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1. SESSIONEN 2015
Ungdomens Nordiska Råd samlades till sin årliga session den 23-25 oktober 2015
i Reykjavik, Island. I sessionen deltog representanter från medlems- och
observatörsorganisationer från alla de nordiska länderna och självstyrande
områdena, sammanlagt ungefär 80 personer.
Under sessionen debatterades flera olika politiska frågor inom internationell
politik,

miljö,

ekonomi,

nordisk

politik,

utbildning,

arbetsmarknad

och

socialpolitik. Sammanlagt inlämnades 25 resolutionsförslag och dessutom förslag
till ändringar av arbetsordningen till sessionen, som sedan behandlades i
partigrupper

och

arbetsgrupper

under

lördagen

och

söndagen.

17

av

resolutionerna godkändes och presenteras i denna rapport. Det kommande året
hoppas vi att dessa resolutioner kommer att lyftas fram och ligga till grund för
debatter inom Nordiska rådets olika utskott och partigrupper.
Sessionen inleddes på fredagen med ett seminarium, där årets övergripande
tema var ”Demokrati och ungas deltagande”. Inledningsvis ordnades en
paneldiskussion

i

samarbete

med

NORDBUK

och

Nordiska

ämbetsmannakommittén för jämställdhet (ÄK-JÄM) med det högaktuella temat
”Ungas utsatthet på nätet och näthat i Norden”. Diskussionen inleddes med en
välkomsthälsning av UNR:s president Kai Alajoki och en hälsning från Islands
samarbetsminister Eygló Harðardóttir. I paneldiskussionen deltog experter inom
området från de nordiska länderna.
Efter paneldiskussionen fortsatte UNR:s seminarium med presentationer av
Rebecka Prentell, Hreiðar Már Árnason och Eva Heiða Önnudóttir som talade om
demokrati och ungas deltagande från olika perspektiv.
Under själva sessionen hade vi besök av Nordiska Rådets president Höskuldur
Þórhallsson,
och

utkottsansvarige Jenny Pentler från Nordiska Rådets medborgar-

konsumentutskott,

NORDBUK

och

Ungdomsarbejde (NSU).
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Nordisk

Samorganisation

for

Under sessionen valdes en ny president, Anna Abrahamsson från Finland och
Nordiska Centerungdomens förbund (NCF). Anna Abrahamsson vill under det
kommande året stärka de ungas roll i det nordiska samarbetet. Det nya presidiet
består förutom presidenten av Carl Olehäll, KDUN; Espen Krogh, NUU; Sebastian
Lukas Bych, SUN; Natan Kolbeinsson, FNSU; Steffen Stustad, NLRU; Oskar
Annermarken, GUN och Thorgny Arwidson, FNUF.
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2. PRESIDIETS VERKSAMHET UNDER 2015
Under verksamhetsåret 2014-2015 har presidiet samlats till fyra fysiska
möten i samband med Nordiska rådets möten i Stockholm 26.10, i Mariehamn 25.1, i Köpenhamn 27.3 och i Oslo 7.9. Därtill samlades presidiet till
ett förberedande möte inför sessionen i Reykjavík 22.10. Planen var att
också hålla ett extra möte för hela presidiet och suppleanterna på sommaren i Bryssel. Sommarmötet blev dock inte av, men idén kan möjligtvis tas
vidare till nästa presidium. Mellan mötena har kommunikationen skötts
per telefon samt via e-post, Skype och Facebook.
Under det gångna året har presidiet antagit följande resolutioner och yttranden:


Stockholm 26.10.2014: Resolutionerna från UNR:s session 2426.10.2014



Mariehamn 25.1: Integrationspolitik på agendan!



Köpenhamn 25.3: Dags för ett jämställt Norden!



Oslo 7.9 (två ställningstaganden): Ge oss nordisk rösträtt samt
Fellesnordisk innsats for Syria

I samband med varje presidiemöte har det ordnats en mingeltillställning
dit vi bjudit in representanter från UNR:s medlemsorganisationer. Ambitionen att utveckla konceptet med minglet har tagit några kliv framåt under verksamhetsåret, men tills vidare har tillställningarna främst fungerat
som arenor där UNR:s presidiemedlemmar fått träffa lokala ungdomspolitiker, knyta kontakter, berätta om UNR:s arbete och diskutera nordiska
frågor i en avslappnad atmosfär. Presidiet föreslår för följande presidium
att man i samband med mingeltillställningen kunde ordna till exempel debattillfällen eller studiebesök eller bjuda in utomstående föreläsare.
UNR:s presidiemedlemmar har under den gångna perioden haft som mål
att arbeta strategiskt och systematiskt med implementeringen av de på
sessionen godkända resolutionerna. Varje presidiemedlem har haft i upp-
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gift att vid Nordiska rådets möten presentera de resolutioner som tillhör
det egna utskottets politikområde. Vidare har målsättningen varit att resolutionerna ska omarbetas till utskotts- eller medlemsförslag, men det har
vi inte lyckats med så bra i praktiken. Eftersom presidiets sammansättning ändras på sessionen är det viktigt att kunskapen att arbeta i Nordiska rådets utskott förs vidare till följande presidium. För att underlätta
uppföljningen av det politiska arbetet har presidiet också tagit i bruk ett
online-dokument där presidiemedlemmarna fått fylla i hur resolutionerna
har implementerats. Denna praxis får gärna utvecklas vidare av nästa års
presidium.
UNR har under den senaste tiden aktivt följt med Nordiska rådets reformprocess. Presidiet har också lagt särskild vikt vid stärkandet av barn- och
ungdomsperspektivet i det nordiska samarbetet. UNR har haft en central
roll i utarbetandet av Nordiska rådets policy kring det nordiska ungdomssamarbetet. Presidiet har dessutom gett sitt utlåtande på utkastet till ny
nordisk strategi för barn och unga.
Internt har UNR:s presidium varit organiserat i tre arbetsgrupper, av vilka
den första arbetat med planeringen av sessionen, den andra med temaseminariet om demokrati och ungas inflytande och den tredje med UNR:s
nya hemsida. Presidiet har också haft en intern arbetsfördelning gällande
Facebook-sidan och profilen på Twitter, men i övrigt har kommunikationen
skötts av sekretariatet. Som tidigare år har vi använt oss flitigt av
hashtagen #unginorden på sociala medier; den har blivit en populär gemensam hashtag för allt slags nordiskt ungdomssamarbete. UNR:s nya
hemsida lanserades i september och som en helt ny kommunikationsform
tog presidiet i bruk nyhetsbrevet, som skickats ut till medlemsorganisationerna och publicerats på Facebook efter varje presidiemöte. Nyhetsbreven har innehållit information om bl.a. UNR:s ställningstaganden och arbete i Nordiska rådet.
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På sessionen 2014 fick UNR en ny paraplyorganisation, Grön Ungdom i
Norden (GUN). Eftersom presidiets storlek därmed växte med en person,
har presidiet arbetat med att finna en hållbar lösning på problemet med
kostnaderna som presidiets storlek medför. Presidiet kartlade på sommaren paraplyorganisationernas aktiviteter och beslutade i september att föreslå för sessionen att det i fortsättningen ställs krav på paraplyorganisationerna som dessa bör uppfylla för att få en plats i presidiet.
Vi vill ge ett speciellt tack till våra goda samarbetspartners under det
gångna året och inför sessionen:

-

Nordiska rådet

-

Nordiska ministerrådet

-

Nordiska barn- och ungdomskommittén

-

Islands parlament Alþingi

Kai Alajoki
UNR-president 2014-2015
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2.1 KAI ALAJOKI, PRESIDENT
Navn

Kai Alajoki

Land

Finland

Paraplyorganisation og
partigruppe

Förbundet Nordens Socialdemokratiska Ungdom
(FNSU)/
Socialdemokratiska gruppen

Udvalg/utskott i Nordisk Råd

Presidiet

Udvalgsarbejde i Nordisk
Råd

Som president för Ungdomens Nordiska Råd har jag
under det gångna året fungerat som observatör i Nordiska rådets presidium. Nordiska rådet fick i fjol en ny
rådsdirektör, Britt Bohlin, som igångsatte en större reformprocess av Nordiska rådets struktur. Reformprocessen samt rådets framtida utskottsstruktur och mötesschema har varit en återkommande fråga på presidiets
dagordning. Förslaget att koncentrera allt fler utskottsmöten till Öresundsområdet var problematiskt ur UNR:s
synvinkel, eftersom vi alltid strävat efter att träffa lokala
ungdomspolitiker i samband med presidie- och utskottsmötena. Det förslaget föll bort under behandlingsprocessens gång och hade därmed ingen inverkan på
UNR:s arbete. I övrigt har jag informerat mitt eget presidium med jämna mellanrum om hur reformarbetet i
rådet framskridit.
En annan fråga som presidiet arbetat mycket med under
året är Nordens förhållande till Ryssland. Under septembermötet antog presidiet en ny strategi enligt vilken
bl.a. de årliga konferenserna för ungdomspolitiker i Norden och i Ryssland uteblir. I stället satsas det på samarbete i hela Östersjöregionen. I samband med detta har
jag poängterat vikten av att evenemangen som ordnas
inom ramen för Östersjösamarbetet bör hålla tillräckligt
hög nivå med reella påverkningsmöjligheter för unga.
Två andra teman som diskuterats i presidiet i flera repriser är förslaget att erkänna staten Palestina och Samiska parlamentariska rådets framtida roll i Nordiska
rådet.
Presidiet har på flera möten haft en pressad tidtabell,
vilket har gjort att jag inte alltid fått möjlighet att presentera UNR:s arbete. Alltid när schemat har tillåtit det
har jag informerat presidiet om UNR:s ställningstaganden och berättat om aktuella saker inom UNR.
I egenskap av president för UNR har jag deltagit i följande mötessessioner i Nordiska rådets presidium:
27-30.10.2014 i Stockholm, Sverige: på Nordiska
rådet session deltog jag i plenarsessionen som
observatör och höll under generaldebatten ett tal
om bl.a. ökad mobilitet inom utbildningssektorn
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och arbetslivet.
26-27.1.2015 i Mariehamn, Åland
25-26.3.2015 i Köpenhamn, Danmark: Nordiska
rådets årliga temasession arrangerades i Köpenhamn i form av en minisession där jag deltog
som observatör.
8-9.9.2015 i Oslo, Norge.
I den socialdemokratiska gruppen har jag representerat
UNR tillsammans med Stefán Rafn Sigurbjörnsson. På
varje gruppmöte har jag presenterat UNR:s ställningstaganden och berättat om UNR-presidiets pågående arbete. Därtill har jag fått följa med arbetet i S-gruppens
styrelse och bidragit med synpunkter från ungdomens
sida.
-

Partigruppearbejde i Nordisk
Råd

Arbejdsopgaver internt i
UNR

Utöver de regelrätta gruppmötena i samband med Nordiska rådets utskottsmöten deltog jag i ett seminarium
som gruppen ordnade om framtidens arbetsmarknad
och den nordiska modellen i samarbete med bl.a. S&Dgruppen i Europaparlamentet i Köpenhamn den 4.5,
samt i gruppens sommarmöte i Oslo den 10-12.8.
Presidentens viktigaste uppgift är att koordinera presidiets arbete. Därmed har jag planerat presidiemötena
tillsammans med koordinatorn, ansvarat för behandlingen av diverse löpande ärenden och fungerat som koordinatorns stödperson. Jag har också lett UNR:s politiska
arbete och tillsammans med presidiet utarbetat utkast
till ställningstaganden samt översatt en del ställningstaganden till finska. Efter varje presidiemöte har jag skrivit en hälsning till medlemsorganisationerna med information om det aktuella inom UNR.
Som president har jag också lett arbetet för att stärka
UNR:s ekonomiska situation och varit ansvarig för utvecklandet av UNR:s roll i Nordiska rådet. Tillsammans
med Thorgny Arwidson mötte jag Britt Bohlin och hennes stab i Köpenhamn i februari och underrättade dem
om UNR:s finansieringsproblem. Mötets resultat var att
flera av rådets utskott nu tagit med en separat punkt
som heter ”Nyt fra Ungdommens Nordisk Råd” på sina
föredragningslistor. För att lösa den svåra ekonomiska
situationen gjorde jag på sommaren en kartläggning
över paraplyorganisationernas aktiviteter, och på basis
av enkätsvaren har jag tillsammans med presidiet skrivit ett antal stadgeändringsförslag till årets session.

Eksterne repræsentationer

Jag har också hållit kontakt med UNR:s samarbetspartners. UNR var med i projektansökan för Political Youth
Network från Balkan som gärna vill lära sig av UNR om
regionalt ungdomssamarbete och etablera ett samarbetsforum mellan UNR och PYN. Tills vidare saknar projektet dock finansiering. Ett annat samarbetsprojekt
som jag arbetat med under året är konferensen Möjligheternas Norden som kommer att arrangeras i samarbete med FNUF, FNF, Nordjobb och Nordisk samorganisation for ungdomsarbejde den 19-21.11 i Köpenhamn.
Den 19 januari deltog jag i Nordiskt ungdomsfo-

9

for UNR

-

-

-

-

-

Andre relevante aktiviteter/indsatser

rum som ordnades av en grupp aktiva ungdomar
i ungdomsfullmäktige i tre nordiska länder och
som var en fortsättning på ett projekt som UNR
varit involverat i redan under sessionen 2014. På
konferensen höll jag ett tal om vad nordisk identitet innebär för mig och deltog i en paneldiskussion om nordiska frågor.
Den 26 januari representerade jag UNR tillsammans med Astrid-Therese Theisen i en paneldiskussion på Ålands radio.
Den 8-10 maj deltog jag i ett seminarium i Berlin
om hälsosamarbete i Östersjöregionen som arrangerades av Friedrich Ebert Stiftung.
Den 17 augusti debatterade jag skol- och utbildningspolitik i en paneldiskussion arrangerad av
Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Debatten var en del av Arendalsveckan i Sydöstra
Norge.
Den 28-30 september representerade jag UNR på
Barentsregionens parlamentariska konferens i
Helsingfors. I mitt hälsningsanförande lyfte jag
fram bl.a. hållbar utveckling i Arktis, ursprungsfolkens rättigheter och idén om en samnordisk
miljö- och klimatstrategi.
Den 10 oktober representerade jag tillsammans
med koordinatorn och några andra presidiemedlemmar UNR på Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds 50-årsfest i Åbo.
Under hela året har jag med jämna mellanrum
deltagit i Finlands delegation i Nordiska rådets
möten i riksdagen i Helsingfors.
Under året har jag skrivit ett antal debattartiklar
och insändare om diverse Norden-relaterade
frågor. Inför Nordiska rådets temasession skrev
jag och UNR:s f.d. president Jakob Esmann en
debattartikel till Jyllands-Posten om Nordens
position i ett alltmer spänt säkerhetsklimat. Den
1.6 analyserade jag på Helsingin Sanomats
debattsida den nytillträdda finska regeringens
regeringsprogram ur ett nordiskt perspektiv och
den 5.8 skrev jag tillsammans med ordförandena
för FNUF Sverige och PNU en gemensam
debattartikel till Hufvudstadsbladet och
Aftonbladet om begreppet ”nordism”. Artikeln
resulterade även i en webbartikel och
radiointervju av Svenska YLE.
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2.2 JONATHAN JAKOBSEN, vice-president
Suppleant: Steffen Stustad, Danmark
Navn

Jonathan Jakobsen

Land

Færøerne

Paraplyorganisation og
partigruppe

Nordens Liberale og Radikale Ungdom (NLRU)/
Mittengruppen

Udvalg/utskott i Nordisk Råd

Velfærdsudvalget

Udvalgsarbejde i Nordisk
Råd

I velfærdsudvalget har vi arbejdet med
velfærdstjenester med fokus i norden og med
udgangspunkt i et udvalgsforslag har velfærdsudvalget
valgt at sætte distrikt – og regionalpolitik på den
politiske dagsorden med fokus på velfærdstjenester i
distrikterne og bidrage til en mere politiseret diskussion
om tiltag i Norden som kan være med på at komme på
nye ideer og finde løsninger til en bedre nordisk
nytteværdi.
Velfærdsudvalget har sammen med Medborger og
konsumentudvalget arbejdet med en resolution, hvor vi
efterlyser en mere effektiv kemikaliepolitik som kan
stoppe for mennesker og ikke mindst børns eksponering
af for helseskadelige kemikalier.
I udvalget har vi også arbejdet med en af Nordisk Råds
hoveds visioner, nemlig et grænseløst Norden.
I udvalget har vi taget udgangs punkt i hvilke problemer
der kan opstå når en nordisk borger vælger at arbejde i
et andet nordisk land. For eks en grænsearbejder, der
har orlov uden løn fra Finland i længere tid – 6 måneder
eller længere – og efterfølgende bliver helt arbejdsløs,
kan ikke modtage indkomstrelaterede
arbejdsløshedsdagpenge fra Sverige. Reglerne er
ganske forskellige i landene, og giver erfaringsmæssigt
en række problemer i forhold til dagpenge og andre
ydelser.
I udvalget har vi også diskuteret en fælles nordisk tobak
og alkohol politik, hvor vi har perspektiveret over hvilke
forskellige regler de nordiske lander har, og hvilke
konsekvenser det har for nogle helbredsmæssige
konsekvenser for borgerne. Dernæst var der også taget
til diskussion om hvorvidt der skulle sættes et forbud for
at reklamere med rusmidler.

Partigruppearbejde i Nordisk
Råd

I Mittengruppen har vi i UNR i dette år fået en unik
mulighed for at få en indflydelse på debatten. Vi fik den
mulighed at komme med en resolution, som blev tage
på dagsordenen og dermed skulle stemme om den
skulle viderebringes. Resolutionen blev skrevet af
ungdoms paraply organisationen NCF sammen med
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Arbejdsopgaver internt i
UNR

UNR, og efter den blev præsenteret, blev den stemt
videre. Resolutionen handlede om at indføre et nordisk
borgerskab, hvor man tog udgangspunkt i den Nordiske
konvention om social sikring. Ydermere har
repræsentanterne leveret en mundtlig rapport på hvert
møde, om hvad det er vi arbejder med i præsidiet og
dernæst præsenteret vores udtalelser.
I Ungdommens Nordisk Råd har jeg påtaget mig det
ansvar i de sidste 2 år med at få vores nye hjemme side
op og køre, og i dette år har det endelig lykkedes.
Ellers, har jeg også fungeret som vicepræsident og
dermed stået til rådighed, hvis det nu skulle ske at
vores kære præsident af en eller anden grund ikke
kunne deltage på et UNR møde eller en konference.
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2.3 STEFÁN RAFN SIGURBJÖRNSSON
Suppleant: Oda Kjartansdóttir Strøm, Färöarna
Navn

Stefán Rafn Sigurbjörnsson

Land

Island

Paraplyorganisation og
partigruppe

Förbundet Nordens Socialdemokratiska Ungdom
(FNSU)/
Socialdemokratiska gruppen

Udvalg/utskott i Nordisk Råd

Kultur- och utbildningsutskottet

Udvalgsarbejde i Nordisk
Råd

I kultur- och utbildningsutskottet har jag fokuserat på
två områden: att arbeta för UNR:s resolutioner antagna
på sessionen år 2014 i Stockholm och att utöka UNR:s
inflytande i utskottet generellt.
När det gäller den första uppgiften visade det sig rätt
svårt att påverka utskottets dagordning i det långa loppet. Våra tre resolutioner från sessionen 2014 blev väl
mottagna men aldrig antagna av utskottet.

Partigruppearbejde i Nordisk
Råd
Arbejdsopgaver internt i
UNR

Eksterne repræsentationer
for UNR

Min andra uppgift gav däremot resultat. På senaste utskottsmötet innan Nordiska rådets session talade jag om
hur UNR borde ges mer inflytande för att UNR skulle bli
en mer trovärdig organisation med ett klart syfte. Detta
skulle anknyta till själva Nordiska rådets reformprocess.
Mina idéer var att utskottet skulle från början av sin
verksamhetsperiod (på Nordiska rådets session varje år)
omedelbart anta eller implementera minst en UNRresolution som en del av sitt program. Vidare skulle
UNR-representanten tillåtas presentera och ansvara för
den resolutionen (eller någon annan) när den slutligen
ska godkännas vid Nordiska rådets session. Detta mottogs med väl av utskottets ordförande och medlemmar
och de lovade följa upp detta under åren 2015/2016.
Det är mycket viktigt att följande representant i kulturoch utbildningsutskottet även följer upp detta.
Jag har varit närvarande på S-gruppens möten, men det
har varit UNR-president Kai Alajokis uppgift att presentera UNR:s agenda, då vi båda suttit i samma partigrupp.
Vid sidan av de ordinarie UNR-presidiemötena, arbetet
med resolutionerna, mingel-evenemangen och lobbningen mot Nordiska rådet har min främsta uppgift varit
att organisera sessionen i Reykjavík. Eftersom jag är
den enda från Island i presidiet har mina kontakter i och
kännedom om Reykjavík och dess funktioner varit viktiga med tanke på sessionsplaneringen.
Jag har inte representerat UNR i externa sammanhang.
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2.4 ANNA ABRAHAMSSON
Suppleant: Erik Carter, Danmark
Navn

Anna Abrahamsson

Land

Finland

Paraplyorganisation og
partigruppe

Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF)/
Mittengruppen

Udvalg/utskott i Nordisk Råd

Medborgar- och konsumentutskottet

Udvalgsarbejde i Nordisk
Råd

Medborgar- och konsumentutskottet har arbetat med ett
flertal intressanta frågor under året. Jag hade även möjlighet att delta i utskottets sommarmöte i juni i Riga
med temat människohandel, där utskottet diskuterade
det nordiska samarbetet med Baltikum i fråga om
mänskliga rättigheter och organiserad brottslighet. I
augusti inleddes även ett betänkande i Nordiska rådet
om människohandel.
Andra arbeten som pågått har varit betänkandet om
Den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster i ett mer integrerat Europa – en fråga som
Mittengruppens UNR-representanter sedermera lyft upp
till Nordiska rådet genom sin grupp. Även dubbelbeskattning av nordiska medborgare och antibiotikaresistens bland djur har diskuterats under året. Ett annat
mycket framgångsrikt ärende har varit temat En giftfri
vardag, som utskottet arbetat intensivt med i samarbete
med miljöutskottet under de senaste åren.

Partigruppearbejde i Nordisk
Råd

Ett av de viktigaste teman under året, i synnerhet ur
UNR:s synvinkel, har varit behandlingen som pågått i
utskottet av en stärkt nordisk ungdomsstrategi. Under
behandlingen tog UNR chansen att göra sin röst hörd,
vilket även tagits med i utskottets betänkande. Det har
över lag varit glädjande att UNR fått utrymme på utskottets dagordning och uppmuntrats delta i diskussionerna.
I min partigrupp Mittengruppen har flera ämnen behandlats under årets lopp. Ett som genomsyrat året har
varit den pågående reformen av Nordiska rådet, och
vilka Mittengruppens förväntningar är. Det är ett arbete
jag noga följt med och talat för ungas deltagande.
I och med att UNR:s representanter alltid bjudits till
mötena och fått utrymme på dagordningen har vi haft
goda möjligheter att föra fram UNR:s arbete och synpunkter inom gruppen. Inom UNR har vi koordinerat
arbetet för att utnyttja påverkningskanalerna mer effektivt. Genom det kunde vi vid septembermötet i Oslo
lägga fram ett förslag till gruppinitiativ för Mittengruppen gällande ökad nordisk integration genom jämlikt nordiskt medborgarskap – detta inte minst tack vare tack-
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nämliga insatser också av min suppleant Erik Carter.
Eftersom UNR inte själv kan hämta förslag till Nordiska
rådet är detta en mycket viktig påverkningskanal. Mittengruppen tog förslaget till sig och kommer att gå vidare i ärendet.

Arbejdsopgaver internt i
UNR

Eksterne repræsentationer
for UNR

Andre relevante
aktiviteter/indsatser

Ett annan glädjande nyhet var att Mittengruppen i september fattat beslut om att instifta ett stipendium för
valbesök mellan medlemmarnas ungdomsorganisationer. Denna verksamhet är något min egen paraplyorganisation varit flitig med och välkomnar beslutet varmt.
Internt i UNR har jag stävat efter att ha en så aktiv roll
som möjligt. Rent formellt har jag deltagit i den arbetsgrupp som haft som uppgift att förnya hemsidan
http://unginorden.org, samt tidvis även haft ansvar för
att uppdatera UNR:s Facebooksida.
Därtill har jag prioriterat att arbeta för kommunikationen mellan min paraplygrupp Mittengruppen, UNR samt
det Nordiska rådet och mitt utskott i NR, Medborgaroch konsumentutskottet. Jag deltog bl.a. i utskottets
sommarmöte i Riga och Mittengruppens sommarmöte i
Helsingfors. I bägge dessa forum har jag arbetat för att
lyfta fram UNR:s röst, rent konkret t.ex. i arbetet med
den nordiska ungdomsstrategin. I Finland har jag även
deltagit i den finländska NR-delegationens förberedande
möten och i finländska Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds verksamhet.
I Finland har jag deltagit i organisationen PohjolaNordens Ungdomsförbunds verksamhet, bl.a. i en panel
om det nordiska samarbetet i framtiden under våren
samt under hösten i föreningens jubileumsfest.
I samband med rådets session 2014 arrangerade jag
som nyvald presidiemedlem en workshop i ungdomars
deltagande för en ungdomsgrupp som deltog i sessionsaktiviteterna.
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2.5 ASTRID-THERESE THEISEN
Suppleant: Juho Jääskeläinen, Finland
Navn
Land

Astrid-Therese Theisen
Norge

Paraplyorganisation og
partigruppe
Udvalg/utskott i Nordisk Råd

Kristendemokratisk Ungdom i Norden
(KDUN)/Mittengruppen
Miljø-og naturressursutvalget

Udvalgsarbejde i Nordisk
Råd

I miljø- og naturressursutvalget har vi jobbet med
fellesnordisk mijøpolitikk. Vi har blant annet arbeidet
med klimatoppmøtet i Paris, hvor Nordens stemme vil
være viktig. Ellers har blant annet saker som
transportpolitikk, hvor det kanskje mest aktuelle
spørsmålet har vært ehøyhastighetstog på tvers av de
nordiske landegrensene. Gift- og gassutslipp har også
stått høyt på dagsorden.
I midtengruppen har vi jobbet spesielt mye med
reformarbeidet i Nordisk Råd. Vi har og satt arbeidet
mot ekstremisme på dagsorden. UNR har satt fokus på
en rekke saker gjennom resolusjonene vi har lagt frem.
Blant dem er kanskje de viktigste temaene
grensehinderarbeid og verdens flykningesituasjon.

Partigruppearbejde i Nordisk
Råd

Når det kommer til grensehinderarbeid har vi blant
annet tatt initiativ til å diskutere en et fellesnordisk
statsborgerskap.

Arbejdsopgaver internt i
UNR
Eksterne repræsentationer
for UNR

I forbindelse med Syria-katastrofen presenterte vi også
en resolusjon hvor vi utfordret de nordiske landene til å
gå foran. Denne ble utgansgspunktet for en sak NR
publiserte om Syria-krisen, og viser at vi får
gjennomslag i NR.
Internt i UNR har jeg jobbet med en arbeidsgruppe som
har forberedt sesjonen på Island. Jeg har og arbeidet
med å skrive resolusjoner.
Jeg har vært i dialog med Elevorganisasjonen i Norge
for å gi dem et innblikk i hva UNR er og hvordan vi
jobber. Jeg har og, sammen med vår president, Kai
Alajoki, vært på Ålands radio for å fortelle om Nordisk
råds og Ungdommens nordiske råds arbeid.

16

2.6 ESPEN KROGH
Suppleant: Elisabeth Skautrup, Danmark
Navn

Espen Krogh

Land

Danmark

Paraplyorganisation og
partigruppe

Nordisk Ungkonservativ Union (NUU)/Den konservative
gruppe

Udvalg/utskott i Nordisk Råd

Næringsudvalget

Udvalgsarbejde i Nordisk
Råd

Over det sidste år, har jeg på vegne af Ungdommens
Nordiske Råd observeret arbejdet i Næringsudvalget.
Samlet har det været et interessant år, som vi har
været igennem, hvor vi har forsøgt at agitere for flere af
de resolutioner, der blev vedtaget ved sidste års
session.
Ved det andet møde på Ålandsøerne i januar
diskuterede vi eksempelvis et større,
uddannelsespolitisk udspil fra Nordisk Ministeråd, hvor
UNR foreslog, at Norden burde lave en samlet
ansøgningsportal til videregående uddannelser på tværs
af Norden, således Nordens unge i højere grad ville blive
konfronteret med mulighederne for uddannelses i andre
lande end deres eget. Herefter sørgede UNR også for at
indsende et høringssvar med udgangspunkt i en
resolution fra FNUF. Ikke at det er det eneste, for vi har
også været engagerede både i debatten om en
højhastighedstogforbindelse mellem Oslo og København,
flammepunktet for marint diesel og forslag om øget
sikkerhed og bedre arbejdsvilkår for medarbejdere i
flybranchen, og meget mere.
Det har været et særdeles givende år, hvor vi har søgt
at bringe alt det på banen, som sessionen forslog og
gav mandat til. Ydermere har det været ganske
interessant og spændende at følge med i den
konsensusprægede, realpolitiske virkelighed, der danner
basis for arbejdet i Nordisk Råd.

Partigruppearbejde i Nordisk
Råd

I den konservative partigruppe har vi arbejdet med de
forslag og de resolutioner, som har været bragt op i de
forskellige udvalg i Nordisk Råd. (Herom vil I kunne
læse om i ovenstående boks om næringsudvalget, men
også om de øvrige udvalg). Ydermere har vi arbejdet for
at sikre en meget mere aktiv partigruppe og en større
sekretariatsfunktion igennem året.
I præsidiet har jeg gennem året bidraget til flere af de
politiske udtalelser præsidiet har gennemgået,
derudover deltaget i arbejdsgruppen der har skulle stå
for temasessionen i år. Ellers har der mest af alt været
ad hoc opgaver og diskussionerne i præsidiet der har
fyldt i det interne arbejde.
Jeg har repræsenteret Ungdommens Nordiske Råd ved
flere lejligheder. Bl.a. deltog jeg ved en konference i

Arbejdsopgaver internt i
UNR

Eksterne repræsentationer
for UNR
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Andre relevante
aktiviteter/indsatser

Kiel arrangeret af Baltic Sea Youth Forum, samt ved
Nordisk Centerungdommens Forbunds 50’ års jubilæum
i København i september.
Derudover har jeg også været deltagende ved den
danske delegation til Nordisk Råds formøder i
Folketinget.
Jeg har også arbejdet for, at danske
præsdiemedlemmer fremtidigt vil have lettere ved at
komme til formøder i Folketinget for at repræsentere
UNR der.
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2.7 HANNA-MARILLA ZIDAN
Suppleant: Tór Marni Weihe, Färöarna
Navn

Hanna-Marilla Zidan

Land

Finland

Paraplyorganisation og
partigruppe
Udvalg/utskott i Nordisk Råd

Socialistisk Ungdom i Norden SUN)/Vänstersocialistiska
gröna gruppen
Näringsutskottet

Udvalgsarbejde i Nordisk
Råd

Jag har observerat ett år Nordiska rådets näringsutskott. Näringsutskottet har samlats i samband med Nordiska rådets möten i Stockholm, på Åland, i Köpenhamn
och i Oslo. Mötena har varit intressanta och på alla möten utom i Norge har vi haft tillräckligt med tid att tala. I
Stockholm och i Danmark fick vi tid att presentera
UNR:s resolutioner. I våra anföranden har vi koncentrat
oss på resolutioner som handlar om utbildningssamarbete mellan de nordiska länderna.
Näringsutskottets arbete har varit mycket praktiskt,
men inom utskottet har det tidvis förekommit ideologiska konflikter, och till och med lite humor. I näringsutskottet har vi behandlat energi- och transportpolitiska
frågor. Utskottet har tillsammans med miljöutskottet
gjort en rekommendation för byggandet av järnvägsförbindelser från Köpenhamn till Oslo, eftersom området är
Nordens folkrikaste region. Också UNR har gjort ett initiativ gällande byggandet av en motsvarande tågförbindelse, nämligen lyntåg. Detta betyder att utskottet rekommenderar de nordiska regeringar en likadan tågförbindelse som vi tagit fram i vår resolution, men långsammare.
Näringsutskottet har även behandlat flampunkten för
marint diesel och rekommenderat en sänkning av flampunktsnivån för marint diesel till samma nivå som vanligt diesel.
Utskottet har också diskuterat implementeringen av
EU:s stadganden i de nordiska länderna och de nordiska
länderna som ett turistmål.

Partigruppearbejde i Nordisk
Råd

Den socialdemokratiska gruppen har gjort många goda
initiativ gällande nordiska trepartssamtal samt flygsäkerhet och arbetsvillkor inom flyget.
I Nordiska rådets vänstersocialistiska gröna grupp har
jag presenterat UNR:s resolutioner. Mest intresse i
gruppen har väckt UNR:s initiativ om jämställdhet, invandringspolitik och utbildning. Den vänstersocialistiska
gröna gruppen är mycket ungdomlig och jämställd, så
det är väldigt lätt att få fram ungdomens röst i gruppen.
Det har också varit fängslande att följa med gruppens
arbete i Nordiska rådet, och tack vare såväl SUN som
vänstersocialistiska gröna gruppen har jag börjat brinna
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för den nordiska vänstern; därför har jag skrivit många
tidningsartiklar om nordisk politik. Det finaste ögonblicket i arbetet med vänstersocialistiska gröna gruppen
var vid sessionen i Stockholm då gruppen grillade de
nordiska statsministrarna om erkännandet av Palestina
på frågetimmen.

Arbejdsopgaver internt i
UNR

Vänstersocialistiska gröna gruppen är den grupp som
ser Nordiska rådet som strikt politiskt och inte bara som
en stor tebjudning genom att lyfta fram frågor från utrikespolitik till jämställdhet till diskussion.
Jag har i Ungdomens Nordiska Råd deltagit aktivt i utformningen av ställningstaganden, skrivit på UNRpresidiets vägnar till Pohjola-Nordens tidning om jämställdhet i Norden samt arbetat i planeringsgruppen för
seminariet och i arbetsgruppen för sessionen.
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2.8 OSKAR ANNERMARKEN
Suppleant: Petra Elf, Sverige
Navn

Oskar Annermarken

Land

Sverige

Paraplyorganisation og
partigruppe
Udvalg/utskott i Nordisk Råd

Grön Ungdom i Norden (GUN)/Mittengruppen

Udvalgsarbejde i Nordisk
Råd

I Miljö- och naturresursutskottet har vi försökt lyfta de
godkända resolutioner som sessionen 2014 godkände.
Främsta resolutionen på detta område var det med
namnet ”Bærekraftige utviklingsmål”.
I mittengruppen har det lagts fram lite olika resolutioner
under det senaste året som i allmänhet har fått bra respons från mittengruppen. B.la. la vi fram en resolution
om flyktingsituationen i världen där vi ville pusha för att
de Nordiska länderna gemensamt ska ta ett större ansvar men även tillsammans kräva mer av omvärlden.
Internt i UNR har jag varit med och förberett det seminarium som hålls på sessionen och har även försökt
lyfta in feministiska och specifikt transperspektiv i frågor
där jag ansett det ha relevans.

Partigruppearbejde i Nordisk
Råd

Arbejdsopgaver internt i
UNR

Miljö- och naturresursutskottet
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2.9 FNUF:s observatör THORGNY ARWIDSON
Suppleant: Iris Dager, Island
Navn

Thorgny Arwidson

Land

Sverige

Paraplyorganisation og
partigruppe
Udvalg/utskott i Nordisk Råd

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF)

Udvalgsarbejde i Nordisk
Råd

I välfärdsutskottet har vi bl.a. arbetat med Bo Könbergrapporten, gränshindersfrågor rörande funktionsnedsatta och sällsynta diagnoser.

Partigruppearbejde i Nordisk
Råd
Arbejdsopgaver internt i
UNR

FNUF ingår inte i någon partigrupp.

Eksterne repræsentationer
for UNR

Under året har jag inte representerat UNR på något externt evenemang.

Andre relevante
aktiviteter/indsatser

I juni deltog jag på välfärdsutskottets sommarmöte i
Nuuk, Grönland.

Välfärdsutskottet

Internt i UNR har jag arbetat bl.a med seminariet som
arrangerades i samband med årets session.
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3. GODKÄNDA RESOLUTIONER
1. Økt nordisk fredssamarbeid i internasjonale organisasjoner
I alle de nordiske landene er humanitært arbeid en viktig del av politikken, og
områder som bistand og menneskerettigheter står veldig sterkt i samfunnet og
politikken.

De

nordiske

menneskerettigheter

landene

og

ligger

bistandspolitikk.

i verdenstoppen
Humanitært

med

arbeid

er

hensyn
et

til

viktig

satningsområde i de nordiske landene, og man deler mange av de samme
verdiene. Det er derfor hensiktsmessig for de nordiske landene å samarbeide
tettere om humanitære problemstillinger som kan fremmes i FN og på andre
internasjonale arenaer. På den måten vil man ha større påvirkningskraft siden
det vil være flere land bak ideene, og det vil være lettere å nå sine mål.
Derfor vil UNR arbeide for:


Et tettere samarbeid vedrørende humaitært arbeid og problemstillinger



Felles kvalitative bistandsmål for de nordiske landene



Presentere

felles

nordiske

målsettinger

for

humanitært

arbeid

på

internajsonale arenaer som FN og lignende


Klar

mandat

fra

f.

ex.
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FN

til

at

løse

opgaven

2. Erkänn Västsahara nu!
När den tidigare kolonimakten Spanien drog sig ur området startade den sk. befrielserörelsen i Västsahara (Polisario). Rörelsen förklarade sig till den självständiga staten; The Saharawi Arabiska Democratic Republic (SADR). Sedan självständighetsförklaringen har SADR erkänts av över 80 stater och är idag en fullvärdig medlem i den Afrikanska unionen. År 1975 ockuperade Marocko Västsahara och började den långvariga processen att flytta människor till den södra
delen av Västsahara. Ockupationen var också början till ett 16 år långt krig.
Efter det 16-åriga kriget beslöt man om vapenvila år 1991. En folkomröstning
om Västsaharas självständighet planerades att hållas år 1992. Marocko har hindrat genomförande av folkomröstningen gång efter gång och år 2015 har folkomröstningen

inte

fortsättningsvis

ännu

ordnats.

Enligt den internationella domstolen i Haag har Marocko inte legitima historiska
anspråk på Västsahara och dessutom har ingen stat erkänt området som en del
av

Marocko.

Trots detta och i strid med internationella konventioner, utnyttjar Marocko Västsaharas naturresurser. Internationellt försöker Marocko presentera Västsahara
som

en

del

av

Marocko.

Olika nordiska företag har verksamhet i det ockuperade området i Västsahara på
uppdrag av Marocko. EU har dessutom handelsavtal med Marocko som indirekt
stöder

ockupationen.

Sedan 1991 har FN haft en operation i Västsahara, MINURSO, med uppgiften att
förbereda och organisera folkomröstningen, övervaka vapenvilan, genomföra repatrieringsprogram och kontrollera minskning av marockanska soldater i territoriet. MINURSO är det enda FN-operationen som inte har de mänskliga rättigheterna

i
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fokus.

UNR vill:


Att de nordiska länderna erkänner den Demokratiska Republiken Sahara
som en självständig stat. Länderna bör genom sina diplomatiska kanaler
skapa ett tryck för erkännandet.



At de nordiske lande, med resolution i samarbejde med den afrikanske
union, EU og Forenede Nationer, at arbejde mod et selvständigt Vestsahara.



Att de nordiska länderna letar fram effektiva lösningar och metoder för att
stoppa nordiska företag att ha verksamhet med Marocko i det ockuperade
området. Man skall istället jobba för att företagen istället har samarbete
med den Demokratiska Republiken (SADR).



Att de nordiska länderna tillsammans med EU stoppar handeln med Marocko i Västsahara samt att lyfta fram ärendet i EU.



Att nordiska länder arbetar för att FN:s MINURSO-operation också får det
mänskliga

rättigheterna

i
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sitt

mandat.

3. Ett enat Norden mot ett aggressivare Ryssland
Under senare år har vi sett ett Ryssland som blivit alltmer auktoritärt, rustat upp
militärt och som agerar allt aggressivare gentemot sina grannländer. Invasionen
av Krim och kriget som förs i Östra Ukraina vittnar om den ryska regeringens
aggressivitet och samma aggressivitet har synts genom diverse kränkningar av
nordiska

länders

territorium.

Det säkerhetspolitiska läget har förändrats och det kräver en förändrad säkerhetspolitik.
Hot mot ett nordiskt land utgör hot mot samtliga nordiska länder och vi behöver
därför bli hårdare i kritiken gentemot den ryska politiken och stärka vårt samarbete

med

varandra.

Vi yrkar därför att:


UNR fördömer Rysslands kränkningar av nordiska länders territorium.



Att de nordiska länderna stärker sitt militära samarbete



Att erkänna att sammarbete med och goda relationer med Ryssland är
nödvändigt för en regional säkerhet och fred

__________________________________________________________________________________
SUN (Socialistisk Ungdom i Norden) reserverar sig
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4. En hjælpende nordisk hånd til Syrien
95% af alle syriske flygtninge bor i kun fire lande. Det viser en opgørelse, som
Amnesty International offentliggjorde i september i år.


1,2 millioner flygtninge bor i Libanon. Det svarer til ca. en ud af fem i
landet.



I Jordan er der i øjeblikket 650 000 syriske flygtninge. De udgør ca. 10%
af befolkningen.



1,9 millioner bor i Tyrkiet, der huser mere syriske flygtninger end noget
andet land i verden.



Irak huser 249 463 flygtninge fra Syrien.



132 375 syriske flygtninge er i øjeblikket bosat i Egypten.

Det er defor en stærk overdrivelse at fremføre, at den internationale indstats
svarer til katastrofens omfang.
FN’s appel om støtte til humanitær hjælp er efter alt at dømme faldet til jorden. I
hvert fald har FN kun fået 40% af det beløb, som kræves for at kunne levere en
tilstrækkelig humanitær støtte i Syrien og nabolandene.
Mangel på finansiering medfører, at de mest sårbare syriske flygtninge kun får
$13,50 om måneden – mindre end en halv dollar um dagen – til mad og andre
nødvendigheder.
Flere end 80% af de syriske flygtninge i Jordan lever under den lokale
fattigdomsgrænse.
Det internationale samfund har hidtil kun taget imod 104 410 flygtninge. Dette
svarer kun til 2,6% af den syriske flygtningebefolkning i Libanon, Jordan, Iraq,
Egypten og Tyrkiet.
Som nu er, så er begrebet international humanitær indsats et tomt hylke.
Lad os i Norden være forbilleder når det gælder international solidaritet og give
begrebet indhold. Lad os leve op til vores idealer om næstekærlighed med
konkret handling.
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UNR opfordrer alle de nordiske lande til være forbilleder i det humanitære
arbejde i Syrien og vise ansvar og medmenneskelighed med det syriske
folk.



At de nordiske lande går forrest, og hæver den økonomiske bistand
bedydeligt,



så

vi

gør

vores

del,

i

at

hjælpe

nabolandene.

At de nordiske landene går forrest i at modtage flygtninge fra den syriske
krig.



Og at de nordiske lande appellerer til Europa, om at lave en fælles
flygtningeløsning, hvor Europa tager betydelig ansvar overfor de syriske
flygtninge
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5. En koordinerade flyktingstrategi för Norden
Nordiska unga har bekymmersamt följt den fördjupade flyktingkrisen i Europa.
Otaliga drunknade på medelhavet och fyllda flyktingläger runt om i Europa har
grovt utmanat vår syn på europeiska värderingar och medmänsklighet. Det behövs bestämda och snabba beslut från de europeiska statsöverhuvudena för att
förbättra situationen för människorna som flyr från våldsamheter och krig och
dessa människors nöd är alltför stor och omedelbar för att Norden bara ska
kunna stå vid sidan av och vänta på initiativ från EU-kommissionen.
Det behövs omedelbara handling av de nordiska länderna för att lösa krisen såväl i Europa och som i utgångsländerna.
Bland de asylsökande som anlänt i Europa är barn och kvinnor särskilt sårbara.
Också unga män möter fler riskfaktorer än andra befolkningsgrupper. De unga
männen kan bli tvångsvärvade till beväpnade grupper alternativt antas tillhöra
militäriska grupper. De nordiska länderna bör ge tillräckliga resurser till asylsökandens integrering och erbjuda möjligheter till att vara delaktiga i det nordiska
samhället. Detta sker särskilt genom utbildning, språkundervisning och arbetslivsorientering.
Det saknas koordinering de nordiska länderna emellan i flyktingfrågor. De nordiska länderna borde utveckla en gemensam strategi för asylsökande och flyktingar så att samarbetet mellan länderna kunde utökas och effektiveras.
Förutom insatser i de mottagande länderna bör Norden satsa på att förebygga
konflikter och skapa förutsättningar för fred i utgångsländerna. Istället för att
stänga gränser bör hållbara lösningar som möjlighet att söka humanitärt visum i
utgångslandet prioriteras.
UNR kräver:


att koordinering och samarbetet mellan de nordiska länderna gällande flyktingkrisen förstärks



att nordiska värderingar, såsom öppenhet och jämlikhet understryks
i samarbetet länderna emellan
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6. Ett gemensamt europeiskt, humanitärt sök- och räddningsuppdrag till Medelhavet
Med

tanke

på

att:

• hundratusentals människor riskerar sina liv för att passera EU: s gränser.
• konflikten i Syrien och Irak pågår, och UNHCR har tills januari 2015 enbart registrerat

3,7

miljoner

Syriska

flyktingar.

• antalet flyktingar som försöker komma till Europa kommer sannolikt att öka
• År 2014 har mer än 3000 flyktingar dött då de försökt ta sig över Medelhavet
• Italien har formellt avslutat sin "Mare Nostrum" (flyktingars sök och räddningsuppdrag), och att den italienska flottan har mellan oktober 2013-2014 räddat
över 100 000 flyktingar.
• FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheternas artikel 14 (1.) säger att;
Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.
• Det är inte rätt att Italien tar detta ansvar ensam.
UNR är oroad över att människor i ökande takt dör då de försöker söka skydd i
Europa.
UNR

tycker

att:

• Alla har rätt att sträva efter lycka och att alla människor är likvärda
• varje förlorad liv vid EU: s gränser är för mycket, och att de europeiska länderna har en gemensam moralisk skyldighet att rädda så många liv som möjligt.
• Bekymmer över att fler flyktingar försöka ta sig över Medelhavet om det
finns humanitära sök- och räddningsuppdrag inverkar inte till orsaken för den
moralisk

skyldighet

att

rädda

liv

när

det

är

möjligt.

• Att ge ansvaret till Frontex kommer att orsaka en intressekonflikt mellan
gränspatrull och humanitära insatser.

30

UNR skall jobba för:
•att EU grundar en europeisk räddningspatrull som baserar sig på delat ansvar
mellan de europeiska länderna.
•att patrullen kommer att bli en humanitär insats och att denna patrull inte
kommer att vara en del av Frontex. Detta för att säkerställa att det humanitära
ansvaret inte blir i konflikt med gränsbevakningsverksamheten.
•att de nordiska länderna lyfter upp problemet i högre politiska agendor i
Europa.
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7. Beskydda Arktis
Motivation:
Nordpolen (Arktis) smelter i rekordfart og det åbner op for mange forskellige
interesser. Potentielle oliefelter dukker frem, ligesom søveje åbner op, som før
var umulige at sejle igennem. Rusland, Canada, Norge og Grønland/Danmark (i
kraft af Rigsfællesskabet) har alle interesser i området.

For at hindre yderligere påvirkning af klimaforandringerne er det vigtigt at
samarbejde. Desuden har alle lande interesse i at holde Arktis demilitariseret for
at forhindre en potentiel fremtidig konflikt.

UNR vil derfor, at:


De nordiske lande går sammen om at kræve, at Arktis bliver beskyddat
men att det ändå finns möjlighet för hållbar utvinning av naturresurser
med hänsyn till den sårbara naturen i Arktis och att det bli möjlighet för
genomsegling i Arktis under ansvarsfulla miljökrav.



Det nordiska länderna går samman och upprättar en beredskap för att
kunna sätta in vid katastrofer i Arktis.
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8. Förbjud fartygen att dumpa avloppsvatten i Östersjön
UNR

konstaterar

att:

Östersjöstaterna besöks varje år av mer än 350 kryssningsfartyg. Fartygen gör
över 2100 hamnbesök och antalet fartyg växer snabbt. Avloppsvattnet som produceras i dessa fartyg uppskattas innehålla ungefär 113 ton kväve och 38 ton
fosfor. Idag släpps största delen av fartygens avloppsvatten ut i Östersjön.
Avloppsvattnet inte bara ökar övergödningen av havet utan avloppsvattnet innehåller även bakterier, mikroplaster och hormoner, virus och andra patogener
samt tungmetaller. Övergödningen anses vara det största miljöproblemet i Östersjön och orsakar både biologiska och ekonomiska skador på havsmiljön och
vid

kustområden.

Många hamnar i Östersjöområdet saknar reningsverk och kapacitet att ta emot
300 kubikmeter avloppsvatten per timme. Ett särskilt problem är att avloppsvattnets dumpning sker under sommarmånaderna då algblomningen i Östersjön
redan nu är ett allvarligt problem.
FN:s internationella sjöfartsorganisationen (IMO) beslöt år 2010 att införa ett
förbud mot dumpning av avloppsvatten från passagerarfartyg. Tanken var att
förbudet skulle träda i kraft år 2016. Men under sommaren 2014 meddelade Polen, Tyskland och Ryssland att de inte kommer att uppnå dessa mål.
Problemet är inte bara den bristfälliga infrastrukturen för hantering och rening av
avloppsvatten, utan också bristen av lagar och förordningar som skulle förbjuda
avloppsdumpning är också ett problem.
UNR tycker att man misslyckats att ta itu med problemet, som har orsakat miljöskador och andra sociala- och ekonomiska konsekvenser. Konsekvenserna och
skadorna berör alla Baltiska kustområden men också det nordiska länderna. Politiska åtgärder krävs för att fullt kunna åtgärda problemet.
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UNR skall jobba för;



Att ett förbud mot dumpning av avloppsvatten från kryssningsfartyg
i Östersjön så snart som möjligt ska träda i kraft i alla stater runt
Östersjön



Att regeringar i de Nordiska länderna genom t.ex. Nordiska rådet,
arbetar

tillsammans

för

att

öka

medvetenheten

om

denna

miljökatastrof i Östersjön. Nordiska länder skall bli föregångare i att
sätta politiska ramar för att säkerställa skyddet av miljön i Östersjön
och staterna omkring den.
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9. Reformera om det Nordiska Rådet
Nordiska rådet är över 60 år gammal organisation. Sedan rådet grundades har
en hel del ändringar skett; EU har grundats, kalla kriget avslutades och en stor
del av Nordiska länder har anslutit sig till den Europeiska Gemenskapen. Tyvärr
har inte Nordiska Rådet ändrats lika mycket som världen omkring den och har
därför blivit allt mindre betydelsefull för sina Nordiska medborgare. Resultaten av
detta är att den politiska aspekten för samarbetet har förlorats. Avtal och beslut
har också tappat sin betydelse och upplevs som irrelevanta av de nordiska medborgarna. Då beslut äntligen fattas finns det inga mekanismer för att säkerställa
att

de

verkligen

verkställs.

UNR vill se ett nordiskt råd som når ambitiösa mål där beslut fattas med kvalificerad majoritet. Detta skulle leda till att Nordiska rådets betydelse skulle öka
bland nordens medborgare och för resten av världen. Dessutom behövs en mekanism för att lösa tvister och säkerställa verkställandet av besluten.
Fördjupat

samarbete

inom

nyckelområden

Nordiska rådet måste fokusera sig på färre politiska områden, men djupare på
dem där den nordiska aspekten skapar mervärde. Vi måste positionera oss i resten av världen och se till att vi bygger på och utvecklar våra styrkor. Nordiska
rådet

bör

Miljö,

fokusera

sig

på

energi

Välfärd,

och

jämlikhet

Kultur,

följande

klimat

och

utbildning

områden:

sysselsättning

och

forskning

Utveckling och mänskliga rättigheter
Utrikes-,

försvars-

och

säkerhetspolitik

UNR vill se starkare samarbete inom alla dessa områden eftersom de kommer att
göra oss till en viktigare och relevant aktör på den globala scenen. Det kommer
också att ge det nordiska länderna en möjlighet att koncentrera sig på positioneringen

och

ytterligare

stärka

vår

politik

inom

nyckelområden.

Nordiska rådet består av ledamöter från de nationella parlamenten som indirekt
väljs att representera sina länder. Engagemanget i parlamenten är inte institut-
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ionaliserat och detta förorsakar skada i beslutens legitimitet och engagemang i
politiska processen över huvudtaget.
UNR vill att det nordiska besluten skall implementeras i all nationell lagstiftning
speciellt de 4 nyckelområdena för nordiska samarbetet. De nationella parlamenten måste bli hörda i ärenden gällande nordisk lagstiftning. Därför bör den nordiska politiken vara integrerat i den nationella politiken.
UNR mener, at Nordisk Råd skal være medlovgiver der bestemmer sammen med
Nordisk Ministerråd, i modsætning til i dag, hvor Nordisk Råd kun kan anbefale
lovforslag. Dermed bliver den parlamentariske del af det nordiske samarbejde
styrket og dermed får de direkte folkevalgte mere indflydelse på den førte politik.
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10.

Resolution om grindefangst

I de seneste år har Færøerne oplevet et enormt pres, efter at vidtgående
miljøaktivister har opholdt sig i landet, med det formål at ingribe og forstyrre det
traditionelle færøske grindedrab. Artikler og kommentarer florerer på internettet,
hvor den færøeke befolkning bliver beskrevet som barbarer, mordere og
primitive. Det eksterne syn på Færøerne og den hvalfangst, der er tradition for,
er stærkt kritiseret på de sociale medier, og den lille befolkning på knap 50.000
har svært ved at argumentere for den bæredygtige fangst, den humane
aflivelsesmetode, og retten til at gøre brug af de lokale naturressourcer, da
miljøaktivistiske organisationer så som Sea Shepherd, spreder misinformation og
endda direkte propagandainformation til at opnå sine mål. Den færøske
befolkning føler sig uretfærdigt repræsenteret i debatten, efter hver jagtsæson
står Færøerne tilbage med et uheldigt omdømme i det internationale billede.
Færøerne har holdt statistiske journaler af hvalfangsterne hele vejen tilbage til år
1584. Grindedrab har altid været højt reguleret, og selv om statistikken ikke går
længere tilbage, er der ingen tvivl om, at det færøske grindedrab er en meget
stor del af den færøske kultur og levevis. I små samfund som det færøske lever
folket i stor stil i pagt med naturen. Det isolerede geografiske område, og de
manglende omstændigheder til landbrug, har tvunget færinger til at leve af
fauna, hellere end flora, herunder de rige fiske og hvalbestande i regionen. Det
gør forholdet mellem folket og dyrelivet meget tæt og naturligt, og derfor er
dyreslagteri subsekvent en naturlig del av færingernes eksistens. Men vi
anderkender samtidigt betydningen af dyrevelfærd og at aflivningen er så human
som overhovedet muligt.
Videnskabelige analyser vurderer, at den overordnede grindebestand er omtrent
788.000 (IWC) hvaler, heraf 100.000 i den færøske havvande. I gennemsnit
fanges der 800 hvaler årligt på Færøerne, og den færøske regering, såvel som
befolkning, har stor interresse i fangstens bæredygtighed. Hvalfangsten menes
ikke at være nogen trussel mod hvalbestandene overhovedet.
Hvalens kød, ben, tænder og indre organer bliver udnyttet i så vid udstrækning
som overhovedet muligt. Fangsten og konsumptionen er et spørgsmål om at
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udnytte ressourcer, selvom den eksterne misinformation kalder fangsten for et
ritual, eller en overgangsrite for unge drenge.
Hvalfangsten dækker en stor del af føden på Færøerne, da mulighederne for
dyreopdræt og landbrug er meget begrænsede, grundet ufrugtbart terræn.
Resten av fødevarerne bliver importeret udefra, især fra Danmark. Hvalfangsten
mindsker defor den domestiske fødevareimport, som har betydning for den
private husholdningsøkonomi på Færøerne.
Den færøske hvalfangst er ikke kommerciel, og fangsten findur kun sted, hvis en
flok grindehvaler farer vild i de færøske fjorde, hvor de så bliver drevet ind på en
af de godkendte strande for så at blive slagtet.
De personer, der reelt afliver dyrene er certificerede, og udrustede med moderne
aflivningsudstyr.
Den færøske befolkning er heldigvis ikke længere afhængig af hvalfangsten, som
den var før i tiden. Færøerne er et moderne og globaliseret samfund, og vi opnår
den samme levestandard som vores nabolande, gennem handel og samarbejde.
Grindedrabet er dog en stor kilde af føde for det færøske folk, og al maden bliver
distributeret til de lokale, som er en stor støtte for familierne, især dem med
begrænsede indtægter.



Ungdommens Nordiske Råd anerkender herved Færøernes og de
andre nordiske landes ret til at gøre gavn af deres naturlige
ressourcer

-

herunder

grindefangst

–

givet,

at

fangsten

er

bæredygtig for bestanden. Ungdommens nordiske råd anerkender
og

vil

stå

sammen

om

den

ret,

overfor

de

vidtgående

miljøorganisationer og de regeringer, der påtaler og aktivt fører
tiltag, til at forhindre, forpurre eller stoppe den ret.
__________________________________________________________________________________
Gröna unga och studerande (ViNO) och Vänsterunga i Finland reserverar sig
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11.

Gemensam nordisk public service-licens

Alla nordiska länder har public service-tv/radio som genom objektivt journalistiskt

arbete

belyser

aktualiteter

i

de

olika

samhällena.

Om en person i Finland i dag vill titta på ett program från exempelvis Sveriges
Television

är

landet

blockerat

på

grund

av

upphovsrätt.

Detta gör att värdefullt arbete går till spillo.



UNR vill införa en nordisk upphovsrättslicens som möjliggör de olika
länderna att ta del av varandras offentligt producerade material via
webben. Detta är ett slag för att förstärka förståelsen i de nordiska
ländernas samhällen och på detta sätt förstärka samarbetet med
dem.
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12.

Demokratisk digitalisering

Motivation:
Internet og informationsteknologi (IT) er efterhånden så godt integreret i
hverdagen, at man ikke tænker over det. Men den nye teknologi er stadig
forholdsvis ny og meget arbejde mangler i digitaliseringen af for eksempel
offentlige dokumenter, patientjournaler, bankpapirer, post og så fremdeles.
Samtidig er dataindsamling blevet en gigantindustri, hvor store sværvægtere
som Google og Apple indsamler alskens oplysninger om sine kunder, som kan
sælges videre til tredjeparter. Applikationer, som hentes ned på netbræt og
smarttelefoner, indsamler ofte oplysninger uden kundens medvidende og tilsyneladende helt uden grund. Hvad de indsamlede oplysninger bruges til fremgår
ikke.
Det er vigtigt, at digitalisering af al form for følsomme oplysninger sker på en
måde, som respekterer basale menneskerettigheder. Det samme gælder private
virksomheders indsamling af kunders personlige oplysninger. Norden skal gå forrest i kampen for, at basale, demokratiske rettigheder overholdes på det digitale
område.
Derfor vil UNR, at:



De

nordiske

lande

skal

indgå

et

samarbejde

om,

hvordan

digitalisering kanske på en demokratisk måde, som respekterer
menneskerettigheder i al almindelighed


At dette samarbejde helt konkret udformes som et ekspertråd med
repræsentanter fra alle landes myndigheder og fra erhvervslivet, der
skalundersøge

og

udforme

retningslinjer

for

digitalisering

og

dataindsamling iNorden.


At Norden, med de ovennævnte retningslinjer, går forrest i verden
for at fremme demokratisk digitalisering, som beskytter borgere
mod statsovervågning og virksomheders misbrug af dataindsamling.
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13.

Kompetansekort for arbeidsautorisasjon og utdanningskvali-

fikasjoner
Innenfor flere bransjer oppstår det i dag unødvendige utfordringer knyttet til
anerkjennelse av arbeidskompetanse og utdannelse. I dag bestemmer hvert land
selv kravene til utdannelse og øvrige kompetanse før en arbeidstaker kan oppnå
autorisajson, og kravene er ikke de samme i alle de nordiske landene. Dette
begrenser

flyten

i

det

nordiske

arbeidsmarkedet

fordi

det

kan

hindre

arbeidstakere i å arbeide på tvers av grensene fordi deres kvalifikasjoner ikke er
godkjent i andre nordiske land. Det hindrer også arbeidsgiver i å kunne benytte
seg av arbeidskraft fra andre nordiske land. Dette er et grensehinder som
svekker mobiliteteten i det nordiske arbeidsmarkedet. Samtidig gør manglen på
koordinering det sværere for myndighederne at forhindre personer, der har
mistet autorisationen i et land, i at praktisere alligevel i et andet land.

Tjenesteytelsen blir dyrere når det må arrangeres kurs eller lignende for å oppnå
en kvalifikasjon man allerede besitter. Det kan også føre til at folk som flytter til
et annet nordisk land ikke får lønn eller arbeid som matcher deres kvalifikasjoner
og erfaringer/kompetanser. Samfunssmessige kostnader vil også kunne oppstå
som følge av mindre konkurranse og ubenyttede prosjektmuligheter.
Felles anerkjennelse av utdannelse og arbeidsautorisasjoner vil gjøre at folk får
bruke den kompetansen og erfaringen de besitter, samtidig som det vil øke
mobiliteten i det nordiske arbeidsmarkedet. ). Ligeledes bør den fælles
anerkendelse af uddannelse og arbejdsautorisationer medføre at nordiske
autorisationsregistre

lægges

sammen.

Dette

vil

føre

til

en

bedre

gennemslagskraft af landenes myndighedsafgørelser.
Derfor vil UNR:


Arbeide for en felles anerkjennelse av utdannelse- og arbeidsautorisasjon i
de nordiske landene.



Utvikle et kompetansekort som viser arbeidtakers kvalifikasjoner, og er
gjeldende i alle de nordiske landene.
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En fellesnordisk meritordning, som skal sikre at folk med en bestemt type
kvalifikasjoner raskt får annerkjent dette i nye land.



at der oprettes fællesnordiske autorisationsregistre, hvor også oplysninger
og retsvirkninger af myndighedsafgørelser vedrørede autorisationer deles
mellem landene
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14.

Nordisk «Students at Risk»-program

Nordisk råd bør legge til rette for at dei nordiske statane og universiteta skal
opprette eit program som lar studentar frå autoritære regime fullføre utdanninga
si.
I autoritære regimer er det å ta frå engasjert og organisert ungdom
mogelegheita til å fullføre studiane ein velkjend strategi. Ofte blir dette kamuflert
som at ein ikkje står på eksamen eller mister studieretten utan å vite kvifor.
Bare i Egypt har over 4701 studentar blitt utvist de siste to årene på grunn av sitt
politiske engasjement. «Students at Risk» er eit program som blir implementert
på universitet i Norden og i Europa for å bøte på dette problemet. Studentar som
kjempar for demokrati eller menneskerettar og derfor mistar studieplassen får
løyve til å komme til desse universiteta og fullføre utdanninga si der.
Norden har ein lang tradisjon i å støtte demokratiske krefter i andre land. Vi har
utdanningsinstitusjonar som har høg kvalitet og har mogelegheita til å hjelpe
studentar som blir forfølgt for sitt engasjement. Ei Nordisk samordning av eit
slikt program vil bety at ein kan hjelpe fleire og på ein betre måte. Samordning
er ei styrke fordi ulike universitet har ulike kvalitetar og ulik kapasitet, samt at
Norden samla lettare kan få ut informasjon og samordne prosessen for å finne ut
kva rettar studentane har.
• Derfor ønskjer UNR at Nordisk råd skal legge til rette for at dei nordiske
statane og universiteta skal opprette eit slikt program.

1

http://www.student.no/pressemeldinger/eus-storste-parti-vil-beskytte-studenter/
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15.

Målmedvetet tvärsektoriellt samarbete inom ung-

domssektorn
Ungdomsorganisationerna i Norden hör till de mest utvecklade och aktiva aktörerna i global jämförelse. Samarbetet i ungdomsfrågor bland de nordiska länderna hör också till de mest omfattande regionala samarbetena i världen. Alltför ofta
förblir dock detta samarbete endast ett samarbete emellan ungdomsorganisationerna i fråga, och omfattar inte samarbete kring andra ämnen som är centrala
för unga, såsom utbildning och arbete. Bristen på samarbete i nuläget märks
också genom att NORDBUK valt att lyfta upp tvärsektoriellt samarbete som ett
av sina huvudteman i sin handlingsplan 2014-2017.
De olika sektorerna är inom det nordiska samarbetet för avskilda och tid, plats
och utrymme för genuin dialog saknas ofta. Trots detta är ungdomsfrågor till sin
karaktär ofta tvärsektoriella, och samarbete mellan sektorerna skulle därav vara
till varje nordisk ung människas fördel.
UNR efterlyser därför ett mer målmedvetet samarbete inom ungdomssektorn och
kräver tydliga åtgärder och program för att utveckla det tvärsektoriella samarbetet. Den här typen av åtgärder för ungdomssektorn, innefattande ungdomsorganisationer, forskare, ungdomsarbetare och tjänstemän, skulle möjliggöra ett
gott samarbete med aktörer inom andra områden.
UNR kräver därför:



att en samnordisk policy för att utveckla det tvärsektoriella
samarbetet införs inom alla de politikområderna som är centrala för
unga människor



att

en

nordisk

referensram

för

regelbunden

ungdomssektorn och andra sektorer skapas
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dialog

mellan

16.

NORDBUK-stöd till ungdomsorganisationer!

Den främsta målsättningen med NORDBUK-stödprogrammet är att “stärka barn
och ungas egen organisering, inflytande och deltagande i politiska processer,
samt att stärka en nordisk identitet bland barn och unga.” Det är fråga om ett
projektbidrag, som inte stöder “aktiviteter av återkommande karaktär” och även
i ansökningskriterierna betonas ordet “aktivitet”.
Samtidigt är ett av Nordens särdrag det mångsidiga civilsamhälle vi har, också i
form av ungdomsorganisationer. Ungdomsorganisationerna i de nordiska länderna spelar en avgörande roll i demokratifostran för unga och genom samarbete
med likasinnade unga i andra nordiska länder till exempel genom paraplyorganisationer och mer informella nätverk skapas också en nordisk identitet på ett naturligt sätt.
I nuläget ges NORDBUK-stöd också för organisationssamarbete, men det skulle
vara ändamålsenligt att utöka detta stöd till mer långvariga stödformer då ungdomsorganisationer som särdrag har ett snabbt utbyte av förtroendevalda och
medlemmar. Idag är realiteten den att ungdomsorganisationer sällan har väldigt
många anställda och arbetsbördan ligger till stor del på de förtroendevalda, alltså
de unga själva, och en flerårig finansiering kunde möjliggöra att dessa unga
verkligen får ägna sitt ideella engagemang just till deltagande och inte till att
fundera på olika finansieringsmöjligheter för sin organisation.
Därför vill UNR:



att stödvillkoren för NORDBUK:s stödprogram ändras så att
det

innefattar

även

längre

nätverksstöd

ungdomsorganisationers nordiska samarbete


att NORDBUK också tillåter stöd av återkommande projekt
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17.

Statistisk kildepåvisning til resolutioner

Statistisk kildepåvisning til resolutioner I de sidste par år har sessionerne været
påvirket af manglende faglighed i resolutionerne, og der har været faktafejl i de
statistiske oplysninger. Det har i nogle tilfælde påvirket debatten og godtagelsen
af resolutionerne i en retning, der måske ikke ville eksistere om de statistiske
oplysninger ville være korrekte og indeholdt en kildepåvisning. Derfor kræver
UNR, at:
 Statistisk information i nye resolutioner der ikke kan regnes som almen viden,
har kildepåvisninger.
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4. UNR-presidiet 2015-2016
President: Anna Abrahamsson
Nordiska Centerungdomens Förbund (Mittengruppen)
Utskott: Presidiet

Suppleant: Erik Carter

Kristdemokratisk ungdom i Norden (Mittengruppen)
Carl Olehäll

Suppleant: Andreas Skulstad

Utskott: Näringsutskottet

Socialistisk ungdom i Norden (Vänstersocialistiska gröna gruppen)
Sebastian Lukas Bych

Suppleant: Snæfridur Sól
Thomasdóttir

Utskott: Kultur- och utbildningsutskottet

Nordisk ungkonservativ union (Konservativa gruppen)
Espen Krogh

Suppleant: Rafn Steingrimsson

Utskott: Medborgar-och konsumentutskottet

Förbundet Nordens socialdemokratiske ungdom (Socialdemokratiska gruppen)
Natan Kolbeinsson

Suppleant: Steve Sandgreen

Utskott: Miljö- och naturresursutskott

47

Nordens Liberale og Radikale Ungdom (Mittengruppen)
Steffen Stustad

Suppleant: Jannik Svensson

Utskott: Medborgar-och konsumentutskottet

Grön Ungdom i Norden (Mittengruppen)
Oskar Annermarken

Suppleant: Anna Kylmänen

Utskott: Medborgar-och konsumentutskottet

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (observatör)
Thorgny Arwidson

Suppleant: Iris Dager

Utskott: Välfärdsutskottet
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