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Presidents hälsning
Jag kom med i det nordiska samarbetet via en finländsk organisation. Jag anslöt mig nämligen till
Center Ungdomen år 1998, då jag ännu bodde i norra Finland. Jag hade varit intresserad av
internationellt samarbete redan tidigare och då jag såg en artikel om det nordiska samarbetet i
Center Ungdomens tidning, tänkte jag att det måste jag gå med i. Jag tvivlade dock något på mina
kunskaper i svenska, men då uppmuntrade Center Ungdomens generalsekreterare mig att gå med i
verksamheten. Språkkunskapen är inget hinder.
Första gången deltog jag i Nordiska Centerungdomens förbunds (NCF) verksamhet år 2000 i
Stockholm. Det var frågan om föreningens toppmöte, vars tema var jämställdhet. Självklart vållade
norskan och den skånska dialekten svårigheter, men så småningom övades mitt eget språk upp och
användningen av en aktiv skandinaviska ökade. Jag vill också uppmuntra alla att delta i
verksamheten fastän det till en början känns att språkkunskaperna inte räcker till. Språkinlärningen
tar aldrig slut fast man går ut skolan, utan utvecklas då man använder språket. Nu då jag varit med i
Ungdomens Nordiska råd (UNR) har jag fått ha att göra även med danska aktiva, vilka inte finns i
NCF. Till en början förstår man på ett ungefär vad det är frågan om, och efter flera år lär man sig på
riktigt att förstå språket. Så här går det, om man bara vågar!
Jag kom med i UNR:s verksamhet år 2005, då jag invaldes till presidiet. Nu har jag varit president
för UNR i ett år. Enligt min åsikt är en av UNR:s viktigaste funktion att representera unga på
Nordiska rådets session och väcka diskussion. Ungdomens nordiska råds ställning i Nordiska rådet
är unik, då UNR har yttranderätt såväl på den årliga sessionen som i allt arbete Nordiska rådet gör. I
internationella eller nationella politiska instanser sitter de unga sällan vid samma bord som
riksdagsledamöterna.
Det är viktigt att vi kommer ihåg behovet av det nordiska samarbetet och dess betydelse i den allt
mera internationella världen. UNR:s andra viktiga roll är att fungera som en plats där unga politiker
kan få nordiska kontakter och en nordisk plattform för diskussion. De nordiska länderna är såväl till
de samhälleliga strukturerna som till det politiska systemet så nära varandra att vi kan jämföra våra
tillvägagångssätt och lära av varandra. Man behöver inte alltid åka till andra sidan av världen för att
få erfarenheter och nya idéer för den egna verksamheten. Det nordiska samarbetet har inte dött och
kommer inte heller att dö, om vi inte själva aktivt går in för att begrava det.
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Under år 2007 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
klimatförändring och besparelse av energi samt att minska gränshindren även i det nordiska
utbildningssystemet och krävt klarhet i matförpackningars påteckningar gällande genmanipulerade
ingredienser. Presidenten har också jobbat hårt för att UNR även i fortsättningen skall ha pengar till
tolkningen under sessionerna och att på alla tänkbara sätt öka de medel och sponsorpengar som
UNR har till sitt förfogande.
Jag tycker att presidiet har gjort ett utmärkt bra jobb när vi har lobbat våra resolutioner och
bidragsökning i Nordiska rådet. Självklart är kontinuiteten i presidiet viktig. När parlamentariker
känner en och man själv vet hur beslutsfattningen går till, är det mycket enklare att påverka. Jag
tycker att man borde ha minst en tvåårig post i presidiet för att kunna påverka effektivare.
Presidiets och mitt mål har varit att öka Nordiska Rådets och våra medlemsorganisationers
kännedom om UNR. I NR har kännedomen ökat men jag tycker att vi inte har lyckats med vårt
andra mål. I januari hade vi gemensamma möten med våra finländska medlemsorganisationer. Det
var bra en erfarenhet och jag hoppas, att det nästa presidiet fortsätter detta arbete även i andra
länder.
Mycket har presidiet gjort under året, men mycket finns ännu att göra. Jag själv har njutit av det
nordiska samarbetet, trots av att det ibland har varit svårt med det skandinaviska språket, eller
egentligen med danskan. Hoppas att ni alla också kan bli motiverade och intresserade av att påverka
på nordisk nivå.
Helsingfors oktober 2007
Tytti Seppänen
president

1. Sessionen 2006
Ungdomens Nordiska Råd samlades till sin årliga session dagarna innan Nordiska rådets session,
27-29.10. Samanlagt 55 representanter från samtliga Nordiska länder och självstyrande områden
fanns på plats för att diskutera aktuella politiska frågor.
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Sessionen inleddes på fredagen med ett seminarium med temat Arbetsmarknadspolitik. Peter
Palshøj, generalsekreterare för Nordiskt forum för socialdemokrater och fagbevegelse (SAMAK),
talade om den nordiska modellen, Niels Paarup-Petersen från Øresundsinstitutet höll ett inlägg om
integrationen i Öresundsregionen och Ludde Edgren från NordForsk presenterade NordForsks
verksamhet och strategi. Seminariets ämnen diskuterades vidare i arbetsgrupper och resulterade i ett
antal resolutioner.
Sammanlagt inlämnades 25 resolutionsförslag till sessionen vilka sedan behandlades i partigrupper
och i arbetsgrupper under lördagen. Tretton av resolutionerna godkändes och finns presenterade i
denna rapport. Dessutom finns UNR: s bidrag till Co-existence processen i Nordiska rådet bifogat.

2. Resolutionerna 2006
2.1 Bredband för massorna
UNR vill pressa nationalstaterna och regionerna i de Nordiska länderna till att fokusera på den
ökade användningen av Internet till tjänster och information. Mera service på Internet gör det lättare
för befolkning att få information om deras rättigheter. Ansökningsprocesser för att få Internet skall
göras enklare och snabbare. Detta förutsätter att alla hushåll har tillgång till bredbandskontakt till
Internet.
UNR vill jobba för:
x att alla hushåll skall ha möjlighet att ansluta sig till bredband. I områden där det inte är lönsamt
för privata företag att bygga ut infrastruktur bör den offentliga sektorn ta ansvar.
2.2 Organdonation
Varje år dör många människor medan de väntar på nya organ. UNR skall se till att det utarbetas
åtgärder för att avhjälpa bristen på organ. Vi anser brist på information vara den viktigaste orsaken
till att det finns för få donatorer. Alla borde ta ställning till om de önskar att vara donator eller ej.
UNR vill ha information om organdonation i gymnasial nivå. Det måste också etableras ett
offentligt upprätthållet register i Norden med denna information. På det här sättet slipper anhöriga
att ta ett beslut i en annars svår situation.
UNR skall arbeta för:
x Att information och möjlighet till ställningstagande till organdonation automatiskt skall erbjudas
i skolan på gymnasialnivå av hälsovårdspersonal.
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x Att information och möjlighet till ställningstagande till organdonation automatiskt skall erbjudas
alla som skaffar körkort eller identitetskort. Uppgifter om medvilja till donation skall framgå på
kortet.
x Att organdonation tas upp med föräldrarna vid barns hälsokontroll.
x Att ett gemensamt organdonationsregister skall införas inom hela Norden.
2.3 Gyllene droppar!
Spermabanken i Oslo önskar inte ta emot sperma från homosexuella donatorer. Detta förklaras med
att homosexuella är psykiskt instabila och är mer upptagna av att sprida sin egen genetik än att
hjälpa andra behövande.
UNR anser att detta är oacceptabelt. Det är ingen skillnad på sperma, vare sig den kommer från
heterosexuella eller homosexuella. I en tid med spermatorka kan man inte exkludera en betydande
del av befolkningen. UNR vill att lagstiftningen i alla nordiska land skall tillåta män med vilken
sexuell läggning som helst att donera sperma.
Samma sak gäller i många fall inom Norden när det gäller blodgivning. Dagens testmetoder är så
pass avancerade och hälsoriskerna med den nämnda gruppen har minskat att vi nu inte ser någon
mening med förbudet.
UNR skall arbeta för att:
x Alla skall ha samma möjlighet att bli prövade som sperma-, ägg och bloddonatorer.
x Homosexuellas möjligheter att donera blod, ägg och sperma inte skall vara annorlunda än den
övriga befolkningens.
2.4 En fungerande regionalpolitik
För en fungerande regionalpolitik är det nödvändigt med ett fungerande lokalt beslutsfattande.
Därför bör principen om lägsta möjliga beslutsnivå vara vägledande där besluten skall fattas så nära
individen som möjligt. Den kommunala självbestämmelserätten skall bevaras på tvärregionala
områden och kommunerna skall själv styra deras utvecklig. Detta är en förutsättning för
välfungerande demokrati; speciellt på det nordiska område, var nationella lag ställer sig i vägen för
kommunalt samarbete över gränserna.
UNR skall arbeta för:
x att hela Norden skall kunna hållas levande genom en fungerande regionalpolitik.
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x att principen om lägsta möjliga beslutsnivå skall vara vägledande för beslutsfattandet samt att
den kommunala självbestämmanderätten skall vara okränkbar.
2.5 Et grænseløst arbejdsmarked: Flere arbejdspladser og bedre økonomi til Nordjobb
Hvert år koordinerer Foreningerne Nordens Forbund (FNF) Nordjobb for nordiske unge. Her får de
muligheden for at opleve et andet nordisk land i sommerferien. Unge mellem 18-28 tilbudt et
sommerferiejob et par måneder i et andet nordisk land end deres hjemland. Udover arbejde tilbydes
også bolig og et fritidsprogram i landet, så man får mulighed for at opleve det pågældende land
sammen med op til 100 Nordjobbere i samme område. Denne ordning fungerer udmærket i de fleste
nordiske lande, men der er dog visse problemer, som vi her gerne vil pointere.
I 2006 var der 5367 ansøgninger til Nordjobb, hvoraf kun 714 (13%) fik tilbudt et job. Hvis en
større procentdel af ansøgerne får tilbudt et job som Nordjobber, fremmer vi ønsket om et fleksibelt
nordisk arbejdsmarked og flere unge bliver opmærksomme på muligheden for et grænseløst
arbejdsmarked i Norden.
Projektet er delvist finansieret af Nordisk Ministerråd og derudover er det op til de enkelte nationale
foreninger at søge penge ved egne ministerier. Dette betyder, at kvaliteten af projektet og for
eksempel fritidsprogrammet varierer fra land til land. For eksempel på Island har man ansat en
projektassistent på fuld tid i tre måneder, der hjælper med bolig, arbejde og fritidsprogrammet, i
Danmark findes militærnægtere og en frivillig lokalafdeling til at koordinere og assistere dette, i
Finland bl.a. anvendes der både fritidsledere og praktikanter til dette, mens i Norge er det bare én
person, der har ansvaret for Nordjobb.
Derfor kan ledelsen af Nordjobb og Nordjobb-programmet variere fra land til land alt efter, hvad
der er økonomiske ressourcer til. Derudover er det vanskeligt at beholde en kontinuitet i arbejdet, da
projektlederne og assistenterne ofte ansættes på projektbasis og derfor ikke fortsætter år efter år.
Endeligt, da de enkelte lande hvert år selv skal sikre den sidste finansiering, kan de ikke være sikre
på, om de nu modtager støtte fra det ansøgte ministerium. Bl.a. oplevede en af foreningerne i 2006
først at få afslag på støtten, og derved var projektet usikkert i en periode. Det endte dog med at de
modtog støtten alligevel. Denne usikkerhed er meget uhensigtsmæssig for planlægningen af
Nordjobb, og vi håber derfor, at Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd kan være med til at forbedre
den økonomiske situation for Nordjobb-projektet.
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UNR anser att:
x Nordisk Ministerråd arbejder for at udbrede kendskabet til Nordjobb i erhvervslivet og derved
kunne skaffe flere arbejdspladser til ungdommen i Norden.
x Nordisk Ministerråd arbejder for at nationale ministerier hvert år sætter et fast beløb af
øremærket til Nordjobb.
2.6 Fælles nordisk forskningssamarbejde for et bedre arbejdsmiljø
Det er blandt de overordnede mål indenfor det nordiske samarbejde på arbejdsmarkedsområdet at
bidrage til størst muligt udbud af arbejdskraft. Ungdommens Nordiske Råd mener i den forbindelse,
at det er vigtigt at forstærke indsatsen for arbejdsmiljø og andre forhold, der har betydning for den
enkelte medarbejders indsats og arbejdsevne, ved at forstærke det nordiske forskningssamarbejde på
området.
Der er i de nordiske lande store ligheder i erhvervsstruktur og arbejdsmarkedsforhold, der i
sammenhæng med den nordiske velfærdsmodel giver en fælles platform og potentiale til at
imødekomme lignende problemstillinger med fælles løsninger i Norden. Samtidig kan eksisterende
landeforskellene bidrage med nye perspektiver, ideer og erfaringer og derfor forstærke – eller
kompensere for manglende - national forskning på området.
Ungdommens Nordiske råd finder det vigtigt at støtte forskningsprojekter, der kan bidrage til at
godt arbejdsmiljø sikres i fremtidens arbejdsliv, hvor nye organisations- og ansættelsesformer
udbredes og blandt andet rettes mod individualiseringen og stiller større krav til den enkelte
medarbejder.
UNR anser att:
x at NordForsk fokuserer på forskning indenfor sygefravær og arbejdsmiljø
x at

samarbejdet

og

kommunikationen

mellem

nationale

forskningsinstitutioner

på

arbejdsmiljøområdet styrkes7. Hvalfangst i Nordiske Farvande
2.7 Hvalfangst i Nordiske Farvande
Ungdommens Nordiske Råd er af den opfattelse, at det efter en periode med beskyttelse, nu
både vil være både forsvarligt og gavnligt at genoptage en bæredygtig hvalfangst. Forskning i
maritime ressourcer har vist, at bestandene af fx minkhvaler i Norden er kommet på et niveau
svarende til niveauet før den industrialiserede hvalfangst i begyndelsen af århundredet. Der er
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sunde så vel som mindre sunde bestande, og nøglen til en bæredygtig, balanceret udvikling i
havmiljøet er kontrolleret, afmålt hvalfangst. Velinformeret hvalfangst skal være med til at
styre hvalbestandens udvikling på samme måde, som man udnytter havets andre ressourcer.
Det er imidlertid også vores overbevisning, at hvalfangst skal foregå på en human og
professionel måde, der tager hensyn til dyrene. Vi vil derfor stille som krav, at moderne
fangstmetoder, hvor dyrenes lidelser minimeres, udelukkende benyttes, samt at hvalbestanden
løbende vurderes. Det er efterhånden også klart, at uregulerede hvalbestande vil vokse til
usunde størrelser, der står i misforhold til det økosystem, de er afhængige af. I den regulering
har hvalfangst en afgørende rolle.
UNR skal arbejde for:
x At skabe en bred konsensus om bæredygtig hvalfangst, der kan komme fremtidige
generationer til gode
x At hvalfangst vil indgå på samme måde som andet fiskeri i de nordiske økonomier
x At hvalfangst kan indgå i at vedligeholde et sundt havmiljø og balanceret økosystem
x At lande, der bedriver hvalfangst, gør det på en etisk måde med den bedste teknik, således
at dyrenes lidelser minimeres.
2.8 Et nordisk arbeidsmarked for alle
Byråkrati, ulike skattesystemer og ulike ordninger knyttet til arbeidstakerrettigheter har blitt et
hinder for å søke jobb og arbeide på tvers av de nordiske landegrænser. Derfor må systemet gjøres
enklere og mer oversiktlig, slik at reglerne på det nordiske arbejdsmarked funger hensikstmessig/på
beste mulige sett.
UNR oppfordrer Nordisk Råd til å arbeide for:
x Utdanningssystemet må harmoniseres: En nordisk eksamen skal være gangbar i alle de nordiske
landende.
x Grenseløst arbeidsmarked; det må bli lettere å søke jobb på tvers av de nordiske landegrenserne.
2.9 Resolution om mobilitet
En av de störste barrierene for å öko mobiliteten i Norden er språket. I dag tyr ofte unge mennesker
til engelsk for å kommunisere istedefor å bruke de nordiske språkene. Det er en stor utfordring å
endre denne trenden.
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UNR vil:
x Gjöre det lettere å ta korte utbyteopphold i et annet nordisk land
x Sörge for at de nordiske TV-kanalene er tilgjengelige i de andre nordiske landene. Dette bör
kunne gjennomföres når det digitale nettet bliver innfört.
x Opfordre kraftigt til, at de enkelte regeringer lever op til de forpligtelser som formuleres i ”Den
nye nordiske sporgdeklaration”.
2.10 Bekvemme holdninger – Ja tak!
I Ungdommens Nordiske Rådet har vi altid anset forskellige holdninger for værende en
grundlæggende byggesten til udviklingen af levende og åbne demokratiske samfund. Vi ser i
stigende grad krænkelser af grundlæggende friheder og rettigheder som meningsfrihed og
organisationsfrihed, dvs. ubelejlige holdninger for de der har magten. Eksempler på denne
udvikling er mordet på den russiske journalist Anna Politkovskaja, forbudet af det kommunistiske
ungdomsforbund i Tjekkiet er et andet eksempel på dette. Vi ser derfor med uro på denne udvikling.
Ungdommens Nordiske Råd kræver:
x at Nordisk Råd generelt tager stilling til og forsvarer grundlæggende demokratiske rettigheder.
x at Nordisk Råd forholder sig negativt til de inskrænkninger som der på det sidste er sket mod
ytringsfriheden.
2.11 Urbefolkningen i Norden
Norden sitt ansvar ovenfor borgerene gjelder også for dens urbefolkning, som over lengre tid har
vært utsatt for diskrimminering og utskjelning. Denne gruppen er en viktig del av nordisk historie,
som bærere av en kultur og en identitet man skal være stolt over og ta vare på. Deres historie må få
en mye større del i dagens skole og undervisning, og det er viktig at Skandinavias befolkning har
større kunnskap om Nordens fortid; samefolket og urfolk generelt.
UNR bør derfor styrke og ta vare på den nordisk urbefolkningens språk og kultur i skolen og i
samfunnet.
2.12 Resolution om homoseksuelles rettigheder
En nedstemming av lovforslag om diskriminationbeskyttelse for homosekulle på Færøerne har ført
til vold mod homoseksuelle og omfattende forfølgelse af homoseksuelle.
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Dette viser, at vi mister vores rettigheder som mennesker, hvis vi ikke aktivt arbejder for at beskytte
disse.
UNR mener, at alle menneskerettigheder må og skal beskyttes i alle nordiske lande. Ingen
diskrimination eller anden brud på menneskerettigheder skal finde sted eller være mulig indenfor
gældende lovgivning.
Derfor opfordrer UNR til, at alle nordiske lande indfører den nødvendige lovgivning, for at alle
menneskerettigheder – herunder også homoseksueles rettigheder – vil være beskyttet i fremtiden.
2.13 Ett skritt inn i fremtiden - Et velfungerende nordisk utdanningssystem
Det nordiske utdanningssystemet har mye å tjene på et tettere samarbeid. Barcelona-prosessen skal
harmonisere karakterer og utdannelser på tvers av landegrensene – men UNR oppfordrer Nordisk
Råd til å gå noen skritt lengre i å forbedre det nordiske utdanningssystemet.
De nordiske landene har et felles problem: vi er alle små i en global sammenheng. Dette har
implikasjoner også for forskning og utdannelsessystemet. For å kunne drive frem gode
forskningsprosjekter er det nødvendig med en viss kritisk masse, et mål som kan nåes gjennom
konstruktivt samarbeid mellom utdanningssystemene og forskningsmiljøene i de nordiske landene. I
dag gjør dyr infrastruktur for god forskning det vanskelig for ett enkelt land å ta et stort løft på
forskningsfronten alene – man oppnår resultater gjennom koordinering av ressursbruk og
samarbeid.
Felles nordiske mastergrader gjør det mulig å spesialisere og forbedre utdanningen. Ulike
kompetansesentre i de nordiske landene kan samarbeide om gode profiler hvor en har en felles
forskningsinnsats, noe som gjør at kvaliteten vil heves. Det vil også være lettere for arbeidsgivere å
søke informasjon om hvilken kunnskap studentene faktisk har tilegnet seg.
En felles profilering i Norden gjør det enklere å tiltrekke seg gode utenlandske studenter. Gjennom
internettportal og felles informationsmateriell vil det også bli enklere for skandinaviske studenter å
gjennomføre deler av studiene i de andre skandinaviske landene.
UNR oppfordrer Nordisk Råd til å arbeide for:
x Felles nordiske mastergrader når det er hensiktsmessig.
x Felles profilering av nordiske utdanningsinstitusjoner, hvorav en internettportal må være en av
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hovedsatsningene.
x Økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene i de nordiske landene.

3. Presidiets verksamhet 2007
UNR:s presidium valdes vid den årliga sessionen i Köpenhamn 27-29.10.2006. Presidiet har åtta
medlemmar: en president, en medlem per paraplyorganisation och en observatör från Föreningarna
Nordens Ungdomsförbund.
3.1 UNR:s presidium 2007
President
Tytti Seppänen (NCF)
Ordinarie medlemmar och paraplyorganisationer
Kristdemokratisk Ungdom i Norden (KDUN)
x Ole Henrik Grønn
x Suppleant: Edvard Agrell
Nordiska Centerungdoms Förbund (NCF)
x Alexander Fosse Andersen
x Suppleant: Minna Lindberg

Välfärdsutskottet

Medborgar- och
konsumentutskottet

Nordiska Ungkonservativ Union (NUU)
x Lisbet Sejer Gøtzsce
x Suppleant: Páll Heimisson

Näringsutskottet

Socialistisk Ungdom i Norden (SUN)
x Rúni Nielsen
x Suppleant: Auður Lilja Erlingsdóttir

Välfärdsutskottet

Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom (FNSU)
x Semine L. Brorson (till juli –07)
Kultur- och
x Suppleant: Marit Rolstad
utbildningsutskottet
Nordens Liberale och Radikal Ungdom (NLRU)
x Dennis Otte
x Suppleant: Elizabeth T. Erichsen
Föreningarna Nordens Ungdomsförbund
x Mette Heide Sørensen (till aug.-07)
x Suppleant: Elise-Marianne Åberg

Miljö- och
naturresursutskottet
(observatör)
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4. Möten
4.1 Præsidietmøde i Helsingfors 28 -29 Januar 2007
Præsidiet behandlede og vedtog forslag til en arbejdsplan for præsidiets arbejde i 2007. Herudover
blev det besluttet at oprette en ”kontakt os” og ”spørg os” funktion på hjemmesiden, så alle der har
spørgsmål til og om UNR’s arbejde kan stille spørgsmål. Både spørgsmål og svar vil blive
offentliggjort på hjemmesiden.
Evalueringerne af sessionen blev diskuteret; både de rent praktiske forhold, som overnatning og
mad, men også sessionens opbygning og arbejdsgrupper blev diskuteret. Der blev stillet forslag til
at gøre sessionen endnu bedre og der arbejdes videre med dette.
Herudover har præsidiet fokus på, at gøre UNR mere synlig overfor medlemsorganisationerne.
Forskellige tiltag blev vendt. Præsidiet havde indbudt alle de finske medlemsorganisationer til møde
for at oplyse om vores arbejde og hvilke indflydelse medlemsorganisationerne kan få gennem UNR.
Lignende møde vil også prøve at blive arrangeret ved april mødet i København.
De forskellige udvalgs dagsordner blev gennemgået og præsidiet besluttet at stille en resolution til
Nordisk Råd omkring miljø og energipolitik.
Lisbeth Sejer Gøtzsche
presidiemedlem
4.2 Presidiets möte i Helsingfors 28-30.1.2007
Den 28-30 januari höll Nordiska rådet sitt fösta möte i Helsingfors, med två dagar av
partigruppsmöten, utskottsmöten och seminarier. UNR-delegaterna deltog i seminariet där
representanterna diskuterade om klimatförändringen i Norden och hela välden. Jag hade också
möjligheten att tala under mötet och jag tog upp vår resolution vars centrala punkt var att det även
är viktigt att spara på energi då man tänker på hur man kunde producera renare energi. Vi föreslog
också att Nordiska Rådet grundar en gemensam nordisk "tinke-tank" vars målsättning är at skapa
”et fälles forsknings- och utvecklingscenter för energisparelsefrågemål”.
I NR:s presidium diskuterades bland annat de självstyrande områdenas status i det officiella
nordiska samarbetet och gränshinder. I presidiet tog jag upp vår resolution igen. Presidiet ställde sig
positivt till det.
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UNR:s presidium arbetade med arbetsplanen för år 2007. Ett problem diskuterats också: UNR har
inte möjlighet att ha en projektsekreterare hela året runt. Det är problematisk och kräver mer arbete
från presidiet. Problemet aktualiseras varje år mellan januari och april. En ny sekretare börjar jobba
i maj och Marjukka Weide ska sluta efter det här mötet. Mellan det hjälper Pohjola-Nordens
Ungdomsförbunds generalsekreterare Pirjo Mälkiäinen till med officiella saker.
Vi höll också ett gemensamt möte med våra finländska medlemsorganisationer. Det var en positiv
erfarenhet och jag hoppas att de finländska organisationerna är nu mera motiverade att delta i
UNR:s arbete.
Tytti Seppänen
president
4.3 Presidiets möte i Köpenhamn 23-25.4.2007
Den 23-25 april höll Ungdomens Nordiska Råd och Nordiska rådet möten i Köpenhamn. UNR:s
möte började med en middag den 23 april och fortsatte på Pakhuset i Köpenhamn den 24-25 april
där presidiemedlemmar deltog bland annat i olika utskotts- och partigruppmöten.
UNR:s presidium diskuterade under sitt eget möte bland annat om årets 2006 bokslut och
implementeringen av UNR-bannern. Mycket vikt i diskussionen lades även till sessionens 2007
förberedelser samt till frågan om tolkningsstöd. Presidiet kräver en kvalitativ tolkning till sessionen
2007.
Outi Ojalas skriftliga fråga om Nordbuks åldersgräns togs också upp. Ojala vill nämligen att
åldersgränsen för Nordbuk höjs till 29 år. Finlands kulturminister Stefan Wallin har svarat på
frågan och godkände frågan. Presidiet ansåg detta vara en bra sak.
Den nya koordinatorn Henni Heiskanen presenterade sig själv. Hon var som observatör under
mötena. Hon kommer att jobba som koordinator fram till början av december.
Henni Heiskanen
koordinator
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4.4 Presidiets möte i Göteborg 23-25.9.2007
Den 23-25 september höll Nordiska rådet höstmöten i Göteborg, med två dagar av
partigruppsmöten, utskottsmöten och seminarier. Ungdomens Nordiska Råd höll sitt eget möte på
söndag kväll och måndag morgon. På Mittengruppens möte tog jag upp vår resolution om
matförpackningars påteckningar gällande genmanipulerade ingredienser. Mittengruppen gjorde
några ändringar till resolutionen och godkände den.
Politiker från hela Norden diskuterade mycket om klimatförändringen och hur den bäst kan
bekämpas. Frågan är just nu ytterst aktuell och Nordiska Rådet har fått medlemsförslag om att delta
aktivt i genomförandet av det globala klimattoppmötet i Köpenhamn 2009.

På NR:s presidiemöte tog jag upp de svårigheter som de ungdomar vars modersmål inte är ett
skandinaviskt språk har i UNR. Även om många förstår och talar svenska kan det vara svårt med de
andra nordiska språken. Marion Pedersen från Mittengruppen tyckte att presidiet bör uppmuntra
användningen av de nordiska språken så att ungdomarna inte behöver gå över till engelska.

Presidiet beslöt efter en diskussion att dels allokera pengar så att tillbörlig tolkning kan genomföras
redan vid årets session men dels att långsiktigt försöka lösa problemet med pengar till tolkning av
UNR:s möten. Jag tror att presidiet nu förstod att vi behöver mera bidrag för att kunna fungera
bättre.
Det gjordes även en reklamfilm om UNR. Jag, Ole Henrik Grønn, Rúni Nielsen och Elizabeth T.
Erichsen berättade om UNR:s verksamhet. Filmen kommer att finnas tillgänglig på UNR:s
webbplats från vintern 2007.
Tytti Seppänen
president

5. Rapportering från möten i NR:s utskott
5.1 Årsrapport fra Næringsutskottet
Det sidste år har jeg været UNR’s repræsentant i næringsutskottet. Næringsutskottets områder
omhandler næring/industri, produktion og handel, samt den fri bevægelighed på arbejdsmarkedet og
af varer i Norden. Utskottet har fokuseret meget på fjernelsen af grænsehindringer mellem de
nordiske lande, så vi kan få et grænseløst Norden.
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Resolutionerne fra UNR’s session i København er blevet meget vel modtaget i utskottet. Især har
der været stor interesse omkring vores resolution om hvalfangst og omkring sprogbarriere. Der har i
utskottet været bekymring for, hvad fremtiden vil bringe, når ungdommen på tværs af de nordiske
grænser ikke forstår hinanden. Dette kan give problemer for virksomheder og den fri bevægelig af
arbejdskraft på tværs af grænserne, men også for selve samarbejdet i norden. Når emnet omkring
sprogbarriererne har været diskuteret har der været stor enighed om, at vi i norden fortsat skal
bestræbe os på, at tale nordisk til hinanden og ikke gå over til engelsk. Endvidere har præsidiets
resolution omkring lærlingepladser i Norden været diskuteret i utskottet og der var stor opbakning
til det videre arbejde.
Udskottet fokuserer som sagt meget på fjernelsen af grænsehindringer. Ved mødet i oktober blev et
forslag vedtaget og sendt videre til Nordisk Ministerråd. Forslaget handlede om, at der skal
gennemføres et komparativt studie af, hvilke forskellige tiltag de nordiske lande har gennemført for
at skabe flere iværksættere og nye virksomheder. Desuden skal undersøgelsen også se på, hvilke
barrierer, der er på dette område, i de forskellige lande. Et mere konkret eksempel på arbejdet med
fjernelsen af grænsehindringerne er et medlemsforslag omkring Ny nordisk mad. Der er ikke fri
bevægelig for visse produkter mellem de nordiske lande, idet der findes en række regler for at
kunne sælge fødevare på tværs af grænserne. Dette forslag vil derfor have kortlagt, hvilke
handelshindringer, som eksisterer og derefter have initiativer sat i værks for at komme disse
hindringer til livs.
I løbet af det sidste år har utskottet hørt flere meget interessante oplæg til inspiration og diskussion.
Nordisk InnovationsCenter (NICe) har givet flere meget spændende oplæg omkring deres projekter.
NICe arbejder blandt andet med, hvordan det kan gøres lettere at udvikle og drive
erhvervsvirksomheder på tværs af landegrænserne. Ligesom Norden som global vinderregion,
grænsehindringer og fjernelsen af disse også er en stor del af deres arbejde. Copenhagen Center har
kommet med et oplæg omkring virksomheders corporate social responsibility og hvilke muligheder
dette kan give for en branding af norden. Endvidere har der været afholdt seminar omkring kreative
industrier og fremtiden og mulighederne indenfor dette. Alle disse meget spændende oplæg har
dannet baggrund for de diskussioner og tiltag, som utskottet arbejder med.
Lisbeth Sejer Gøtzsche
presidiemedlem
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5.2 Miljø- och naturresurseudvalget 25 september
Rovdyrskontrol: Rovdyr er et tværskandinavisk problem. Bestandene, som engang var næsten
udryddede er nu, gennem mange års intensivt frednings arbejde og redning, er nu vokset igen til
bæredygtig størrelse. Landmænd som dele området med disse rovdyr føle sig truede af den øgede
bestand. Der ønskes en form for kontrol. Dette blev behandle i fællesskab med Konsument og
Medborgerudvalget.
Ellers behandlede udvalget mange forskellige sager let, fordi sessionen nærmer sig.
Blandt andet meget interesant omkring nordisk samarbejde om biobrændsler i trafikken og indsats
mod radioaktiv forurening af Østersøen. Jeg tog ordet i behandling af medlemsforslaget om
tørveressourcernes betydning for de nordiske landes el-reserver. Jeg mente tørveresurserne er en så
vigtigt filtreringsdel i vandets kredsløb i naturen pga. det høje carbonindhold. Af flere andre grunde
forslog jeg medlemsforslaget nedlagt – og et enigt udvalg samtykkede.
Vi behandlede nordisk indsats til det globale topmøde i København 2009. Den vigtigste betænkning
var at tilføje den enkeltes mulighed at påvirke miljøet positivt. Endvidere blev påpeget, at fonder til
katastroferamte steder burde oprættes med nordisk initiativ. Citat fra mødet: “Stormagterne må tage
ansvaret af, at deres manglende handling kan være årsagen til kulturdød.”
Mange flere anliggender blev behandlet på mødet.
Mødet afsluttedes til tiden.
5.3 Fællesmøde med Baltisk Forsamlings Miljøudvalg
Repræsentant for det Økologiske Råd www.ecocouncil.dk holdt en meget god forelæsning omkring
grøn energi og energibesparelse. Bl.a. nævnte han, at der er oprettet fonder hvor i institutioner kan
få lån til de dyrere grønne elartikler, og lånet tilbagebetales med besparelserne i elregningen.
Janis Brizga fra Green Liberty holdt derefter forelæsning omkring Letlands Vision 2050. Letland vil
begrænse CO2-udslippet fra el- og varmeproduktion frem til 2050 ned til 0% - dette uden at gå over
til nogen form for A-kraft. I 2020 vil landet foretage stikprøver af hvordan den proces går.
En repræsant fra Estland fortalte også på filosofisk vis hvordan Estland vil formindske sit CO2udslip. F. eks., at et kabel har to ender – det nytter ikke at købe forurenende energi fra et andet sted.
Det planlagde kabel fra Polen-Tyskland gennem Østersøens dybder vagte også stor opstand. Der var
Nordisk-Baltisk enighed mod dette miljøtruende projekt.
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Mødet afsluttedes i stor enighed om, at mødet var meget vellykket.
Rúni Nielsen
presidiemedlem
5.4 Medborger og konsumentutvalget
Arbeidet har blant annet handlet om trafficing, felles nordisk varemerke for globalt ansvar og
menneskerettigheter. Utvalget har lagt opp møtene sine med å kombinere rene møter med seminarer
og debatter. Møtet i København ble veldig amputert på grunn av flykaos på Kastrup, men utvalget
fikk reist på besøk til Raoul Wallenberg instituttet i Lund som forsker på menneskerettigheter. De
ulike medelemsorganisasjonene/partigruppene har i tillegg fremmet medlemsforslag om blant
annet vold mot kvinner og barn og Scandinavian Star-ulykken.
Møtene i Mittengruppen har vært interessante fordi gruppen består av ulike sentrumspartier med
ulik ideologi og partipolitikk. Sett i fra et ungdomsperspektiv så kunne møtene ha vært mer
effektive og hatt mer saftige diskusjoner.
Alexander Fosse Andersen
presidiemedlem

6. Presidiets resolutioner 2007
6.1 Den reneste energiform er besparelse af energi (januari 2007)
I en rundspørge lavet med nordboerne i oktober 2006 anså otte af ti respondenter at nordisk
samarbejde bør forblive på sit nuværende niveau eller øges i de kommende år. Særligt
miljøbeskyttelse og bekæmpelsen af international kriminalitet blev nævnt, da man spurgte, på
hvilke områder nordisk samarbejde er vigtigst.
Ungdommens Nordiske Råds præsidium anser, at de nordiske lande kan have en speciel rolle i
løsningen af udfordringerne relateret til klimaforandringer. Via samarbejde har vi kapaciteten til at
blive en ledende region i udviklingen af udslipsfrie og fornybare energiformer og energisparsomme
teknologier. Hver kwh, som vi sparer, betyder mindre udslip, som opvarmer klimaet.
Norden skal være en ledende region for nedsætte hastigheden for klimaforandringerne. Ud over
dette kan vi være en betydelig global aktør i at skabe teknologi og forskning samt formidle viden til
udviklingslande og lande i hastig udvikling (som Kina og Indien) for at hjælpe disse områder med
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at undgå udslip, som belaster naturen.
UNR foreslår at
x Nordisk Råd grunder en fællesnordisk "tænke-tank" hvis endelige målsætning er at skabe et
fælles forsknings- og udviklingscenter for energisparespørgsmål,
x centret bliver placeret i Laplandsområdet under de nordlige universiteter,
x centret er i tæt samarbejde med Arktisk Råd og de arktiske forskningsprojekter
x de konkrete løsninger, som udviklingsarbejdet resulterer i, skal formidles aktivt til
udviklingslande og lande i hastig udvikling.
6.2 Låt kunskapen flytta över landsgränserna (april 2007)
En av Nordiska Rådets huvudpunkter år 2007 är att undanröja gränshinderna i Norden.
Ungdomens Nordiska Rådets presidium uppmanar Nordiska Rådet att arbeta för att minska
gränshinderna även i det nordiska utbildningssystemet särskilt på yrkesskolnivå. Ungdomens
Nordiska Råd önskar att Nordiska Rådet skulle lägga mer uppmärksamhet gällande yrkeskolor och
deras praktikplatser.
De unga yrkeskoleleverna borde få en möjlighet att göra en del av sin praktikperiod i ett annat
nordiskt land. I högskolor och universiteten uppmuntrar man studenterna att tillbringa minst en
semester av sina studier i utlandet. Varför kan detta inte tillämpas även på yrkesskolelever?
Ungdomens Nordiska Råd anser att
x Nordiska Rådet skulle underlätta yrkesskolelevernas möjligheter att göra en del av sin praktik i
ett annat nordiskt land,
x man borde skapa ett system där de nordiska företagarna kunde erbjuda en möjlighet för
yrkesskoleleverna att göra en del av sin praktikperiod i deras företag.

6.3 UNR kräver klarhet i genmanipulerade matens förpackningars påteckningar (september 2007)
– Konsumenten måste få veta vad hon/han äter!
Det nordiska samarbetet kring livsmedel har som mål att skydda konsumenterna mot hälsorisker
och mot vilseledande märkning samt att uppmuntra till sundare kostvanor. Det nordiska samarbetet
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strävar till att fasthålla och utveckla en bred fackkunskap och vetenskaplig expertis inom
livsmedelsområdet.
Ungdomens Nordiska Råd är bekymrad över konsumenternas rättigheter gällande genmanipulerade
råvaror. På nutiden behöver man inte meddela genmanipulering i konsumentförpackningar ifall
produkten inte innehåller genämnen. Enligt EU-lagstiftningen behöver man inte meddela det fodret
som har använts i husdjurprodukternas produktkedja i kött-, mjölkprodukt- eller äggförpackningar.
Ungdomens Nordiska Råd anser att konsumenten måste få tillräckligt information och en möjlighet
att välja sin dagliga kost enligt sina egna etiska synpunkter. Nordiska rådet borde med sitt eget
arbete stödja konsumenternas rättigheter att få information om t ex matens ursprung,
produktionssätt och genmanipulerad foder i husdjurprodukternas produktkedja.
Hösten 1989 beslöt Nordiska Ministerrådet att införa Svanen, en officiell och gemensam
miljömärkning för Norden. UNR anser att det nordiska naturmärket kunde fungera som garanti för
konsumenterna om det att man inte har använt genmanipulerade medlen i produktionsprocessen och
i själva produkten. Genom frivillig miljömärkning vill vi vägleda konsumenter och inköpare i deras
önskan att handla miljömedvetet och på så sätt bidra till arbetet för ett bättre samhälle. Genom
miljömärkningen vill Svanen stimulera producenter till en utveckling av miljöanpassade varor och
tjänster. Svanen bedömer produktens miljöpåverkan under hela livscykeln, från råvara till avfall.
UNR anser att:
x Nordiska rådet börjar en täckande diskussion om konsumentens rättigheter angående
genmanipulerad mat,
x Noridiska rådet redar ut ifall det nordiska Svan-märket kan användas i förpackningar för att visa
att produkten inte har genämnen.

7. UNR flytter grænser!
I slipstrømmen af en resolution fra UNR-sessionen 2006 i København, har UNR’s præsidium
modtaget en officiel klage. Klagen vedrører resolution nr. 12 frá 2006 ”Om homoseksuelles
rettigheder”. Klagestilleren mener, at UNR kaster et dårlig lys over gennemsnitsborgeren på
Færøerne. I samme omfang efterlyser klagestilleren statistik og bevis for, at homoseksuelle er
blevet forfulgt på baggrund av en gammel sagsbehandling i parlamentet, som nedstemmede et
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lovforslag om at inkludere seksuel orientering in antidiskriminationsparagraffen. Siden hen er
seksuel orienterning blevet inkluderet i samme paragraf.
Undertegnede, vicepræsident i UNR, har på vegne af præsidiet arbejdet med sagen, og har
præsenteret baggrundsmaterialet for klagestilleren, og forløbigt har klagestilleren taget sin klage
tilbage.
Om UNR’s resolution har påvirket det færøske lagting i beslutningen, kan vi kun gætte om, men et
er sikkert - UNR flytter grænser.
Rúni Nielsen
presidiemedlem

8. Arbetsplan för Ungdomens Nordiska Råd
8.1 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
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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.
8.2 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.
8.3 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.
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8.4 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
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.
8.5 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 1.7 2007 anställs
UNR:s fjärde 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.
8.6 Sekretariatets år 2007
Från och med den 1 maj blev ny koordinator, Henni Heiskanen, anställd till Ungdomens Nordiska
Råd.
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. (Närmare information om sekretariatets uppgifter: se kapitel 8.7).
Under år 2007 har UNR fäst särskild uppmärksamhet till synlighet. Under septembermötena
introducerade Ungdomens Nordiska Rådets presidium ett nytt sätt att ge respons på sin webbplats
www.norden.org/unr. Meningen är att uppmuntra nordiska ungdomar att skicka kommentarer och
förslag till presidiet via webbplatsen. Den nya sidan marknadsförs med hjälp av en banner ”Påverka
Norden” som finns tillgänglig på alla fem nordiska språk.
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Under år 2007 har koordinatorn varit deltidsanställd och detta har dels orsakat att tiden inte alltid
har räckt till alla uppgifter. 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.
Koordinatorns arbete är intressant, utmanande och öppnar nya synvinklar till det Nordiska
samarbetet. UNR har arbetat hård under året och mycket viktiga beslut har fattats. Framtiden tar
med sig dock många nya utmaningar – utmaningar som kräver även UNR att utveckla sig för att
kunna hålla sig med i takten.
8.7 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
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.

9. Hur skall UNR arbeta i framtiden
Arbetet i UNR: s presidium består dels av politisk inflytande, dels av utvecklingen av UNR som
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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
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.

10. 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 presidieoch 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.
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10.1 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.
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.
10.2 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.
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10.3 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).

10.4 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.
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.
10.5 Webbplatsen http://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.
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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.
Under året 2007 har informationsavdelningen på Nordiska rådets sekretariat förverkligat en
möjlighet att ställa frågor och till UNR:s president och presidium på UNR:s webbplats. Funktionen
ligger under bannern ”Påverka Norden”.
10.6 E-post
Intern kommunikation bl.a. presidiet emellan sköts effektivast med hjälp av e-post.

11. 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 2007 uppfattat följande: Generalsekreterare Pirjo Mälkiäinen,
koordinator Marjukka Weide (t.o.m. januari 2007), koordinator Henni Heiskanen (f.o.m. 1.5.2007).
Koordinatorn har varit deltidsanställd så att största delen av arbetet gjorts under höstperiod
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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.
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