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1. SESSIONEN 2016
Ungdomens Nordiska Råd samlades till sin årliga session den 28-30 oktober 2016
i Köpenhamn, Danmark. I sessionen deltog representanter från medlems- och
observatörsorganisationer från alla de nordiska länderna och självstyrande
områdena, sammanlagt ungefär 85 personer.
Under sessionen debatterades flera olika politiska frågor inom internationell politik,
miljö, ekonomi, nordisk politik, utbildning, arbetsmarknad och socialpolitik.
Sammanlagt inlämnades 23 resolutionsförslag, som sedan behandlades
partigrupper

och

arbetsgrupper

under

lördagen

och

söndagen.
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i
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 ”Norden i världen”. Seminariet inleddes med ett öppningstal av Bertel
Haarder. Därefter följde en paneldiskussion med temat ”Norden i världen”. I den
medverkade Bertel Haarder, Camilla Brückner och Mogens Jensen. Hans Mouritzen
fungerade som moderator för paneldiskussionen.
Efter paneldiskussionen följde ett anförande av Niels Helveg-Petersen, med
rubriken ”Utrikespolitiska utvecklingar i Norden från 1990-talet tills idag”. Slutligen
avslutades seminariet med en hälsning av Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).
Själva sessionen öppnades på lördagen med ett välkomsttal av UNR:s president
Anna Abrahamsson. Under själva sessionen hade vi även besök av Nordiska
ministerrrådets

generalsekreterare

Dagfinn

Høybråten,

Nordiska

Rådets

Rådsdirektör Britt Bohlin, Nordiska Rådets president Henrik Dam Kristensen och
NORDBUK.
Under sessionen valdes en ny president, Espen Krogh från Danmark och Nordisk
Ungkonservativ Union (NUU). Espen Krogh vill under det kommande året stärka
det nordiska samarbetet samt den nordiska integrationen. Det nya presidiet består
1

förutom presidenten av Juho Jääskeläinen, KDUN; Robert Steffens, NCF; Hervør
Pálsdóttir, SUN; Steve Sandgreen, FNSU; Anders Burlund, NLU; Kati Systä, GUN
och Karolina Lång, FNUF.

2

2. PRESIDIETS VERKSAMHET UNDER 2016
Verksamhetsåret 2016 har på många sätt präglats av förändring, och försök att
anpassa organisationen till nya utmaningar såväl som möjligheter.
NY STRUKTUR. På sessionen 2015 beslöts presidiets sammansättning slimmas
med en person, så att presidenten samtidigt agerar representant för sin paraplyorganisation. Därtill infördes krav på paraplyorganisationerna för att erhålla presidieplatser. Det har inneburit att presidentskapet haft en mer mångfacetterad roll,
som såväl UNR:s ledare och ansikte utåt samt paraplyorganisationens röst inom
UNR. De nya kraven på paraplyorganisationer har medfört ett större ansvar för
presidiemedlemmar att samordna och förmedla information. Förhoppningen med
detta var att såväl stärka den demokratiska representationen inom UNR, som att
stärka närvaron av den nordiska dimensionen i medlemsorganisationernas verksamhet.
POLITISKT ARBETE. Presidiet har satsat på att arbeta mer strategiskt för att
uppnå de resolutioner som sessionen godkänt. Målet har varit UNR som en relevant
och trovärdig röst inom det nordiska samarbetet, som fungerar såväl som ett
språkrör som en idéspruta. Ansvaret för resolutionsuppföljningen har delats mellan
presidiemedlemmarna. Uppföljningen har inneburit att UNR:s politik målmedvetet
lyfts fram i såväl tal, utspel och artiklar samt i medlemsförslag inom Nordiska
Rådet. Att presidiet ställt upp konkreta målsättningar för uppföljningen i början av
verksamhetsåret har gett positiva resultat. UNR har även strävat efter att hållas
framme flitigt i media och på olika evenemang.
MÖTEN. Under verksamhetsåret 2014-2015 har presidiet samlats till fyra fysiska
möten i samband med Nordiska rådets möten: i Reykjavík den 22 oktober 2015, i
Helsingfors den 24 januari 2016, i Oslo den 17 april 2016 och i Stockholm den 24
september 2016 september. Inför sessionen 2016 samlades presidiet lika så till
ett förberedande möte i Köpenhamn, den 27 oktober. Ett extra möte hölls över
Skype inför sommaren, den 6 juni 2016. Mellan mötena har kommunikationen
skötts per telefon samt via e-post och Facebook, och styrelsemedlemmarna har
även haft möten sinsemellan fortlöpande under året.
Under det gångna året har presidiet antagit följande resolutioner och yttranden
under sina möten:
-

Reykjavík 22.10.2015: Presentation av UNR:s resolutioner för Nordiska Rådet
Helsingfors 31.1: Norden behöver en gemensam strategi för flyktingpolitiken!
Oslo 17.4: Demokrati måste bygga på transparens och öppenhet
Stockholm 26.9: Ungdomens Nordiska Råd kräver tydligt ledarskap i kampen mot rasism, nazism och politiskt våld

UNGAS PÅVERKAN. Året har förutom arbete med media och ställningstaganden
även inneburit mycket internt påverkningsarbete inom de nordiska institutionerna.
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UNR har under året arbetat intensivt med att försvara ungas deltagande i Nordiska
Rådets möten, som föreslås begränsas i Nordiska Rådets nya arbetsordning. Det
har inneburit ingående kontakt med såväl sekretariat, ledamöter och politiska
medarbetare. UNR har såväl sammanställt brev till ledamöter och sekretariat samt
ett skriftligt utlåtande till förslaget till ny arbetsordning. Ungas deltagande har
därtill varit på tapeten i och med det medlemsinitiativ som gjorts av Socialdemokratiska gruppen om att ge UNR initiativrätt till Nordiska Rådet. Initiativrätten
kommer att diskuteras inom ramarna för förhandlingar som inleds nästa verksamhetsår om ett nytt samarbetsavtal mellan UNR och Nordiska Rådet.
ARBETSGRUPPER OCH KOMMUNIKATION. Internt har UNR:s presidium varit
organiserat i tre arbetsgrupper med ny utformning jämfört med tidigare år. Den
första har arbetat med planeringen av sessionen och med temaseminariet; den
andra med utveckling av organisationen och den tredje med kommunikation –
dessa behandlas också i en skild sektion av slutdokumentet. Utöver det har presidiet använt en kommunikationsplan för sociala medier, dock behöver den kontinuerliga kommunikationen och i synnerhet kontakten med medlemsorganisationer
ännu utvecklas.
I samband med varje presidiemöte har ett mingeltillfälle ordnats, till vilket vi bjudit
in representanter från UNR:s medlemsorganisationer. Tillställningarna har 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. Under året har UNR även bjudit in inledare till en del av
sina möten. I januari bjöds Lena Höglund, politisk sekreterare för Mittengruppen,
in och berättade om ungdomspolitisk påverkan inom Nordiska Rådet. I Oslo gästades Presidiet av norska Miljøpartiet De Grønnes ungdom, som berättade om
kommunalvalet och den gröna rörelsens framgång.
PERSONAL. Året har även inneburit personbyten, inte minst i personalen. I januari 2016 har Jannica Renman efterträtt Laura Ollila som koordinator, och som generalsekreterare tog Lena Höglund över efter Laura Mynttinen i februari 2016.
TACK! Jag vill avsluta med ett tack till våra samarbetspartners under det gångna
året och inför sessionen: Nordiska Rådet och Nordiska ministerrådet, Nordiska
barn- och ungdomskommittén samt det danska Folktinget – och utöver detta en
mängd icke nämnda (och icke förglömda) partners.
Sist men verkligen inte minst – ett enormt tack till det fenomenala gäng jag fått
jobba med under året: Presidiet, personalen och guldkorn inom Nordiska Rådet,
som alla outtröttligt kämpat, inspirerat och stöttat. Trots tidvis intensiva perioder
har det aldrig slutat vara otroligt roligt att jobba för ett bättre Norden, och det är
människornas förtjänst. Tack till var och en jag fått glädjen att jobba med under
året! Tusen tack!
Anna Abrahamsson
UNR:s president 2015-2016
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2.1 ANNA ABRAHAMSSON, president
Suppleant: Erik Carter, Danmark
Navn

Anna Abrahamsson

Land

Finland

Paraplyorganisati
on og partigruppe
Udvalg/utskott i
Nordisk Råd
Udvalgsarbejde i
Nordisk Råd

Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF) / Mittengruppen
Presidiet
Som president för Ungdomens Nordiska Råd har jag under det gångna
året fungerat som observatör i Nordiska rådets presidium.
Mycket av årets arbete har fokuserat på det politiska arbetet och på
ungas deltagande. Ungas deltagande dök delvis upp genom en motion
initierad av Socialdemokraterna, om att ge UNR initiativrätt till Nordiska
Rådet. Förslaget stötte på grund i och med Helsingforsavtalet, dock så
beslöt Presidiet att inleda dialoger om ett särskilt samarbetsavtal med
UNR. Något förslag till innehåll till detta har ännu inte presenterats, men
kommer att bli en viktig fråga för nästa års UNR-presidium att arbeta
med och intressebevaka.
Ungas deltagande har även varit aktuellt som en följd av Nordiska Rådets reformprocess. Nordiska Rådet har ifjol genomfört en reformprocess av Nordiska rådets struktur, som främst inneburit en minskning av
antalet utskott. Efter minskningen i utskott har UNR:s deltagande i utskottsmötena i olika mån begränsats. Senare under året dök en begränsning av UNR:s deltagande även upp i ett förslag om förnyad arbetsordning (Forretningsorden) för Nordiska Rådet. Trots idoga lobbyinsatser, utlåtanden och brev av många ledamöter och partigrupperingar, fortsätter det vara av absolut största vikt att fortsätta arbeta för
att alla UNR:s presidiemedlemmar ska ha möjlighet att delta i utskottsmötena på ett meningsfullt vis.
Presidiet har på flera möten haft en pressad tidtabell, vilket har gjort att
det inte alltid getts 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:
26–29.10.2015 i Reykjavik, Island: på Nordiska rådet session
deltog jag i plenarsessionen som observatör och höll under generaldebatten ett tal om bl.a. flyktingkrisen och klimatet.
25–26.1.2016 i Helsingfors, Finland. I samband med januarimötet hölls ett jubileumsseminarium för Finlands 60 år av medlemskap i Nordiska Rådet; jag deltog som key note speaker.
18–19.4.2016 i Oslo, Norge: Nordiska rådets årliga temasession
arrangerades i Oslo i form av en minisession där jag deltog som
observatör.
20–22.6.2016 i Schleswig-Holstein, Tyskland: Presidiets sommarmöte.
26–27.9.2016 i Stockholm, Sverige.
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Partigruppearbejde i Nordisk
Råd

Arbejdsopgaver
internt i UNR

I Mittengruppen har jag representerat UNR tillsammans med Carl Olehäll, Steffen Stustad och Albin Arleskär. På varje gruppmöte har vi kunnat presentera UNR:s ställningstaganden och berättat om UNR-presidiets pågående arbete, samt lämnat in medlemsinitiativ.
Utöver de regelrätta gruppmötena i samband med Nordiska rådets utskottsmöten har jag deltagit i gruppens sommarmöte i Stockholm den
24–25.8.
Presidentens viktigaste uppgift är att koordinera presidiets arbete, samt
fungera som presidiets ansikte utåt. Det har inneburit att planera presidiemöten 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.
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 Bohlins
stab i Köpenhamn i augusti för att diskutera UNR:s finansieringsproblem. I och med mötet har årets grundfinansiering ökat något, för första
gången någonsin.
Jag har också hållit kontakt med UNR:s samarbetspartners. UNR har varit med och planerat projektet Nordenambassadörerna, som kört igång
under våren.

Eksterne repræsentationer
for UNR

-

-

-

-

25.1 Finland och 60 år av nordiskt samarbete, key note speech,
Finland.
27.1 ”Slaget efter tolv”, radiodebatt, Åbo, Finland.
27–28.1 Öppningsanförande på ungdomsevenemang om nordiskt
samarbete, Åbo, Finland.
14.3 Öppningsanförande på Pohjola-Norden i Sibbos vårmöte:
“Nordiska visioner för framtiden”, Sibbo, Finland
27.5 Nordiska barn- och ungdomskommitténs lansering av boken
”Do rights! Nordic perspectives on child and youth participation”,
panelist, Köpenhamn, Danmark.
3.6 Föreläsning: “Nordiskt samarbete i ett ungt perspektiv”,
Sibbo Gymnasium, Finland.
8.7 Nordjobb-seminarium, talare: “Nordiskt samarbete och mobilitet”, Helsingfors, Finland.
13.7 Nordiska ministerrådets paneldiskussion om nordisk arbetsmarknad, SuomiAreena i Björneborg, Finland. Se mer:
http://norden2016.fi/sv/gemensam-satsning-fran-de-nordiskaaktorerna-pa-suomiareena-i-bjorneborg/
24.8 Möte med Britt Bohlins stab, Köpenhamn, Danmark.
25-26.8 Samarbete om Nordenambassadörerna, Köpenhamn,
Danmark.
30.8 Baltic Sea Parliamentary Assembly, key note speaker, Riga,
Lettland. Talet tillgängligt här: http://www.bspc.net/abrahamsson-speech-at-25-bspc/
27-28.9 Broar-Sillat-konferens, Helsingfors, Finland.
3.10 Seminarium: Gamla uvar och duvungar i det nordiska, panelist. Helsingfors, Finland.
31.10 "Aarhus 2016: Pres på Norden", paneldebatt, Köpenhamn,
Danmark
2.11 Hearing on the Occupation of Western Sahara, panelist,
Folktinget, Köpenhamn, Danmark
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Under hela året har jag deltagit i samtliga av Finlands delegation
i Nordiska rådets möten i riksdagen i Helsingfors.
Jag har som president haft ansvar för följande resolutioner:
1. Økt nordisk fredssamarbeid i internasjonale organisasjoner
- Betonats i ett flertal mediala utspel
- Lyfts upp i tal till Nordiska Rådet på jubileumsseminarium i
Helsingfors, januari 2016
2. Erkänn Västsahara nu!
- Deltar i en expertpanel om Nordens roll i Västsahara-konflikten
på ett höringstillfälle på danska riksdagen, 2. oktober 2016
3. Ett enat Norden mot ett aggressivare Ryssland
- Berörts i tal och seminarier under 2016
4. En hjælpende nordisk hånd til Syrien
- Lyfts upp i ett flertal mediala utspel (Berlingske, Hbl, Yggdrasil)
- Lyfts upp i tal på Nordiska Rådets session, november 2016
5. En koordinerade flyktingstrategi för Norden
- Lyfts upp i ett flertal mediala utspel (Berlingske, Hbl, Yggdrasil)
- Lyfts upp i tal på Nordiska Rådets session, november 2016
- Lyfts upp i tal till Nordiska Rådet på jubileumsseminarium i
Helsingfors, januari 2016
- UNR:s uttalande på sitt styrelsemöte januari 2016
6. Ett gemensamt europeiskt, humanitärt sök- och räddningsuppdrag till Medelhavet
- Eftersom flyktingssituationen och det nordiska fokuset förändrats radikalt under 2015-2016 har denna resolution varit utmanande att skapa momentum för. Arbetet fortsätter förhoppningsvis framöver.
9. Reformera om det Nordiska Rådet
- Eftersom den aktiva fasen Nordiska Rådets reformprocess avrundades år 2015, och UNR inte haft någon egentlig möjlighet att
delta i den, har resolutionen varit utmanande att finna en plattform för. Reformarbetet som gjorts har inneburit stora utmaningar för UNR i fråga om ungas deltagande i Nordiska Rådets
arbete, och fokus har legat på att försvara detta. Trots konsekvenserna för UNR var reformarbetet som avslutades 2015 rätt
modest i förhållande till Nordiska rådets politiska arbete. Uppföljningen av denna resolution rekommenderas således fortsätta
framöver.
Jag har därtill bidragit till uppföljningen av följande resolutioner:
7. Beskydda Arktis
- Lyfts upp i tal på Baltic Sea Parliamentary Assembly, augusti
2016
11. Gemensam nordisk public service-licens
- Förts fram i förslag till finska ordförandeskapet för Nordiska rådet
12. Demokratisk digitalisering
- Förts fram i förslag till finska ordförandeskapet för Nordiska rådet
14. Nordisk «Students at Risk»-program
- Samarbete kring att driva fram i Mittengruppen
Statistisk kildepåvisning til resolutioner
- Påminnelse om källhänvisningar bifogad i sessionsinfo
Under året har jag skrivit ett antal debattartiklar och insändare
om diverse Norden-relaterade frågor, samt har även på andra
fronter arbetat för att UNR ska synas i media. Nedan ett urval:
-

Resolutioner jag
arbetat med Nordiska Rådet

Andre relevante
aktiviteter/indsatser

-

Sveriges Radio, intervju:
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-

-

-

-

-

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4058&artikel=6353139
Artikel i Nordhumla, PNU:s medlemspublikation:
http://www.pnn.fi/nordhumla/sv/det-varas-for-norden/
Artikel i Östnyland:
http://gamla.ostnyland.fi/lokalt/2015-10-26/775642/nordensrost-bor-bli-starkare
Webbartikel av Svenska Yle i Finland:
http://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/26/ostnylandsk-pragel-panordiska-ungdomar
Artikel i Åbo Underrättelser/Hufvudstadsbladet/Österbottens Tidning:
http://www.abounderrattelser.fi/news/2015/12/nordiskt-samarbete-ar-inget-kafferep.html
Debattartikel i danska Berlingske:
http://www.b.dk/kommentarer/nordisk-samarbejde-trues-afgraensekontrol
Artikel i nätutgåvan Addeto (ännu inte publicerad)
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2.2 ESPEN KROGH, vicepresident
Suppleant: Rafn Steingrimsson, Island
Navn

Espen Krogh

Land

Danmark

Paraplyorganisation
og partigruppe
Udvalg/utskott i
Nordisk Råd
Udvalgsarbejde i
Nordisk Råd

Nordisk Ungkonservativ Union (NUU) / Konservative gruppe

Partigruppearbejde i
Nordisk Råd

Arbejdsopgaver
internt i UNR

Eksterne
repræsentationer for
UNR

Utvalget for velfærd i Norden
Over det forgangne år har jeg på vegne af UNR siddet med i
udvalget for Velfærd i Norden.
Arbejdet har overordnet været særdeles spændende. På grund af
situationen, der opstod sidste år med et højt antal asylsøgere og en
stor migrationstilstrømning til de nordiske lande har udvalgets fokus
været rette på modtagelses- og integrationsindsatserne rundt om i
Norden.
Vi berørte det direkte ved to anledninger. Dels på udvalgets møde i
Oslo i april, hvor vi besøgte et asylcenter for uledsagede
flygtningebørn, og dels på udvalgets sommermøde i Stockholm i
juni, hvor jeg deltog og hvor udvalget blandt andet besøgte det
svenske migrationsværk.
Derudover har der også været meget fokus på Nordisk Ministerråds
børn- og ungestrategi, der har været igennem udvalgsbehandlingen
i år,
I den konservative partigruppe har vi haft fokus på mange af årets
løbende sager, samt diskuteret og truffet stillingtagen til de
forskellige medlemsforslag, der har været diskuteret i Nordisk Råds
udvalg.
Senest har jeg fremlagt et forslag i den konservative gruppe om
øget involvering af civilsamfundet i de nordiske landes
integrationsarbejde, som blev stemt igennem og som kommer til at
blive debatteret til dette års session i Nordisk Råd.
I præsidiet har jeg gennem året bidraget til flere af de forskellige
processer og arbejdsgrupper, der har været nedsat.
Dels har det været den organisatoriske udvikling af UNR og dels har
det også været med fokus på årets session, hvor jeg har taget en
stor del af ansvaret i tilrettelæggelsen af temasessionen.
Over det seneste år har jeg repræsenteret UNR i forbindelse med en
række lejligheder.
Igennem året har jeg været med i projektet ”Nordic Safe Cities”, der
har haft til formål at samle praktikere og eksperter fra de forskellige
nordiske lande, med henblik på at finde fællesnordiske løsninger på
radikalisering og integration.
I den forbindelse har jeg repræsenteret UNR hhv. i Malmö i april ved
lanceringen af projektet og ved den efterfølgende session i
København i juni måned. Projektet afsluttes i slutningen af
november med en sidste session i Oslo.
Ellers har jeg også Derudover har jeg også været deltagende ved
den danske delegation lejlighedsvise møder til Nordisk Råds
formøder i Folketinget.
Endvidere har jeg repræsenteret UNR til en paneldebat på
Folkemødet – en årlig dansk politisk festival, om mobiliteten på
arbejdsmarkedet for unge i Norden.
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Resolutioner jag arbetat med Nordiska
Rådet
Andre relevante aktiviteter/indsatser

Senest har jeg deltaget ved en konference faciliteret af Council of
Baltic Sea States, om hvordan ungdommens indflydelse på den
politiske proces i Østersølandende kan øges.
Jeg har fokuseret mest på resolutionen om en ”en koordinerade
flyktingstrategi för Norden”, der har være benyttet som
udgangspunkt for det forslag, jeg præsenterede i min partigruppe,
og som har været relevant i forhold til udvalgsarbejdet over det
forgange år.
Derudover har jeg også være tovholder for kontakten mellem de
danske præsidemedlemmer og den danske delegation til Nordisk
Råds sekretariat.
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2.3 CARL OLEHÄLL
Suppleant: Andreas Skulstad, Norge
Navn

Carl Olehäll

Land

Sverige

Paraplyorganisation
og partigruppe
Udvalg/utskott i
Nordisk Råd
Udvalgsarbejde i
Nordisk Råd

Kristdemokratisk Ungdom i Norden (KDUN) / Mittengruppen

Partigruppearbejde i
Nordisk Råd

Arbejdsopgaver
internt i UNR
Eksterne
repræsentationer for
UNR
Resolutioner jag arbetat med Nordiska
Rådet

Andre relevante
aktiviteter/indsatser

Utskottet för tillväxt och utveckling
I mitt utskott har jag presenterat de UNR-resolutioner som jag har
fått ansvar att effektuera. I övrigt har jag legat på utskottet och bett
dem att aktivt verka för att pass- och ID-kontrollerna för resande
mellan Danmark och Sverige avskaffas till förmån för alternativ som
inte påverkar restiden för dem som pendlar över Öresund.
Jag har deltagit på samtliga utskottssammanträden under året, däribland utskottets sommarmöte i Tórshavn. På sommarmötet fick vi
en god inblick i hur situationen för näringslivet på Färöarna ser ut.
I Mittengruppen har jag lobbat för att UNR ska tillåtas bli mer delaktigt i hela Nordiska rådets maskineri, som omfattar allt ifrån sessionen till utskottsarbetet. Det är av yttersta betydelse att UNR ges
plats att påverka politiken. I Mittengruppen har jag därför knutit
kontakter med parlamentariker som har visat sig vara behjälpliga för
vår sak.
Jag har deltagit på samtliga gruppmöten under året, däribland gruppens sommarmöte på Långholmen i Stockholm.
Internt i UNR har jag lett Kommunikationsutskottets arbete. Därutöver har jag varit aktiv, proaktiv och påpasslig i det löpande interna
arbetet.
Den 21 september fanns jag på plats på Nordiska ministerrådets
kontor i Narva i samband med invigningen av Nordiska kulturveckan
i Ida-Viru län, nordöstra Estland.
Resolution om grindefangst – Resolutionen effektuerades i form av
en debattartikel i den färöiska dagstidningen Sosialurin, ”Ein felagsnorðurlendsk áheitan til stuðul av grindadrápi”. Artikeln arbetades
fram i samråd med de sju politiska ungdomsförbunden som hade
skrivit under resolutionen. Artikeln presenterades för Utskottet för
tillväxt och utveckling i Tórshavn den 29 juni. Utskottet valde att enhälligt ställa sig bakom innehållet i artikeln.
Demokratisk digitalisering – Resolutionen presenterades för Utskottet för tillväxt och utveckling i Stockholm den 27 september. Utskottet lät meddela att de kommer verka i enlighet med resolutionens
intentioner, då frågan just nu är uppe på tapeten i flera av de fora
som utskottet för kontakt med.
Efter hemkomsten från mina aktiviteter i UNR och Nordiska rådet
brukar jag alltid sammanställa en rapport om vad jag har varit med
om. Dessa rapporter finns till allmän beskådning på Kristdemokratiska ungdomsförbundets internationella blogg.
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2.4 ALBIN ARLESKÄR
Suppleant: Anna Kylmänen, Finland
Navn

Albin Arleskär

Land

Sverige

Paraplyorganisation
og partigruppe
Udvalg/utskott i
Nordisk Råd
Udvalgsarbejde i
Nordisk Råd

Grön Ungdom i Norden (GUN) / Mittengruppen

Partigruppearbejde i
Nordisk Råd

Arbejdsopgaver
internt i UNR

Ekstern repræsentationer for UNR
Resolutioner jag arbetat med Nordiska
Rådet
Andre relevante
aktiviteter/indsatser

Utskottet för Kunskap och Kultur
I utskottet för kunskap och kultur har jag arbetat med att göra verklighet av resolutionen som önskade ett nordiskt program för Students at risk. Med viss omarbetning från ursprungsförslaget önskar
vi nu metoder från Nordiska Rådet att stödja ett liknande program
för att ge studenter som hindras av auktoritära stater att fullgöra sin
utbildning, en möjlighet att göra det på ett nordiskt universitet. Resolutionen har mottagits positivt i utskottet men ännu inte förts fram
som medlemsförslag. Jag uppmanar kommande representant i utskottet att ta vidare resolutionsförslaget i arbetet.
Resolutionen för ett nordiskt komptenskort har mottagits väl och liknande tankar har arbetats med från flera av utskottets medlemmar.
Flera av tankarna har plockats upp i arbetet och området är högsta
prioritet hos utskottets representanter i gränshindersgruppen. Idén
om vikten av information för studenter i de nordiska länderna kring
vilka krav som finns för yrken i respektive länder har lyfts vidare till
representanter från nästa års ordförandeland Finland i utskottet.
Resolutionen kring en nordisk public service licens har inte varit på
agendan. Däremot har geo-blocking av innehåll från public service
kanalerna varit uppe och frågan talas om.
Angående Nordbukstöd till ungdomsorganisationer har problemet
med färre möjligheter till grundfinansiering lyfts inför utskottet. I övrigt har vi indirekt via vår representant i Nordbuks styrelse arbetat
på detta.
Utskottet var också genom vår representation drivande i att se till
att en representant ska få finnas med i Nordiska rådets arbetsgrupp
för att implementera SDG-målen. Presidiet ska se till att välja en representant till gruppen efter denna session.
I partigruppen har samma arbete med Students at risk varit mitt fokus. Där finns potential att föra fram resolutionen som medlemsförslag.
I övrigt har mycket arbete gått åt till att garantera inflytande i utskotten. Nordiska rådets nya arbetsordning fastslår att UNR endast
kan ha en representant kring bordet, den andre kommer få sitta
längs väggen. Tyvärr förlorade vi den striden.
Internt i UNR har jag varit sammankallande för gruppen som arbetat
med långsiktiga organisatoriska frågor för UNR. Där har fokus legat
på att öka intäkterna till UNR. Mer om det i redogörelsen för
arbetsgruppernas arbete.
Jag har deltagit i endast ett forum som deltagare utanför Nordiska
rådet, The Nordics: Partners in Innovation in Stockholm, 20/4.
Students at risk, nordisk public service licens, NORDBUK-stöd till
ungdomsorganisationer, nordiskt komptenskort för arbetsauktorisering och utbildningskvalifikationer.
Grön Ungdom i Norden har inlett ett tätare samarbete och kommer
arrangera åtminstone ett gemensamt arrangemang nästa år.
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2.5 STEFFEN STUSTAD
Suppleant: Jannik Svensson, Åland
Navn

Steffen Stustad

Land

Danmark

Paraplyorganisation
og partigruppe
Udvalg/ utskott i
Nordisk Råd
Udvalgsarbejde i
Nordisk Råd

Nordens Liberale Ungdom (NLU)/ Mittengruppen

Partigruppearbejde
i Nordisk Råd

Arbejdsopgaver
internt i UNR
Resolutioner jeg
har arbejdet med i
Nordisk Råd

Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden
I udvalget for kundskab og kultur har jeg fokuseret på, at arbejde for
de resolutioner der blevet vedtaget på UNR’s session i Reykjavik.
Opgaven viste sig at være mere kompliceret end først antaget. Det
virkede ikke til at der var særlig stor momentum for UNR’s
resolutioner. Vores resolutioner blev taget godt imod og vores
engagement blev værdsat, men ingen syntes at være villig til at tale
vores stemme på udvalgsmøderne. Trods manglende opbakning i
løbet af året, fik vi her sidst på året to medlemmer af udvalget til at
arbejde videre med UNR’s resolution om et Nordisk »Students at
Risk«-program.
I Mittengruppen har vi haft meget på programmet i årets løb, hvor
gruppen har arbejdet med de forslag og forskellige resolutioner der
har været bragt op i udvalgene i Nordisk Råd. Mittengruppen arbejder
hårdt for at være én af de mest aktive grupper rådet og yde
maksimal indflydelse i udvalgene. Her sidst på året, er Mittengruppen
nu den største gruppe i Nordisk Råd.
Jeg har i løbet af året været med til at planlægge sessionen her i
København, samt planlægningen af temasessionen.
-

Nordisk »Students at Risk«-program
Gemensam nordisk public service-licens
NORDBUK-stöd til ungdomsorganisationer
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2.6. STEVE SANDGREEN
Efterträdde Natan Kolbeinsson 25.9.2016
Navn

Steve Sandgreen

Land

Grønland

Paraplyorganisati
on og partigruppe

Forbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom (FNSU) /
Socialdemokratiske Gruppe

Udvalg/utskott i
Nordisk Råd

Utvalget for et Holdbart Norden

Udvalgsarbejde i
Nordisk Råd

Jeg har observeret i to udvalgsmøder. November 2015 i Reykjavik og
September 2016 i Stockholm.

Partigruppearbejd
e i Nordisk Råd

I løbet af året har jeg haft god konstruktiv kontakt med den
Socialdemokratiske gruppe i Nordisk Råd. Socialdemokraterne har
vist sig at være de mest støttende samarbejdspartnere i Nordisk Råd,
da UNR blev forsøgt begrænset indflydelse bl.a på repræsentation i
kommittemøderne.

Arbejdsopgaver
internt i UNR

Jeg har haft begrænset arbejde internt i UNR, fordi jeg blev valgt
som suppleant for Natan Kolbeinsson fra Island og blev først
præsidiemedlem i september 2016.
Det har været god kommunikation mellem præsidiemedlemmerne.

Eksterne
repræsentationer
for UNR

Jeg har ikke repræsenteret UNR i eksterne sammenhænge.

Resolutioner jag
arbetat med Nordiska Rådet

I udvalget har vi fulgt op på resolution som vi vedtog i Reykjavik, om
Forbyde spildevand i Østerssøen, med succes.

Andre relevante
aktiviteter/indsat
ser

Jeg har samarbejdet godt med de to grønlandske Nordisk Råds
medlemmer.
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2.7 SEBASTIAN LUKAS BYCH
Suppleant: Snæfríður Sól Thomasdóttir, Island
Navn

Sebastian Lukas Bych

Land

Danmark

Paraplyorganisation og
partigruppe

Socialistisk Ungdom i Norden (SUN) /
Venstresocialistiske Grønne Gruppe

Udvalg/utskott i Nordisk Råd

Udvalget for Et Holdbart Norden
Udvalget for kundskab og kultur

Udvalgsarbejde i Nordisk Råd Jeg har arbejdet med bedre muligheder for
anerkendelse af uddannelsesmæssige kompetencer i
Norden. Derudover har jeg fremmet idéen om et
‘Students at risk’ program for flygtninge på nordiske
universiteter. Afslutningsvis vil jeg fremhæve mit
arbejde for at Nordisk Råd skal anerkende Vest-Sahara.
En resolution som forhåbenligt bliver vedtaget i
København.
Partigruppearbejde i Nordisk
Råd

Jeg har fremmet UNRs resolutioner i min partigruppe,
heriblandt har jeg blandt andet fået min partigruppe til
at stille forslag om en anerkendelse af Vest-Sahara,
som skal forhandles i København. Jeg har også presset
på for min partigruppes plads i præsidiet blev brugt til
at inkludere unge i Nordisk Råds arbejde.

Arbejdsopgaver internt i UNR

Internt i UNR har jeg hjulpet til med sessionen,
repræsenteret UNR til møder i Norden samt udbredt
kendskabet til Nordisk Råd i mine
medlemsorganisationer.

Eksterne repræsentationer
for UNR

Vigtigst at nævne er repræsentationen i Helsinki, hvor
UNR fik sat fokus på de udfordringer man som ung har,
om man vil studere eller arbejde i et andet nordisk land.
Derudover har jeg taget flere paneldebatter for UNR i
Danmark, hvor jeg har forsvaret vores resolutioner.

Resolutioner jag arbetat med
Nordiska Rådet

Resoultionerne om Vest-Sahara, Students At Risk og
Kompetancekort har været mit hovedfokus.

Andre relevante
aktiviteter/indsatser
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2.8 THORGNY ARWIDSON, FNUF:s observatör
Suppleant: Iris Dager, Island
Navn

Thorgny Arwidson

Land

Sverige

Paraplyorganisation og
partigruppe

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF)

Udvalg/utskott i Nordisk
Råd

Utskottet för välfärd i Norden

Udvalgsarbejde i Nordisk
Råd
Partigruppearbejde i
Nordisk Råd

I Välfärdsutskottet har vi jobbat mycket med uppföljning
av Bo Könberg-rapporten, sällsynta sjukdomar samt barn
och ungdomsstrategin.
FNUF är partipolitiskt obunden och ingår inte i någon partigrupp.

Arbejdsopgaver internt i
UNR

Internt i UNR har jag jobbat med kommunikation och
ekonomi.

Eksterne repræsentationer
for UNR

Jag har inte representerat UNR i något externt sammanhang i år.

Resolutioner jag arbetat
med Nordiska Rådet

Resolutioner 2015-13 och 2015-15

Andre relevante
aktiviteter/indsatser

Deltog på välfärdsutskottets sommarmöte i Stockholm
med fokus på hur Sverige har hanterar flyktingsituationen.
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2.9. REDOGÖRELSE FÖR ARBETSGRUPPERNAS ARBETE UNDER VERKSAMHETSÅRET
2.9.1. ORGANISATORISK UTVECKLING
Under året har presidiet arbetat i en arbetsgrupp för organisationsfrågor. Fokus i
den har legat på att hantera ett antal år av underskott och öka UNRs finansiering.
De senaste åren har UNR ätit av sitt egna kapital, dvs levt över sina tillgångar.
Detta har sin grund i att inkomsterna inte har ökat i samma takt som kostnader
för verksamheten ökat. Kostnaderna ökar naturligt och hör också samman med en
session förra året i Reykjavik som blev dyrare än andra sessioner.
Arbetsgruppen har kommit fram till att en väg för ökade intäkter är att i samband
med ett presidiemöte arrangera ett panelsamtal eller konferens som externa projektmedel kan sökas till. På detta sätt kan en del av de löpande kostnaderna läggas
på en projektbudget. Presidiet har också möts med Kulturkontakt Nord som står
för cirka 30 % av UNRs intäkter och uppmärksammat dom på situationen av minskade intäkter i förhållande till utgifter.
Vi uppmanar nästa års presidium att fortsätta arbetet och vara medvetna om hur
det egna kapitalet utvecklas över tid och på sikt planera för att bygga upp en
likviditet som är god.
Albin Arleskär
Ordförande för arbetsgruppen för organisatorisk utveckling

2.9.2. KOMMUNIKATION
Arbetsgruppen för kommunikation tillsattes för att ge tyngd och spets åt UNR:s
externa kommunikationsarbete. Utskottet arbetade fram en kommunikationsplan
kallad Veckans presidiemedlem, där varje presidieledamot under våren ombads
att besvara fyra frågor på UNR:s Facebook-sida enligt följande modell:
1) Vad har du för uppdrag i UNR?
2) Varför är du engagerad i UNR?
3) Vad gör du på fritiden?
4) Lättsam fråga som ställdes av annan presidieledamot
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Anna Abrahamsson, undertecknad, Sebastian Bych, Albin Arleskär, Steffen Stustad
och Espen Krogh medverkade i satsningen, i den ordningen. UNR:s presidium konstaterade under sammanträdet den 6 juni att ”[planen] har fungerat bra. UNR:s
FB-sida har fått många nya gillningar.”
Presidiets ledamöter har veckovis turats om att ansvara för att UNR:s Facebooksida hålls uppdaterad. Ledamöterna har fulla administratörsbehörigheter.
UNR:s presidium brukar efter varje sammanträde, som sig bör, enas kring ett politiskt uttalande. Utskottet har varit behjälpligt med att bereda dessa ärenden.
Arbetsgruppen har bestått av undertecknad och Thorgny Arwidson.
Carl

Olehäll

Ordförande för arbetsgruppen för kommunikation

2.9.3. ARBETSGRUPPEN FÖR SESSIONEN OCH TEMASEMINARIET
Arbetsgruppen tillsattes för att bästa sätt kunna arbeta med UNR:s största evenemang varje år, dvs. sessionen samt det tillhörande temaseminariet. Detta år när
sessionen är i Köpenhamn, Danmark ansåg presidiet att det var vettigt att arbetsgruppen skulle bestå av de danska presidiemedlemmarna, Steffen Stustad, Sebastian Lukas Bych och Espen Krogh, som innehar lokalkännedom och kontakter
på plats. I gruppen har även UNR:s koordinator Jannica Renman ingått.
För att koordinera arbete på bästa sätt har gruppen haft särskilda ansvarområden
inom arbetsgruppen. Steffen Stustad och Sebastian Bych har bistått UNR:s koordinator med att organisera praktiska ting, som val av restauranger och mottagning
för sessionsveckoslutet. Espen Krogh har ansvarat för att koordinera, kontakta
talare och fullföra fredagens temaseminarium, med temat ”Norden i världen”.
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3. GODKÄNDA RESOLUTIONER
1. VÄRNA DEN FRIA RÖRLIGHETEN INOM NORDEN
Ett av de första reella beslut som Nordiska rådet tog efter dess grundande i början
av 50-talet var att man beslutade om den nordiska passunionen och den gemensamma arbetsmarknaden. Detta är en av grundstenarna i tanken om norden. Tanken som går ut på att du kan bosätta dig, utbilda dig och jobba var du vill i hela
Norden. Jobbsökandet för oss unga slutar idag inte vid det egna landets gränser.
Den fria rörligheten är en del av vårt sätt att leva. Detta märker vi när region Oslo
breder ut sig öster om Östfold och Köpenhamn-Malmö växer ihop i en av nordens
största regioner. Öresundsregionen är ett tydligt exempel på vad fri rörlighet innebär i realiteten med ca 17 000 till 18 000 skåningar som jobbar på andra sidan
sundet. Men i början av 2016 infördes ID-kontroller mellan Sverige och Danmark
mitt i Öresundsregionen. Gränskontrollerna har även fått stor kritik för att vara
ineffektiva och gör att det nu tar betydligt längre tid för pendlarna att ta sig över
sundet. Sex av tio jobb på Själland som innan ID-kontrollerna kunde nås under en
timme från Malmö Central tar nu längre tid än 60 minuter att åka till , detta har
resulterat i att arbetspendlingen i regionen minskat. Detta är en fråga för hela
norden, när den fria rörligheten och rätten att arbeta var du vill i norden åsidosätts
i en av Nordens största gränsöverskridande arbetsmarknadsregioner måste vi reagera och värna den fria rörligheten. Vi behöver värna det som det nordiska samarbetet är byggt på!
Därför yrkar UNR:


att Nordisk Råd verkar för att bevara den nordiska passunionen.



att Nordisk Råd verkar för att ta bort alla systematiske græns-kontroller vid
nordisk indre græns.
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2. NORDEN 2.0 - INDFØR NORDISK MEDBORGERSKAB
(TILLÄGGSMEDBORGARSKAP)
Helsingforsaftalen

udgør

fundamentet

for

Nordisk

samarbejde

og

er

en

samarbejdsaftale mellem de nordiske lande. I artikel 15 om socialt samarbejde
fremgår det, at de nordiske lande skal sikre lige rettigheder for nordiske borgere i
alle lande.
I dag lever landene i Norden desværre ikke op til de indgåede aftaler. Der er stadig
en stor mængde grænsehindringer for folk og virksomheder i Norden. Eksemplerne
er mange.
Den finske børnefamilie, som kommer hjem fra et længere arbejdsophold i Norge
og ikke kan få børnene i skole, da børnene ikke har finske personnumre. Den
svenske studerende, som efter at have boet fire år i Danmark skal tilbagebetale
et halvt års studiestøtte, fordi hun i en periode ikke havde arbejdet nok ifølge de
danske regler.
Den islandske gravide, som blev truet med udvisning fra Danmark fordi hun havde
mistet sit job og havde været på overførselsindkomst i seks måneder.
Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd har arbejdsgrupper, som skal fjerne
grænsehindringer. Men arbejdet går trægt og fremtidige nationale love risikerer at
skabe nye hindringer. Der er brug for fælles spilleregler, så nordiske borgere sikres
lige rettigheder i hele Norden.
Det vedrører cirka 270.000 mennesker som bor i andet nordisk land ifølge tal fra
den Nordiske Statistikbank. Årligt flytter omkring 60.000 til et andet nordisk land,
og hver dag pendler cirka 70.000 mennesker over en nordisk grænse.
En løsning er at indføre et nordisk medborgerskab og personnummersystem, så
nordiske borgere kan arbejde, studere og flytte uden at møde grænsehindringer.
Det nordiske medborgerskab erstatter ikke det nationale statsborgerskab, men er
et supplement. Med dette følger rettigheder og pligter, som man kender det fra
det nationale statsborgerskab: stemmeret, ret til sundhedsydelser, sociale ydelser,
indkomstskat og så videre.
Der bør også være økonomisk kompensation mellem landene, hvis der skabes
ubalancer mellem landenes omkostninger til fx sociale ydelser. UNR vil at:
20



det konkrete indhold af nordisk medborgerskab herefter sættes til
diskussion i UNR og Nordisk Råd der på sigt indføres et fælles nordisk
personnummersystem



det

nordiske

medborgerskab

ikke

skal

erstatte

det

nationale

statsborgerskab, men understreger at det er et supplement.
Note: Læs mere om forslaget på www.jegernordisk.com eller på #jegernordisk.

3. BEDRE MULIGHEDER FOR BEVÆGELSE PÅ TVÆRS AF DE
NORDISKE LANDE

Skattesystemerne i de forskellige nordiske lande er så komplicerede, at man nemt
vikles ind i bureaukrati og dobbeltbeskatning. Dette gør sig gældende for folk i
arbejde, men gælder også for studerende og for pensionister. Eksempelvis
beskattes danske pensioner først, når deres penge udbetales, hvor de i Norge
beskattes som de optjenes, hvilket kan skabe situationer, hvor en dansk pensionist
dobbeltbeskattes i Norge. Et andet eksempel er at dansk SU beskattes, hvorimod
den svenske ikke gør, hvormed der skabes problemer for svenske studerende i
Danmark.
Ungdommens Nordiske Råd:


opfordre derfor de nordiske lande til at samarbejde om at finde fælles
løsninger på problemerne som nævnes i resolutionen, så der også i praksis
er fri bevægelighed landene imellem.
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4. ATT BEVARA DE SAMISKA SPRÅKEN OCH DEN SAMISKA KULTUREN MÅSTE BLI EN POLITISK PRIORITET
Att bevara det nordiska ursprungsfolkets språk och kultur borde bli en politisk
prioritet för Norden. I Finland, Sverige och Norge drevs länge en politik vars
syfte var att ”integrera” samerna till en del av majoritetsbefolkningen genom att
t.ex. förbjuda att tala samiska språk. Även om tiderna förändrats och det gjorts
märkvärdiga framsteg för att rädda de samiska språken och behålla den samiska
kulturen, finns det ännu mycket arbete kvar då det kommer till samerns rättigheter.
Att det eksisterar ett ursprungsfolk i Norden syns knappt i läroplanen i Finland
och Sverige. Detta är ett stort problem, som borde åtgärdas omedelbart. Det är
viktigt att vi lär oss om samisk historia och kultur för att samiska röster äntligens
kan träda fram, och för att vi skall kunna förstå vad samefrågorna handlar om.
Därför kräver vi:


att undervisning i samisk kultur och historia förs in i läroplanerna, såsom i
Norge, även i Finland och Sverige.



att samers språkliga rättigheter även i fortsättningen säkras, och att det i
fortsättningen skall vara möjligt att lära sig sitt modersmål även utanför de
traditionella sameområdena.



att Finland och Sverige sätter igåg med ratifierandet av Förenta Nationernas
konvention om ursprungsfolk och stamfolk (ILO:s konvention nr 169). ILO
konventionen beskyddar ursprungsfolk och ger bättre möjligheter till politisk
påverkan

nationellt

och

till

att
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bevara

språk,

kultur

och

näring.

5. EN FÆRØSK FORFATNING
På Færøerne har man i mange år arbejdet med en forfatning. Denne forfatning
skal fastslå hvilke rettigheder man har som borger på Færøerne og ligeledes hvilke
rettigheder Færøerne har som nation. Dette skal ske i samarbejde med den danske
stat.
Man vil eksempelvis fastslå i forfatningen, at kun det færøske folk kan tage
afgørelser vedrørende den færøske suverænitet.
Som alle nok ved, er der en stor uenighed på Færøerne om hvorvidt man skal
være en del af Rigsfællesskabet eller ej, så dette er ikke et spørgsmål om
løsrivelse, men en forfatning der skal konstatere nogle rettigheder.
Den danske regering har givet udtryk for, at for dem ligner en forfatning for
Færøerne en reel udmeldelse af rigsfællesskabet, men dette er ikke holdningen på
Færøerne. Det ses dog bare naturligt, at de rettigheder Færøerne har bliver
statueret i en færøsk forfatning.
Eksempelvis står der i den danske grundlov, at alle love i Danmark er dem, som
er vedtaget i Folketinget, men på Færøerne har man haft et lovgivende Løgting
siden 1948.
Historien viser også, at egen forfatning ikke nødvendigvis betyder en udmeldelse
af rigsfællesskabet. Island fik sin første forfatning i 1874, og sin næste i 1920, selv
om

den

islandske

republik

ikke

var

virkelighed

før

1944.

Derfor ønsker vi, at UNR vil arbejde for:


at støtte Færøerne i, at det færøske folk har ret til selv, at definere sin egen
forfatning.



at UNR erklærer sig enig i, at UNR altid burde arbejde for demokratiske
rettigheder, til de selvstyrende nationer i norden.

KDUN reserverar sig.

23

6. ANERKENDELSE AF FÆRØERNE SOM SELVSTÆNDIGT MEDLEM
AF NORDISK RÅD
Udgangspunktet for ethvert samarbejde må være, at alle forhandlende parter har
ligeværdig mulighed for at påvirke det ønskede resultat – dette skal også være
gældende i et større omfang for det nordiske samarbejde i Nordisk Råd. Som
bekendt er Færøerne i vid udstrækning selvstændigt land med egen national
identitet, sprog, kultur og politisk system. Vi har vores eget folkevalgte lovgivende
parlament og tilhørende regering.
Færøerne har ikke på nuværende tidspunkt et mandat i Ministerrådet. At man ikke
har mandat i afgørelsesorganerne bekræfter, at samarbejdet ikke er indgået af
ligestillede parter.
Færøerne er et nordisk land, som har sine egne traditioner. Landet er dog en del
af det nordiske fællesskab og burde derfor have selvstændig indflydelse på de
afgørelser, der påvirker de nordiske forhold. Det er også nødvendigt i en mere
generel politisk betydning at styrke de tre selvstyrende områders position i et
norden der skal forholde sig til de globale og regionale udviklingstendenser – det
være sig i forhold til Arktis og klimamæssige og geopolitiske omstændigheder. Det
er svært at forestille sig reformer i det nordiske samarbejde, hvis man ikke
samtidig behandler spørgsmålet om Færøernes formelle position.
Den nuværende færøske regering ønsker at realisere lagtingets beslutning fra
2003 om, at Færøerne skal søge optagelse som selvstændigt medlem af det
nordiske samarbejde. Færøerne vil gerne deltage på lige fod med de andre
nordiske lande, med de forpligtelser og det ansvar det indebærer. Ansøgning om
selvstændig medlemskab vil blive sendt til Nordisk Råd, således at den kan
behandles i november i år.
Derfor vil Ungdommens Nordiske Råd arbejde for:


Færøerne inkluderes som selvstændigt medlem af Helsingforstraktaten, og
derved anerkendes som selvstændigt medlem af Nordisk Råd.
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7. ARKTISKT SAMARBETE
Arktis öde påverkar hela vår planets framtid och beslut som tas idag betalas av
ungdomen och kommande generationer. Utnyttjandet av olje- och gasresurser påskyndar klimatförendringen, som påverkar hela världen, och smältande glaciärer i
norden lyfter havsnivån på andra sidan jordklotet. Den globala uppvärminen försurar havet och ändrar på luft- och vatteströmmar. Ett allvarligt porblem är även
smältande permafrost, som kan frigöra växthusgaser som skulle ytterligare höja
jordens

temperatur

till

hotande

nivåer.

Arktis är i en nyckelposition i slaget mot klimatförändring. Miljöskydd borde vara
en självklar prioritet för Nordiskt och Arktiskt samarbete. Traditionellt har frågor
berörande Arktis betonats höra till Arktiska rådet, även om följderna av beslut som
tas har mer långtgående verkningar. Med denna bakgrund borde Norden mer aktivt driva skyddandet av Arktis. Såväl Nordiska rådet som observatör, och dess
medlemsländer som medlemmar av Arktiska rådet, bör ta en ansvarsfull roll i rådet
och driva en linje enlig med att alla stater i regionen skall avstå från nya oljeborrningsplaner. Nordiska rådet och de nordiska länderna bör driva skapandet av skyddade havsområden i Norra Ishavet och gemensamma bindande standarder för arktiskt

oljeborrande.

Därför kräver vi:


alla arktiska länder håller fast vid sina klimatmål och slutar öppna upp nya
Arktiska områden för oljeborrning och gasuppvinning, och att inga företag
deltar i oljeborrningen.

Ung fyri Miðflokkin, Unga Tjóðveldið, Ungmannafelagið Samband, Sosialistisk Ung,
Ungt Sjálvstýri, Framsøkin Ung och Siumut Ungdom reserverar sig.
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8. RESOLUSJON OM ENERGI I ET NORDISK PERSPEKTIV
De nordiske landene har vært i flere tiår vært ledende innen grønn teknologi, og
sikret energiforsyning med vind-, hydro-, og geoenergi. Ambisjonene i Parisavtalen om å holde klimaendringene på under 2°C ble signert av alle de nordiske
landene. Avtalen sier at man aller helst ikke borde overstige 1,5 °C ökning og at
alle land, også de nordiske, skal gjore alt de kan för å oppnå dette. Ifølge den
nylige publiserte Nordic Energy Technology Perspectives (2016) er energisektoren
ansvarlig for 57% av utslipp i Norden. Energiproduksjon og transport har den
største andelen på henholdsvis 17% og 21%. For å sikre en reduksjon i uppslip
innen disse sektorene må vi ha på plass amibsiøs avtale mellom de nordiske
landene. De nordiske landene må vise vei i å sette et godt eksempel når det
kommer til miljøbevissthet og bærekraftig utvikling. Det gjores ved å styrke
incentivene för innovasjon og investering i nye teknologier og tjenster. Derfor
mener UNR at Nordisk Råd skal spikre en ambisiøs nordisk miljøplatform som
sikrer høyere pris på CO2 og elektrifisering av transportsektoren.

KDUN reserverar sig.
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9. TILLÅT INSEKTER SOM MAT
Den globala uppvärmningen har gjort att flera börjat se över sina matvanor. Det
har redan länge varit känt att köttproduktionen medför stora utsläpp av växthusgaser. En alternativ proteinkälla, som skulle klart förorsaka mindre växthusgaser
än köttproduktionen, är insekter. Insekter innehåller stora mängder protein, samtidigt som produktionen av dessa kräver mindre resurser. Det behövs enbart 2 kilo
föda per 1 kilo gräshoppor, vilket är 12 gånger mindre föda än vad t.ex. ett nötkreatur behöver. Utanför EU finns det långa traditioner av att äta insekter, i ca 80
% av världens länder hör insekter till de nationella köken [1].
Samma kan dock inte sägas om länderna inom EU. Finland följer på samma sätt
som de flesta andra EU-länder den tolkningslinje som kommissionen rekommenderat. Eftersom kommissionen klassar insekter som nya livsmedel, måste de genomgå en säkerhetsbedömning och få Europeiska kommissionens tillstånd, innan
de släpps ut på marknaden för att kunna saluhållas och marknadsföras. Europeiska
Kommissionen understöder för tillfället ett forskningsprojekt som ska forska i
eventuella risker med att tillåta insekter som livsmedel. Denna forskning utgår
från den riskanalys som gjordes av European Food Safety Authority i oktober 2015.
I det fall att det i den av kommissionen understödda forskningen ej framkommer
att det finns vare sig hälso- eller miljörisker med produktion av insekter bör denna
livsmedelsform även godkännas av Finlands livsmedelsverk Evira.

Svensk Ungdom i anser därför att de UNR bör arbeta för:


att alla de nordiska länderna godkänner produktionen, och försäljningen av
insekter i syfte som livsmedel
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10.

BESKYT NET-NEUTRALITET I NORDEN!

Internettet er en enorm informationskilde, som bruges af millioner af mennesker
hver eneste dag. Internettets voksende indflydelse i samfundet sikrer oplyste
borger og kan siges at have styrket demokratiet. Internettet sikrer muligheder for
innovation og vækst gennem øget kommunikation verden over. Internettet
rummer stort potentiale.
Internettet er en uundværlig del af vores daglige liv i samfundet. Det har i midler
tid været en øget debat om internetudbyderes ret til at regulere hastighed og
information på nettet. Denne regulering kan reducere folkets frie adgang til
grundlæggenede informationer. Websider med mange ressourcer kan således
opnå øget kontrol over internetaktiviteten mens non-profit sider vil tabe stort på
en sådan regulering.
Derfor opfodrer UNR:


at

hverken

offentlige

myndigheder

eller

private

aktører

påvirker

tilgængeligheden af information for internettets brugere.


at Nordiske lande skal beskytte net-neutraliteten og mulighed for at dele
lovlige data og information frit på internettet.
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11.NORDISK SAMARBEJDE FOR MERE HUMAN BEHANDLING AF

FLYGTNINGE
Under sluttampen av år 2015 beräknades 60 miljoner människor vara på flykt runt
om i världen varav drygt en miljon tog sig till den europeiska kontinenten under
samma år.
Många fel gjordes politiskt under denna tid, ett fåtal ting gjordes rätt men något
som framstod tydligt var att Europa inte var förberett för det som skedde. Det är
därför av största vikt att vi nu tar en ansvarstagande roll för att undvika mer
lidande i framtiden. Detta genom att skapa lagliga och säkra vägar för människor
att

söka

skydd

och

ett

bättre

liv

i

Norden.

Med anledning av ovanstående yrkar Nordiska Centerungdomens förbund:


att UNR betonar och verkar för att skapa lagliga vägar för människor att
söka skydd från krig och förtryck genom att öppna upp för möjligheten att
söka asyl direkt på de Nordiska ambassaderna runt om i världen samt att
transportörsansvaret slopas.



att UNR betonar vikten av att osäkra och rättsvidriga åldersbedömningar
avskaffas.



att UNR verkar för att säkra finansieringen av FNs matprogram i flyktingläger världen över.



att UNR verkar för att öka möjligheten till familjeåterförening för människor
som flytt till något av de nordiska länderna.



att UNR uppfodrar de nordiska länderna att ta emot en större del av kvotflyktingar.
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12.

AVGIFTSFRI UTBILDNING ÅT ALLA I NORDEN

Tre av de nordiska länderna har infört terminsavgifter för studerande från länder
utanför Europeiska Unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I
Finland, Sverige, Danmark betalar utländska studerande mellan 1500 och ca. 16
000 euro. 1

2

I jämförelse till Norge och Island kan kostnaden för utbildning i

Finland, Sverige och Danmark vara väldigt hög. Utbildning i Norden ska vara utan
terminsavgifter för alla, både nordbor samt internationellt studerande.
Inom ett år från införandet av terminsavgifter minskade antalet studerande från
utanför EU och EES-området i Sverige från 8200 till 2500. 3 Denna utveckling
stänger Norden utanför en del av internationalisering och global utveckling. Vi har
inte råd med att stänga våra dörrar för nya idéer. De internationella studerande
skapar värdefulla kontakter i sina hemländer vilket gynnar både Norden och deras
ursprungsländer.
Studerande bidrar redan nu till våra ekonomier genom att konsumera service och
produkter. Något som vi kommer att förlora om Norden inte mera är lockande för
internationella studerande. I nuläget bidrar terminsavgifterna knappast något till
våra ekonomier utan skapar mera byråkrati och ytterligare tar universitetens
resurser från deras egentliga uppgift: forskning och utbildning. Terminsavgifter
tvingar

universiteten

även

att

slösa

sina

resurser

på

stora

och

dyra

marknadsföringskampanjer för att kunna locka studerande. Dessa studerande är
framtidens professionella, och i och med vår åldrande befolkning, är dessa
professionella just dem som behöver locka hit.
Den nordiska utbildningen är känd för sin hög kvalitet och detta är vad vi kan
konkurrera med. Vi måste höja kvaliteten och erbjuda mer intressanta
utbildningsprogram för att konkurrera med resten av världen. Vi ska inte lura oss
att en hög prislapp skulle ensam locka någon. Vid sidan om högkvalitativ
utbildning, måste vi skapa bättre arbetsmöjligheter för studerande. Vi måste
1
Terminsavgifter införs för högskolestuderande utanför EU/EES, undervisnings- och kulturministeriet, 22.10.2015, http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2015/10/ETA.html?lang=sv
2
Study in Sweden – tution fees and costs, Svenska institutet, https://studyinsweden.se/studyinformation/fees-and-costs/
3
Kraftigt minskad student invandring, Statistiska centralbyrån, 9.5.2012,
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Behallare-for-Press/Befolkningsstatistik---grund-for-bosattning/
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erbjuda

språkundervisning,

praktikplatser

och

forum

där studerande

och

arbetsgivare träffas. Lika möjligheter för alla har länge varit den nordiska idealen
och detta innebär att alla får chansen att nå sin bästa potential.

Därför vill UNR att:
 de nordiska länderna avskaffar terminsavgifter för studerande från utanför
EU- och EES-områden.
 de nordiska länderna jobbar för ökad nordisk och internationell samarbete
mellan universiteten genom mera utbytesmöjligheter, gemensamma kurser
och utbildningsprogram.
 studerande erbjuds bättre möjligheter att hitta arbete och praktikplatser
inom ramen för sin utbildning.

KDUN och Ung fyri Miðflokkin reserverar sig.
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13.
BEDRE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE PÅ TVÆRS AF DE
NORDISKE LANDE
I Ungdommens Nordiske Råd ønsker vi at gøre det nemmere at uddannelse sig i
andre lande end sit hjemland. Vi mener, at det en øget konkurrence mellem
uddannelsesinstitutioner i hele Norden vil medføre en lang række fordele –
nøjagtigt som den frie konkurrence altid har gjort. Derfor mener vi, at der skal
være mulighed for uhindret at studere i andre nordiske lande og bevæge sig frit
rundt mellem uddannelser i Norden. Der er imidlertid en række udfordringer.
Eksempelvis kan ikke alle uddannelser på tværs af landene godkendes, hvilket
resulterer i at mange unge er nødsagede til at supplere deres uddannelser med
ekstra fag/kurser, når de returnerer til deres hjemlande. Dette er naturligivs
uhensigtmæssigt, for de nordiske studerende der søger på tværs af norden, i deres
søgen efter god uddannelse og kulturelle oplevelser. Ungdommens Nordiske Råd
har tidligere godkendt en resolution omkring “utdannings kvalifikasjoner”, vi
mener dog fortsat at problemstillingen er aktuel, da der fortsat på flere andre
områder er en række udfordringer, samt et uforløst konkurrencepotentiale
universiteterne imellem.

Ungdommens Nordiske Råd vil arbejde for:


at nedbryde de statslige uddannelsesmæssige barrierer for meritoverførsel.
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14.
BEDRE MULIGHEDER FOR BESKÆFTIGELSE PÅ TVÆRS AF
DE NORDISKE LANDE
I dag vælger mange danskere at arbejde i vores nordiske nabolande. Det samme
gør sig gældende for mange borgere i andre nordiske lande, der også vælger at
søge arbejde uden for landenes grænser. Der er imidlertid en række statsligt
opsatte barrierer, der gør det besværligt for borgerne at gøre dette. I dag har vi
eksempelvis problemer med anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer på
tværs af landegrænserne. Ligeledes har vi udfordringer i forhold til standarder for
byggeri4. En løsning herpå er at tilslutte sig de samme regler som man har i EU.
Dermed vil man udjævne konkurrence på tværs af de nordiske lande, og gøre
det muligt at konkurrerer på lige vilkår.

I Ungdommens Nordiske Råd mener vi:


at de nordiske lande, tager grænsehindringsrådets arbejde seriøst, og
følger de løsningsforslag der er fremlagt i årsrapporten5.



at de nordiske lande samarbejde om at finde fælles standarder for
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.



at de nordiske lande nedsætte fælles standarder for byggeri, så
konstruktionsmateriale kan anvendes på tværs af grænser, hvilket vil sikre
øget konkurrence mellem nordiske håndværkere.



at alle former for regulering, indgreb og støtteordninger i arbejdsmarked
og erhverv bør minimeres, så de nordiske lande kan konkurrere på lige og
fair vilkår.

4

5

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-products
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:895455/FULLTEXT04.pdf
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15.
FÆLLESNORDISK OPTAGELSESPORTAL TIL
VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
Et mål på vejen mod nordisk øget integration må være at nedbryde distancen
mellem de nordiske lande på uddannelsesområdet. Unge fra de nordiske lande
bør i højere grad end i dag, have mulighed for at uddanne sig i et andet nordisk
land end det de kommer fra.
For at sikre lige muligheder er det dog nødvendigt at sikre mere lige information
om uddannelsesudbuddet i de forskellige lande. Som det er i dag, er
oplysningen mangelfuld om mulighederne i det øvrige Norden. Det kan meget vel
være en af årsagerne til at nordiske unge kun i mindre grad drager til udlandet
for at studere. Sågar ligger nordiske unge under gennemsnittet i OECD6 og for
dem der rejser ud, er øvrige nordiske lande kun den tredje mest populære
destination.
Med henblik på at afhjælpe dette bør der tages initiativ til en fællesnordisk
ansøgningsportal for optagelse på videregående uddannelser, der kan sidestillede
uddannelsesinstitutioner på tværs af Norden. Dvs. at alle i Norden skal søge
uddannelse gennem den samme hjemmeside (jf. ’Samordna opptak’ i Norge og
optagelse.dk i Danmark). Denne hjemmeside skal også indeholde oplysninger om
alle uddannelserne og på den måde gøre det let for den enkelte at finde ud af,
hvor den ideelle uddannelse for den enkelte findes, uanset om den er at finde i
Uppsala eller i Reykjavik, eller et helt tredje sted i Norden.
UNR vil derfor arbejde for og foreslå, at Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd tager
initiativ:


At operette en samordnet optagelsesportal for alle de nordiske
lande.

6 http://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf
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16. SAMISK REPRESENTASJON I UNR
Ungdommens Nordiske Råd (UNR) fungerer i dag som en representant for
menneskene og folkegruppene som kommer fra Norden. Folk fra alle de nordisk
land og selvstyrende områder er representert i Ungdommens Nordiske Råd i dag.
At UNR har et såpass stort representativ del av Norden med seg er veldig bra.
Dessverre er visse folkegrupper ikke representert.
I dagens UNR er det slik at samene, som er en del av Norden, ikke er
representert i UNR. Samer har også, på lik linje med andre folkegrupper i
Norden, et behov for å få sine politiske spørsmål til å bli en del av den politiske
debatten.
Samene er heller ikke i dag representert i Nordisk Råd. Samer har i mange år
prøvd på å få seg fast representasjon i Nordisk råd. Og det er ikke før i disse
dager at det har blitt snakk om å få det til.
Nå har ungdommene i Norden en mulighet til å sette standarden for et
inkluderende Norden. La oss inkludere samene i UNR!
UNR vil at:


Alle de tre samiske parlamentene kan delta på UNRs sesjoner med én
ungdomsrepresentant vær



Samerådet, som har observatør status i Nordisk Råd, kan delta på UNRs
sesjoner med én ungdomsrepresentant
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4. UNR-PRESIDIET 2016–2017
President: Espen Krogh
Nordisk ungkonservativ union (Konservativa gruppen)
Utskott: Presidiet

Suppleant: Amalie Hervard-Jørgensen

Kristdemokratisk ungdom i Norden (Mittengruppen)
Juho Jääskeläinen

Suppleant: Aksel Berg

Utskott: Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden

Nordiska Centerungdomens Förbund (Mittengruppen)
Robert Steffens

Suppleant: Johanna Mantere

Utskott: Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden

Socialistisk ungdom i Norden (Vänstersocialistiska gröna gruppen)
Hervør Pálsdóttir

Suppleant Anni Ahlakorpi

Utskott: Utskottet för välfärd i Norden

Förbundet Nordens socialdemokratiske ungdom (Socialdemokratiska gruppen)
Steve Sandgreen

Suppleant: Emilie Bersaas

Utskott: Utskottet för ett hållbart Norden

Nordens Liberale Ungdom (Mittengruppen)
Anders Burlund

Suppleant: Bjarni Kárason Petersen

Utskott: Utskottet för ett hållbart Norden

Grön Ungdom i Norden (Mittengruppen)
Kati Systä

Suppleant: Karin Borsch

Utskott: Utskottet för ett hållbart Norden
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Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (observatör)
Karolina Lång

Suppleant: Jonas Roelsgaard

Utskott: Utskottet för kunskap och kultur
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