de nordiska parlamentarikerna. Brevet skickas ut efter varje presidiemöte, det
vill säga fyra gånger per år. Nyhetsbrevet kan skickas även till andra
målgrupper i punkt 3. Nyhetsbrevet kan skickas ut per e-post och stå i
pdf-format. Detta tillåter organisationer att skriva ut flera exemplar och
dela ut till centrala aktörer i organisationen eller vidarebefordra den i
elektronisk form. Målet är att det första nyhetsbrevet skickas ut efter presidiets möte i Lahtis i september 2006. Under sommaren arbetar sekretariatet fram ett schema för nyhetsbrevet – för innehållet ansvarar presidiet
och koordinatorn.
Det är viktigt att hitta rätt kontaktuppgifter till den kontaktperson i
varje organisation som mest har nytta av nyhetsbrevet och som bäst kan
vidarebefordra brevet till dem som kan ha intresse av det. Till parlamentarikerna kan brevet distribueras via partigruppssekreterarna.
Alla presidiemedlemmar bör bidra med material till nyhetsbrevet, till
exempel i form av intervjuer av relevanta personer, nyheter från medlemsorganisationerna, foton samt korta rapporter från utskottsmötena de
deltagit i.
4.2 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.
Tills vidare strävar vi till att UNR: s webbplats finns på Nordiska rådets sida www.norden.org/unr. En fungerande webbplats skall finnas år
2007.
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4.3 E-post
Intern kommunikation bl.a. presidiet emellan sköts effektivast med hjälp
av e-post. Det upprättas även ett Internetbaserat grupprum som ger presidiet en möjlighet till diskussion och tillgång till dokument under arbete.

Sekretariatet
UNR:s sekretariatsuppgifter handhas av den nordiska ungdomsorganisationen Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF). FNUF är ett
samarbetsorgan mellan de nationella föreningarna Nordens ungdomsorganisationer eller motsvarende organ i de nordiska länderna och de självstyrande områdena. Sekretariatet är placerat hos Pohjola-Nordens Ungdomsförbund i Helsingfors, Finland.
Sekretariatets personal har i 2006 uppfattat följande: Generalsekreterare Timo Salmi, koordinator Åsa Dahlvik (t.o.m. 31.5 2006), koordinator
Marjukka Weide (f.o.m. 1.6 2006). Koordinatorn har varit deltidsanställd
så att största delen av arbetet gjorts under höstperioden. I genomsnitt har
koordinatorn arbetat två dagar i veckan.

