
     

 Ungdomens Nordiska Råd    1  
 

UNR:s sekretariat   tfn +358 407748107  
c/o Pohjola Nordens ungdomsförbund  unr@pohjola-norden.fi 
Fredriksgatan 61 A 11   www.unginorden.org 
00100 Helsingfors, Finland    

 

Nordisk Friheds Ungdom 1 

 2 

1. Resolution Interna ID- Kontroller 3 

Motiontext 4 

Under de senaste åren har Norden fört en extrem invandringspolitik, extrem i 5 

förhållande till folkviljan såväl som i förhållande till vår möjliga kapacitet och våra 6 

samhällsekonomiska resurser. Få andra länder i världen har haft en lika vidlyftig 7 

invandring sett till sin folkmängd och samtidigt saknat en tydlig assimilationspolitik. 8 

I takt med den ökade okontrollerade och oreglerade invandringen så har 9 

myndigheter som Polisen fått allt större svårigheter att avvisa asylinvandrare som 10 

har fått avslag på sin uppehållstillståndsansökan. Detta har medfört till att fler än 11 

tiotusentals asylsökande tros ha gått under jorden, vilket har lett till framväxten av 12 

skuggsamhällen. En tydlig effekt av detta har varit generell ökning av kriminalitet 13 

och i synnerhet grova våldsbrott och gängmord.  14 

Den okontrollerade invandringen, till våra länder, har även lett till att allt fler 15 

radikala islamister kunnat gå runt på våra gator och utgjort en säkerhetsrisk för våra 16 

medborgare. Vi har länge varnat för att det bara är en tidsfråga innan terrorn 17 

kommer till norden. Under terrordådet den 7 april i Stockholm bevittnade de 18 

förödande riskerna av att låta illegala invandrare vistas i landet. 19 

För att komma till bukt med de tusentals människor som illegalt befinner sig i våra 20 

länder så bör polisen eller motsvarande myndighet ges befogenheter att utföra inre 21 

utlänningskontroller. Detta är intra-nationella kontroller där individer kan bli 22 

ombedda att identifiera sig själva med en giltig legitimation. Genom att ge polisen 23 

möjlighet att utföra ID kontroller inom landet så motverkar vi framväxten av 24 

skuggsamhällen. Samtidigt ger det staten en möjlighet att aktivt utvisa individer 25 

som har fått avslag på sin asylansökan, ofta på grund av anledningar som att de inte 26 

tillhör en utsatt målgrupp eller har begått brott under sin asylprocess.  27 

 28 

Förslag till beslut 29 

Ungdomens Nordiska Råd ställer sig bakom motionen om att ge Polismyndigheten, 30 

eller motsvarigheten till Polismyndigheten, rätten att utföra inre 31 

utlänningskontroller och tillkänna ger detta för Nordiska Rådet.  32 

http://www.norden.org/unr
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 35 

2. Frivilligt Nordiskt Militärt Samarbete 36 

Motionstext 37 

Nordisk Frihet Ungdom stödjer utvecklingen och vidare förstärkningen utav ett 38 

frivilligt militärt sammabetet mellan de nordiska länderna I den gemensamma 39 

intressezonen kring Östersjön. Det militära samarbetet bör fördjupas genom 40 

gemensamma material inköp samt gemensamma militärträningar-/utbildningar. 41 

Nordisk Ungdom Frihet ämnar understryka att en fortsatt stark demokrati och frihet 42 

inom Norden, enbart kan leva vidare om det stödjs utav ett starkt och 43 

konkurrenskraftigt försvar samt en gemensam enighet bland nordens länder om att 44 

bistå varandra i krissituationer. 45 

Nordisk Frihet Ungdom anser att det är viktigt att stödja och vidareutveckla den 46 

allmänna värnplikten som en alternativ tillgång för försvarsmakten, i synnerhet vid 47 

framtida krissituationer som terrorism eller som avvärjning mot den upptrappade 48 

aggressionen från Ryssland. 49 

 50 

Förslag till beslut 51 

Ungdomens Nordiska Råd ställer sig bakom motionen om att förstärka och 52 

vidareutveckla det frivilliga militära samarbetet mellan de nordiska länderna och 53 

tillkänna ger detta för Nordiska Rådet. 54 

55 

http://www.norden.org/unr
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 57 

3. Byta Asylsystemet mot UNHCR Kvotflyktingsystemet 58 

Efter de senaste årens massinvandring till Europa så har allt fler börjat 59 

uppmärksamma och ifrågasätta den förda immigrationspolitiken. Som ungdomar 60 

från hela Norden så är vi oroade över framtiden för våra länder. Konflikter baserad 61 

på kultur, ökade kriminalitet och terrorism från radikal jihadister har blivit ett 62 

återkommande fenomen i Norden, som resultat på den okontrollerade 63 

invandringen.  64 

 65 

En bakomliggande anledning utav de senaste årens ohållbara massinvandring kan 66 

hänvisas till regelverket kring asylinvandring som ofta har misstolkats eller helt 67 

missbrukats. Dagens asylsystem som härstammar från Dublin förordningen har 68 

visat sig vara ohållbart i en allt mer globaliserad värld. Vi ifrågasätter systemet och 69 

dess användbarhet, när individer från länder utanför Europa väljer att passera 70 

flertalet säkra länder inom Europa, enbart för att söka asyl i nordiska länder. 71 

Slutsatsen kan därmed dras att dessa individer inte söker grundläggande säkerhet 72 

utan snarare förbättrade ekonomiska och sociala förhållanden. 73 

 74 

Med ovanstående i hänsyn så vänder vi oss mot asylsystemet helt och förordnar 75 

istället att de nordiska länderna som frivilligt ämnar ta emot flyktingar bör göra så 76 

under ramen för UNHCR och dess kvotflyktingsystem. Detta bidrar till att 77 

människor som FN har utsatt som i behov av akut hjälp får detta. Samtidigt 78 

motverkar vi ett system där människor som har ekonomiska medel använder sig 79 

utav flyktingsmugglare för att ta sig till de nordiska länderna och söka asyl på 80 

bekostnad utav fattigaste och mest behövande, ofta kvinnorna och barn, som 81 

därmed bortprioriteras utav EU-länderna. Genom vårt förslag så verkar vi för en 82 

långsiktigt hållbar och humanitär flyktingpolitik snarare än dagens kortsiktiga 83 

lösning. 84 

 85 

Förslag till beslut 86 

Ungdomens Nordiska Råd ställer sig bakom motionen om avskaffa asylsystemet 87 

och övergå till ett frivilligt flyktingmottagande utav kvotflyktingar, enligt UNHCRs 88 

definition, och tillkänna ger detta för Nordiska Rådet.   89 

http://www.norden.org/unr
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 91 

 92 

4. Grænsekontrol 93 

For at sikre øget tryghed og sikkerhed for de Nordiske borgere ønsker nordisk frihed 94 

Ungdom at indfører grænsekontrol omkring hele Norden; Fra Danmark i vest til 95 

Finland i øst.  96 

 97 

Grænsekontrollen skal give en øget kontrol med hvem der kommer ind i vores lande 98 

samt bremse og forhindrer kriminelle bander og terrorister i at komme ind. I 99 

Danmark har der været grænsekontrol flere gange, hvilket har haft stor succes, 100 

særligt med konfiskering af narkotika, våben og afvisning af kriminelle udlændinge. 101 

De senere år har Norden og særligt Europa været udsat for en række terrorangreb 102 

samt en migrantkrise hvor millioner af illegale indvandrer har fået adgang til Europa 103 

og Norden. Dette kan ikke fortsætte, hvis vi ønsker at bevarer vores samfund hvor 104 

tryghed, velstand og vores fælles kultur bliver sat i højsæde.  105 

 106 

Hvis vi skal forhindrer disse grænseoverskridende problematikker, skal vi 107 

samarbejde internationalt. Derfor ønsker NFU at alle Nordiske lande går sammen 108 

om at oprette en Nordisk grænsekontrol.   109 

 110 

Derfor ønsker Nordisk Frihed Ungdom indført en permanent grænsekontrol ved 111 

nordens ydre grænser altså Danmark i vest og Finland i øst for at sikre øget 112 

sikkerhed, tryghed, og en general kontrol med hvad der kommer ind i norden.  113 

http://www.norden.org/unr
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 115 

5. Forsvar kultur og traditioner 116 

 117 

Siden migrantkrisen start i 2015 har millioner af mennesker fra Afrika og 118 

Mellemøsten fået adgang til Europa. Konsekvenserne har været katastrofale for de 119 

samfund der har fået flest, særlig Sverige og Tyskland. I Nordisk Frihed Ungdom 120 

ønsker vi at bevarer vores samfund som sikre og velhavende, hvor vi sikre vores 121 

velfærd for alle borgere, så vi har et værdigt samfund at give videre til kommende 122 

generationer.  123 

Ligeledes ønsker vi at bevarer vores lands kultur, traditioner og værdier. Vi ser 124 

skeptisk på den enorme indvandring der har været mod Europa og særlig Norden. 125 

Statistikker fra samtlige europæiske lande viser at den indvandring udfordrer vores 126 

samfund. Indvandrer er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikker, arbejdsløshed 127 

og der skabes parallelsamfund.  128 

 129 

Derfor ønsker Nordisk Frihed Ungdom at der kommer et øget fokus på at bare de 130 

nordiske værdier, traditioner, sprog og kultur sådan så vi i norden kan give vores 131 

samfund videre som de er i dag til fremtidige generationer. Dette skal blandt andet 132 

ske ved en større begrænset indvandring fra lande uden for Europa. 133 

134 

http://www.norden.org/unr


     

 Ungdomens Nordiska Råd    6  
 

UNR:s sekretariat   tfn +358 407748107  
c/o Pohjola Nordens ungdomsförbund  unr@pohjola-norden.fi 
Fredriksgatan 61 A 11   www.unginorden.org 
00100 Helsingfors, Finland    

 

Kristelig Folkepartis Ungdom, Ung fyri Miðflokkin og Kristdemokratiska 135 

Ungdomsförbundet 136 

6. Bærekraftig hvalfangst 137 

I 1982 vedtok Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) å innføre nullkvote 138 

på kommersiell hvalfangst. Dette vedtaket, som i praksis er et forbud mot 139 

hvalfangst, har manglende vitenskapelig begrunnelse og virker mer preget av 140 

kulturell argumentasjon.1 Selv om det finnes turede hvalarter, er i det dag en 141 

betydelig bestand av vågehval i norske farvann, en art som aldri har blitt sett på som 142 

utrydningsturet. Et nullkvotesystem har ikke den berettigede tyngden som en slik 143 

praksis bør ha for å opprettholdes. 144 

Et vanlig argument mot kommersiell hvalfangst er at bruk av granatharpun utsetter 145 

hvalen for unødige lidelser, og at det ikke finnes våpen som ivaretar dyrevelferden 146 

på en nødvendig måte. Statistikken viser imidlertid noe annet, nemlig at mellom 82 147 

– 90 % av dyrene dør umiddelbart, noe som signifikant er bedre enn all annen 148 

storviltjakt på land.2 Norge har bestandig vært et foregangsland når det gjelder 149 

metodene brukt for hvalfangst. Færøyene har også opptrådt forbilledlig, ved å 150 

bokføre all hvalfangst uavbrutt siden 1709.  151 

På tross av forbudet til IWC, har både Norge, Færøyene og Island praktisert moderat 152 

hvalfangst gjennom egne kvoter. Dette begrunnes med at IWCs oppfatting har en 153 

kulturell argumentasjon snarere enn en vitenskapelig. Derfor har enkelte land valgt 154 

å regulere kvoter til hvalfangst selv. Norges kvoter er i tråd med Den internasjonale 155 

hvalfangstkonvensjonen, som er dannet av vitenskapskomitéen til IWC, og legger til 156 

rette for bærekraftig og langsiktig forvalting av hvalfangsten. Men ettersom IWC 157 

har et totalforbud er ikke konvensjonen praktisert av andre land enn de som driver 158 

med kommersiell hvalfangst. På den måten ivaretar hvalfangstlandene intensjonen 159 

til IWC, om å opprettholde dyrebestanden, på tross uenighetene rundt 160 

totalforbudet. 161 

Beregninger gjort i 2013 viste en norsk vågehvalsbestand på mer enn 100 000 i 162 

norske farvann, mens kvoten kun var satt til 880 dyr. Det viser at hvalfangst skjer på 163 

en bærekraftig måte, og at all fangst av dyr er i tråd med faglige anbefalingene.1 I 164 

møte med klimautfordringer pekes det på at vi i større grad må bruke resursene som 165 

finnes i havet, og da vil en opphevelse dagens forbud mot hvalfangst være et 166 

naturlig steg på veien. En internasjonalt regulert hvalfangstnæring vil være bedre 167 

for en bærekraftig forvaltning, ettersom et totalforbud verken fungerer eller er 168 

hensiktsmessig. 169 

                                                 
1 https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/fiskeri-og-havbruk/kval-og-

sel/hvalfangst-etisk-og-barekraftig/id2505119/ 
2 https://norskhval.no/fakta/dyrevelferd/ 

http://www.norden.org/unr
https://www.facebook.com/ung.fyri.midflokkin
http://kdu.se/
http://kdu.se/
https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/fiskeri-og-havbruk/kval-og-sel/hvalfangst-etisk-og-barekraftig/id2505119/
https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/fiskeri-og-havbruk/kval-og-sel/hvalfangst-etisk-og-barekraftig/id2505119/
https://norskhval.no/fakta/dyrevelferd/
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 170 

Ungdommens Nordiske Råd vil jobbe for: 171 

• at IWCs internasjonale forbud mot hvalfangst oppheves 172 

• at IWC fastsetter bærekraftige og vitenskapelige funderte kvoter som 173 

ivaretar hvalbestanden samt havets økosystem på en god måte  174 

http://www.norden.org/unr
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Foreningen Nordens Ungdom Norge 175 

 176 

7. Sikring af et demokratisk internet 177 

Dagens internet er i høj grad domineret af kommercielle interessanter og det kan 178 

være svært for det enkelte individ at overskue, hvilke oplysninger man deler, under 179 

hvilke vilkår og med hvem. Google og Facebook er bare to eksempler på store, 180 

internationale firmaer, som lever af at indsamle oplysninger om folk, mens de 181 

såkaldte ’cookies’ (informationskapsler) lagre vores aktivitet på alle hjemmesider.    182 

Norden har den nødvendige tekniske og juridiske kompetence til at kunne skabe 183 

grundstrukturen for fremtidens globale, demokratiske internet. Som måske verdens 184 

mest demokratiske region, bør Norden gå forrest og vise vejen til det fuldt ud 185 

demokratiske internet, som sætter mennesket, frem for kommercielle interesser, i 186 

højsædet.    187 

 188 

Foreningen Nordens Ungdom Norge mener derfor, at de nordiske lande skal gå 189 

sammen om at sikre menneskerettigheder og retten til privatliv på nettet. Nordiske 190 

universiteter skal tildeles opgaven at udvikle et internet, hvis grundstrukturer tager 191 

udgangspunkt i demokrati og frihed i stedet for kommercielle interesser.   192 

http://www.norden.org/unr
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 194 

 195 

8. Nordisk pantsystem 196 

Alle som har tatt en handletur til Charlottenberg eller storhandlet på tax-freen på 197 

Danskebåten, kjenner dilemmaet når festen er over og ryddingen begynner: hvor 198 

skal man gjøre av panten?  199 

 200 

Panteordningen i Norden opererer dessverre kun på nasjonalt nivå, noe som betyr 201 

at mange aluminiumbokser og plastflasker ender i restavfallet. Her går store 202 

miljøgevinster tapt. I følge en analyse av Copenhagen Economics, selges det 60 203 

millioner aliminiumsbokser i grensehandelen mellom de nordiske landene hvert år3.  204 

Foreningen Nordens Ungdom Norge mener at det er en mer bærekraftig løsning å 205 

innføre et nordisk pantesystem. Systemet bør i første omgang gjelde for flasker og 206 

bokser som blir kjøpt ved grensehandel og på ferger. Slik kan vi få bukt med et 207 

unødvendig ressurssløseri.  208 

                                                 
3 Kilde: http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/samarbetsministrarna-mr-

sam/graenshinderarbete/graenshinderdatabasen/aktuella-graenshinder/nordiskt-

pantsystem  

 

http://www.norden.org/unr
http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/samarbetsministrarna-mr-sam/graenshinderarbete/graenshinderdatabasen/aktuella-graenshinder/nordiskt-pantsystem
http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/samarbetsministrarna-mr-sam/graenshinderarbete/graenshinderdatabasen/aktuella-graenshinder/nordiskt-pantsystem
http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/samarbetsministrarna-mr-sam/graenshinderarbete/graenshinderdatabasen/aktuella-graenshinder/nordiskt-pantsystem
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Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF) 209 

 210 

 211 

9. Opphev geo-blokkering i Norden   212 

   213 

Det siste året har vist betydningen av grensehinderet geo-blokkering i Norden. Da 214 

NRK i januar geo-blokkerte den norske TV-serien SKAM, vakte det stor bekymring i 215 

de andre nordiske landene, særlig Danmark. Det betød at de ikke fikk tilgang. Til 216 

slutt, fant NRK imidlertid en løsning, som gjorde at alle ungdommer i Norden fikk 217 

være felles om serien.  218 

 219 

Men episoden åpenbarer et større grensehinder i Norden. Geo-blokkering gjør at vi 220 

ikke kan bevege oss fritt mellom internettsider i Norden. Det hindrer utviklingen av 221 

en fellesnordisk kultur, språkforståelse og offentlighet. Slik blir det også et hinder 222 

for mer nordisk integrasjon. 223 

 224 

Derfor krever FNUF at geo-blokkeringen mellom nordiske land oppheves.  225 

226 

http://www.norden.org/unr
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ViNo - Vihreät nuoret ja opiskelijat ry 227 

 228 

10. Dags för Norden att reparera ETS-systemet 229 

Norden bör tillsammans lobba för ett fungerande system för utsläppshandel i EU med 230 

målet att höja priset för CO2-utsläppsrättigheter. 231 

 232 

Norden har länge jobbat för en bättre miljö och oftast gjort sitt bästa för att 233 

motarbeta klimatförändringarna. Nu är dags att ta itu med arbetet på allvar när ETS 234 

(EU Emissions Trading System) skall förnyas. Till detta uppmuntrar även Jorma 235 

Ollila i sin rapport om nordiskt energisamarbete för Nordiska ministerrådet.4  236 

 237 

Kolpriset bör höjas till sådan nivå att det blir rejält lönsammare att investera i ren 238 

och miljövänlig teknologi och marknaden bidrar ännu i en större grad till 239 

miljöarbetet. Genom en markant prishöjning skulle ETS-systemet fungera på bästa 240 

möjliga sättet. Sverige har visat gott exempel genom att köpa och inhibera 241 

utsläppsrättigheter med syfte att höja kolpriset. Finland har i sin tur subventionerat 242 

utsläppsrättigheter och rättigheterna har blivit alldeles för billiga för att vara på 243 

hållbar nivå. Norden bör kunna visa exempel åt resten av världen och vår miljöpolitik 244 

bör vara ambitiöst.   245 

 246 

Internationellt samarbete är det bästa sättet för Norden att nå hållbarhets målen 247 

och därför är samarbetet viktigt på nordiskt, europeiskt och globalt plan. Om vi 248 

lyckas förnya ETS-systemet bidrar den till rättvis konkurrens på marknaden och 249 

effektivt minskar kolutsläpp säger Ollila i sin rapport. Om förnyelsen inte lyckas bör 250 

Norden i varje fall försöka hitta en gemensam lösning skriver Ollila.5 251 

 252 

UNR uppmanar nordiska länder:   253 

 254 

• Att tillsammans lobbar för starkare ETS-systemet i EU och komma överens 255 

om sätt att jobba för gemensamma mål inom Nordiska rådet och Nordiska 256 

ministerrådet. 257 

 258 

• Att de nordiska länderna visar exempel i nationell politik och jobbar för att 259 

minska kolutsläpp nationellt och på nordisk nivå.  260 

                                                 
4 Nordiskt energisamarbete: Starkt idag – starkare i morgon, Jorma Ollila, 2017, Nordiska 
Ministerrådet, s. 15 
5 Nordiskt energisamarbete: Starkt idag – starkare i morgon, Jorma Ollila, 2017, Nordiska 
Ministerrådet, s. 15 

http://www.norden.org/unr
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Nordens Liberale Ungdom (NLU) 261 

 262 

11. Styrkelse af ytringsfrihed 263 

God og ærlig informationsudveksling er en uundgåelig forudsætning for fremskridt i 264 

ethvert givent samfund. Det har man anerkendt i den vestlige verden, og derfor har 265 

ytringsfriheden altid været prioriteret højt. Fri meningsudveksling er det stærkeste 266 

værktøj i søgen efter sandheden. Den ligger til grund for individets frihed og 267 

autonomi. Ytringsfriheden er også en forudsætning for de demokratiske 268 

grundregler – uden frie ytringer er der ingen fri information, og ingen fri 269 

meningsdannelse, som er grundlaget for et velvirkende demokrati, hverken 270 

igennem individers informerede stemmeafgivelse eller mulighed for at deltage i 271 

samfundsdebatten. 272 

I de nordiske lande har der været en uheldig udvikling, der går lige imod disse 273 

grundprincipper. Alle de nordiske lande har nemlig flere ytringshæmmende love, 274 

der begrænser individets ret til at ytre sig. I søgen for sandheden er 275 

ytringshæmmende lovgivning en uheldig praksis. Med disse krænker man både 276 

ytringsfriheden og informationsretten, og vores frihed til at dele vores ideer og tage 277 

imod andres er essentiel for et demokratisk samfund. Ytringsbegrænsende 278 

lovgivning er i brud med FN’s og EU’s menneskerettighedskonvention, og går imod 279 

menneskers ukrænkelige universale rettigheder. 280 

 281 

 282 

Derfor opfordrer UNR de nordiske lande til: 283 

• At afskaffe lovgivning der begrænser individets ret til at ytre sig uden straf.   284 

http://www.norden.org/unr
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12. Nordisk musketered  288 

Vi i Norden prøver så vidt muligt at samarbejde med hinanden, men når det 289 

kommer til den nationale sikkerhed, dvs. i tilfældet af et angreb og cyberangreb, så 290 

står halvdelen af os nærmest alene, nemlig Sverige og Finland. Vi ’andre’ i norden er 291 

jo medlemslande i NATO og har derfor en forpligtende pagt med de store militære 292 

magter i den vestlige verden, der virker som et værn mod potentielle angreb. 293 

Lignende er der også Artikel 42, stk. 7 under Lisbon-aftalen i EU, som den anden 294 

halvdel af Norden er del af, og kun Danmark er sikret af begge pagter. Vi mangler 295 

altså én formel og overbevisende pagt der giver et tydeligt signal til Norden, og 296 

resten af verden, om at vi er sammen om sikkerheden i Norden. 297 

 298 

Nato-landene har en ”Musketereden”, eller mere formelt, Artikel 5. 299 

Denne ed, eller pagt, medfører at alle lande skal agere solidarisk, skulle der 300 

forekomme et angreb mod et fælles NATO-land. Denne artikel bliver betragtet som 301 

hjørnestenen i NATO, da den sikrer den nationale sikkerhed for medlemslandene. 302 

Dén burde indgå i vores nordiske samarbejde. Derved vil vi kunne fremstå som én 303 

samlet blok i tilfælde af sikkerhedsmæssige problemstillinger. 304 

 305 

Vi i Ungdommens Nordiske Råd ønsker derfor at vi alle tager initiativ og stemmer 306 

om en bindende ’Artikel 5’, således står ingen af os alene. 307 

 308 

Ungdommens Nordiske Råd arbejder for:  309 

• En forsvarspagt i samme stil som NATOs artikel 5.  310 

• Et fælles nordisk forsvars- og efterretningsberedskab også i tilfælde af 311 

cyberangreb. 312 

 313 

Kilde:  314 

• http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_110496.htm 315 

• http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-316 

union-and-comments/title-5-general-provisions-on-the-unions-external-action-317 

and-specific-provisions/chapter-2-specific-provisions-on-the-common-foreign-318 

and-security-policy/section-2-provisions-on-the-common-security-and-319 

defence-policy/129-article-42.html  320 

http://www.norden.org/unr
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_110496.htm
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-union-and-comments/title-5-general-provisions-on-the-unions-external-action-and-specific-provisions/chapter-2-specific-provisions-on-the-common-foreign-and-security-policy/section-2-provisions-on-the-common-security-and-defence-policy/129-article-42.html
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-union-and-comments/title-5-general-provisions-on-the-unions-external-action-and-specific-provisions/chapter-2-specific-provisions-on-the-common-foreign-and-security-policy/section-2-provisions-on-the-common-security-and-defence-policy/129-article-42.html
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-union-and-comments/title-5-general-provisions-on-the-unions-external-action-and-specific-provisions/chapter-2-specific-provisions-on-the-common-foreign-and-security-policy/section-2-provisions-on-the-common-security-and-defence-policy/129-article-42.html
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-union-and-comments/title-5-general-provisions-on-the-unions-external-action-and-specific-provisions/chapter-2-specific-provisions-on-the-common-foreign-and-security-policy/section-2-provisions-on-the-common-security-and-defence-policy/129-article-42.html
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-union-and-comments/title-5-general-provisions-on-the-unions-external-action-and-specific-provisions/chapter-2-specific-provisions-on-the-common-foreign-and-security-policy/section-2-provisions-on-the-common-security-and-defence-policy/129-article-42.html
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 323 

13. Tættere samarbejde i EU  324 

Europa og det europæisk samarbejde er mere presset nu end nogensinde før. Et 325 

medlemsland har forladt samarbejde og de resterende lande skal nu danne nye 326 

alliancer. Storbritannien har hidtil været en stærk allieret, når der skulle forhandles i 327 

EU og kæmpes for vestlige værdier. Med andre ord så har Storbritannien hjulpet 328 

Norden og resten af det vestlige Europa med at kæmpe for et EU med fokus på 329 

frihandel og fred; projektets kerneværdier. 330 

 331 

Siden udvidelsen af EU i 2014 har særligt østblokken drejet samarbejdet længere og 332 

længere væk fra dets oprindelige formål, og er i større og større grad lykkes, med 333 

hjælp fra de sydlige lande. Vi har set EU diskutere en social søjle, som i praktisk vil 334 

gøre op med den arbejdsmodel vi nyder godt af i Norden. Vi har ligeledes set øst- og 335 

sydblokken, der holder hårdt på at alle i Europa skal kunne få de samme ydelser i 336 

Norden som vi giver vores borgere fra dag 1. Det betyder at vi bliver tvunget til at 337 

sende masse penge ud af landet, fx som børnepenge eller uddannelsesstøtte. 338 

 339 

Med Storbritannien ude bliver vi nødt til at arbejde endnu mere sammen, hvis vi i 340 

fremtiden skal undgå at nordens værdier bliver kørt ud på sidelinjen, og at lande 341 

som Polen eller Italien skal være dem der styrer vejen for fremtidens Europa. 342 

 343 

Derfor opfordrer og håber UNR at man i fremtiden i Norden vil: 344 

• Arbejde tættere sammen, når der skal forhandles på alle niveauer i EU og 345 

huske at værne om de fælles interesser som Norden deler. 346 

• Arbejde hen imod at flere nordiske lande bliver en del af samarbejdet, 347 

således vi kan tale med en stærk stemme til forhandlingerne.  348 

http://www.norden.org/unr
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 350 

 351 

14. Større fokus på kernekraft som fremtidens energikilde i Norden  352 

I en verden med truende klimaforandringer og stigende energibehov er der behov 353 

for nye løsninger i de nordiske lande. På trods af et stort fokus på vedvarende energi 354 

står fossile brændstoffer fortsat for en meget stor andel af energiproduktionen, og i 355 

2015 kom over halvdelen af strømforbruget i Danmark fra kulkraft. 356 

  357 

De store satsninger på vedvarende energi har været særdeles dyre, uden at vi i 358 

norden er nået i mål med ambitionen om at frigøre os fra fossile brændstoffer. I 359 

kampen mod klimaforandringerne er det vigtigt at de nordiske lande fortsat skal stå 360 

som foregangslande, og der er derfor brug for alternative energikilder, såfremt vi 361 

skal bibeholde denne førerposition i verden.  362 

 363 

De nyeste atomreaktorer kan anvende thorium eller brugt brændsel fra ældre 364 

reaktorer, er langt sikrere end tidligere, og giver en stabil produktion af energi, i 365 

modsætning til vind- og solenergi, som er udsat for store udsving. Disse store 366 

fremskridt i teknologien, samt det faktum at energikilden er CO2-neutral, gør 367 

kernekraft langt mere attraktivt i sammenligning med fossile brændstoffer.  368 

 369 

De nordiske lande bør derfor gå i front og danne forbillede for resten af verden i 370 

forskning, udvikling og brug af den nyeste teknologi inden for atomreaktorer, for at 371 

sikre udbredelsen samt vores egen uafhængige energiforsyning, fri fra de skiftende 372 

geopolitiske vinde.  373 

 374 

 375 

Ungdommens Nordiske Råd mener derfor: 376 

• At kernekraft bør være en markant del af nordens energiforsyning 377 

• At de nordiske lande bør erstatte fossile brændstoffer med kernekraft 378 

• At forskning i kernekraft skal opprioriteres kraftigt 379 

 380 

 381 

Kilder: 382 

http://www.reo.dk/viden-om-energi/energikilder.aspx   383 

http://www.norden.org/unr
http://www.reo.dk/viden-om-energi/energikilder.aspx
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 386 

15. Styrkelse af det enkelte individs rettigheder i Nordisk samarbejde 387 

Vi ønsker at fokusere på det enkelte individs rettigheder. Den mindste minoritet i 388 

verden er mennesket, hvorfor det er indlysende at rettigheder bør tildeles det 389 

enkelte individ og ikke særlige grupper.  På denne baggrund vil vi opfordre de 390 

Nordiske lande til, ved fordeling af rettigheder, at have fokus på det enkelte individ, 391 

og ikke tildele urfolk særlig retsstilling der forfordeler andre borgere til fordel 392 

nordiske urfolk. Retsstatsprincippet tilsiger at alle er lige for loven, hvorfor dette 393 

også bør gælde i forbindelse med det nordiske samarbejde. Ingen borgere skal 394 

stilles dårligere eller bedre, hvorfor tildeling af politiske, kulturelle og sociale 395 

rettigheder ikke bør ske med baggrund i etnicitet. 396 

 397 

Historien, heriblandt den nordiske, har vist at etniske minoriteter ofte er blevet 398 

behandlet som andenrangsborgere, og nogle steder helt eller delvist udslettet. Med 399 

indførelse af retsstatsprincippet og tredeling af magten i alle de nordiske lande, er 400 

der nu sat stopklodser for at dette ikke skal kunne ske igen. Samtidig er en stat der 401 

tildeler etniske minoriteter de samme rettigheder på tværs af befolkningen en 402 

moderne stat. For at sikre at historien ikke gentager sig, er det vigtigt at nordiske 403 

urfolk i det nordiske samarbejde ikke nyder særstilling i forhold til andre borgere. Vi 404 

mener at de nordiske borgere uanset etnicitet, ophav eller historie tildeles de 405 

samme rettigheder. 406 

 407 

Ungdommens Nordiske Råd opfordrer derfor til: 408 

• At alle forsøg på tildeling af forrang til Nordiske Urfolk i forbindelse med det 409 

nordiske samarbejde ophæves. 410 

• At alle individer behandles lige samt tildeles samme rettigheder uanset deres 411 

etniske ophav.  412 

http://www.norden.org/unr
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 415 

16. Statsligt uafhængige medier 416 

Den frie og uhæmmede udveksling af idéer, tanker og holdninger er selve 417 

grundlaget for det politiske demokrati samt helt essentielt for den frie og 418 

demokratiske debat. Af den grund er det også særdeles problematisk, når stater 419 

indtager en fremtrædende rolle i netop den offentlige debat, hvilket sker ved 420 

særlige statslige medievirksomheder som eksempelvis Danmarks Radio i Danmark 421 

eller NRK i Norge.   422 

 423 

Statslige medier vil aldrig konkurrere på lige vilkår med andre aktører i den 424 

offentlige debat, eftersom de på forskellige områder nyder lovmæssig særstatus 425 

samt modtager massiv offentlig støtte. For at styrke den fri, demokratiske debat, 426 

ønsker vi ligeledes at afskaffe anden statslig indblanding i den fri debat såsom 427 

mediestøtte samt særlige reguleringer af private medier. 428 

 429 

Selvom mediestøtte har som intention at hjælpe den frie debat, ender den i sidste 430 

ende med at skade den. Alle medier bør være uafhængige af statslig indflydelse, så 431 

vi derigennem styrker pressefriheden. Når særlige mediestrukturer eller holdninger 432 

modtager støtte, giver det dem en unaturlig fordel over alternativerne, hvilket altid 433 

har uforudsete negative konsekvenser. Mediestøtten skal derfor udfases og 434 

afskaffes. 435 

 436 

Med afskaffelsen af mediestøtten bør også følge en generel deregulering af 437 

lovgivningen omkring mediernes drift og begrænsninger. Omend medierne stadig 438 

skal stå til ansvar for generelle love, bør særlige lovkrav til medier afskaffes. 439 

 440 

Derfor ønsker vi i Ungdommens Nordiske Råd at:  441 

• Privatisere al statslig medievirksomhed. 442 

• Afskaffe alle former for mediestøtte. 443 

• Afskaffe alle særlige lovkrav til medievirksomhed. 444 

445 

http://www.norden.org/unr
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 448 

17. Förena pantsystemen i Norden   449 

Stora mängder aluminiumburkar och plastflaskor försvinner ur de olika nordiska          450 

pantsystemen på grund av att de pantas i ett annat land än de är köpta i. Burkar och 451 

flaskor som är importerade har en mycket lägre återvinningsgrad och blir restavfall 452 

istället. Energin som krävs för att producera en helt ny aluminiumburk är 20 gånger 453 

högre än en återvunnen burk. Miljön, industrin och handeln skulle tjäna på ett 454 

gemensamt pantsystem. Alla nordiska länder har en hög återvinningsgrad för 455 

dryckesbehållare, men med mer gränsöverskridande handel så kommer behovet av 456 

ett gemensamt pantsystem bara växa. 1 457 

 UNR uppmanar de nordiska länderna:   458 

• Att förena de olika pantsystemen till ett gemensamt system 459 

 460 

 461 

 462 

 463 

 464 

 465 

 466 

 467 

 468 

 469 

 470 

 471 

1 Motion till riksdagen 2016/17:2266, https://data.riksdagen.se/fil/EF16D779-62CA-472 

490B-92AC-BAEA0ED0FD26 (besöktes 2017-08-13)  473 

http://www.norden.org/unr
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 475 

18. Fler digitala lösningar i den högre utbildningen  476 

Att stärka verktygen för online-kurser skulle förbättra tillgängligheten av utbildning 477 

oavsett var du bor. Med möjligheten att flytta och studera i alla nordiska länder får 478 

fler personer tillgång till högre utbildning.  479 

 Att utöka systemet med stora öppna online-kurser och livesändning av 480 

föreläsningar skulle hjälpa studenter som har svårt att resa till skolan/universitetet 481 

för att delta i föreläsningar och dylikt. Distansinlärning skulle öka möjligheterna att 482 

bo och studera på avlägsna platser och på så sätt stärka landsbygden. Utöver det så 483 

skulle det öka mobiliteten för studenter och öka den regionala utvecklingen. NCF är 484 

medvetna om svårigheterna och utmaningarna med distansutbildning, men vi tror 485 

på vikten av interaktion mellan elever och lärare.  486 

 Offentlig-privat samverkan är en väg ett sätt att öka kunskapsnivån om 487 

digitalisering och användningen av mjuk- och hårdvara.   488 

 489 

UNR uppmanar de nordiska länderna: 490 

• Att förbättra infrastrukturen för högre utbildning med fokus på online-491 

kurser och/eller program. 492 

• Att försäkra sig att online-kurser och/eller program är tillgängliga för 493 

studenter i alla länder. 494 

• Att uppmuntra användningen av stora öppna online-kurser och livesändning 495 

av föreläsningar (MOOCs) 496 

• Att utöka användningen av teknik i utbildning och uppmuntra livesändning 497 

av kurser 498 

• Att uppmuntra partnerskap mellan skolor, universitet och den privata 499 

sektorn  500 

http://www.norden.org/unr
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19. För ett gemensamt elektroniskt tullsystem för arbetsutrustning  503 

Idag när ett företag opererar över gränserna så faller deras eventuella utrustning 504 

under tullavgifter. De måste då hitta och besöka en gränsövergång som har en 505 

tullstation, vilket både är tidskrävande och ineffektivt. Om det skulle visa sig att den 506 

närmsta tullstationen är stängd så måste företagaren åka till nästa gränsövergång i 507 

hopp om att nästa är öppen. Detta är inte bra för varken handel eller miljön.   508 

Ett elektroniskt system där företagaren kan ladda upp en lista över utrustning som 509 

förs över gränsen skulle inte bara spara tid och öka effektiviteten, det skulle också 510 

leda till miljövinster i och med att man inte behöver åka från tullstation till 511 

tullstation. Detta skulle kombineras med slumpmässiga kontroller för att se till att 512 

listan stämmer.   513 

UNR uppmanar de nordiska länderna:   514 

• Att sträva för ett gemensamt elektroniskt tullsystem för arbetsutrustning 515 

• Att generellt minska antalet tullar mellan länderna.  516 

http://www.norden.org/unr
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20. Tillade homoseksuelle at donere blod   519 

De fleste større byer i Norden afholder hvert år mangfoldighed og lige rettigheder til 520 

pride events. Dog er kampen for lige rettigheder ikke ovre. NCF vil arbejde for reelt 521 

at opnå lige rettigheder i Norden, the fight for equal rights is not over. Mænd som i 522 

dag sover med andre mænd må ikke donere blod. Til trods for at der er hjælp fra 523 

teknologi vedbliver stigmatiseringen. not allowed to donate blood. Nutidens 524 

teknologi kan påvise om blodet indeholder HIV eller andre sygdomme og på det 525 

grundlag ønsker NCF at gøre det muligt for mænd, der sover med andre mænd,at 526 

donere blod.Som følge af det er der åbenlyse grunde til at fortsat at kæmpe for anti 527 

diskrimination af homoseksuelle, der ønsker at donere blod for at opnå reelt lige 528 

rettigheder.   529 

NCF opfordrer de nordiske lande til at:   530 

• Tillade homoseksuelle at donere blod på lige fod med andre grupper 531 

• Anerkende at kampen for lige rettigheder endnu ikke er vundet  532 

  533 

http://www.norden.org/unr
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 535 

21. Norden må fase ut plast-bestikk og poser!  536 

Plastikk er et voksende miljøpolitisk tema og har blitt globalt problem. Det er 537 

beregnet at kun 20% av plastikk som blir brukt i verden havner i 538 

resirkuleringssystemet, mens resten havner i verdens økosystem.   539 

Plastikk som havner på avveie i havet er en stor trussel for maritimt liv på globen. 540 

Bruken av plastikk har økt drastisk de siste 50 årene og nå har det blitt så stort 541 

problem at det om noen snart ikke er noen vei tilbake. Derfor trenger vi stoppe 542 

bruken av engangs artikler av plastikk som plastposer og plastbestikk.  543 

 Ungdommens nordiske råd vil:  544 

• Ha en felles nordisk handlingsplan som forbyr ikke-nedbrytbar plastbestikk 545 

og -poser   546 

http://www.norden.org/unr
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22. Förbjud orättvis användning av sifferlösa avtal! 549 

Sifferlösa avtal eller nollavtal har blivit vanligare i 2010-talet och majoriteten av de 550 

anställda är ung och kvinna. Enligt Finlands Statikscentralen vill en tredjedel av alla 551 

de anställda och mer än hälften av de deltidanställda ha flera arbetstimmar.  552 

 553 

För de anställda är det orättvist att arbeta vid nollavtal motvilligt eftersom det 554 

betyder fortsatt osäkerhet om huruvida deras löner är tillräckliga för att leva sig. På 555 

grund av detta osäkerhet om deras nästa månads inkomstnivå och arbetstid är det 556 

svårt för dem att för exempel ansöka socialt stöd eller ett lån, ordna daghem för sina 557 

barn och även att hyra en lägenhet. 558 

 559 

Arbetsgivaren istället kan när som helst sluta att ge arbetstagaren timmar. Det 560 

leder till att nolltidskontrakt för ofta används som ett sätt att flytta 561 

entreprenörsrisken till arbetstagaren. Kontraktsformen gör det möjligt att kringgå 562 

arbetsgivarens ansvaror, såsom probation, sjukskrivning och skydd mot 563 

uppsägning. 564 

 565 

Därför vill SUN, att: 566 

• Varje arbetsökande i Norden kan i framtiden välja fritt mellan en nollavtal 567 

och en annan typ av avtal.  568 

• Alternativet till nollavtalen skulle vara en avtalmodell som är baserad på 569 

översynsperioder. Efter varje några månads period ska genomsnittet av 570 

arbetstimmarna bli märkats som den minsta antal av timmarna som 571 

arbetsgivaren måste erbjuda till den anställda i nästa perioden.   572 
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 574 

23. Jämställda löner till hela Norden!  575 

Norden har sedan länge varit en föregångare då det kommer till jämställdhet.  576 

Därför är det viktigt de Nordiska länderna även i fortsättningen förbinder sig till att 577 

tillsammans aktivt kämpa för ett minskande av lönegapet mellan män och kvinnor, 578 

samt för att bryta ner existerande könsnormativa strukturerna på arbetsmarknaden.  579 

 580 

Jämställdhet i arbetslivet bör främjas inom löner, anställningsmöjligheter och 581 

karriärutveckling. Kvinnor tjänar ungefär 10 procent minde lön än män, även då de 582 

har samma utbildningsbakgrund, jobbar inom samma bransch och med samma 583 

arbetsuppgifter, och är av samma ålder. Löneskillnaderna skapas oftast redan i 584 

början av karriären. Därför måste attitydändringarna börja redan i läroanstalterna.  585 

 586 

I våras blev Island den första ländet i världen som har lagt fram en lag om jämställd 587 

lön. Lagen förplicktar företag att bevisa att de betalar samma lön för alla anställda. 588 

Islands mål är att i framtiden ska ingen form av diskriminering påverka lönen.  589 

 590 

 591 

SUN tycker att vi alla skulle följa Islands exempel. Vi vill: 592 

• att transparensen av löner ökas, och att löner bygger på arbetsuppgifternas 593 

krav 594 

 595 

• att alla läroanstalter skapar jämställdhetsplaner. I börsbolagens 596 

jämställdhetsplaner här man fästa särskild uppmärksamhet vid hur jämställd 597 

mellan könen ska främjas i bolagets beslutsfattande.  598 

 599 

• ett system för föräldraledigheten som bygger pä 6+6+6  600 

http://www.norden.org/unr


     

 Ungdomens Nordiska Råd    25  
 

UNR:s sekretariat   tfn +358 407748107  
c/o Pohjola Nordens ungdomsförbund  unr@pohjola-norden.fi 
Fredriksgatan 61 A 11   www.unginorden.org 
00100 Helsingfors, Finland    

 

Socialistisk Ungdom i Norden (SUN) 601 

 602 

24. Ingen ska avvisas till länder där de är i livsfara 603 

Alla människor är födda med rättigheten till självbestämmande och att bo i 604 

säkerhet. Denna rättighet emellertid inte uppfyllas för alla i Norden. Motvilliga och 605 

ibland våldsamma utvisningar pågår. Myndigheterna är tvungna att fatta besluter 606 

om asyl under politisk tryck och utan tillräcklig information och tid. Vi, Norden, 607 

utvisar kvinnorna till Afghanistan, familjer förföljd av terroristgrupper till Iraq och 608 

homosexuella och transpersonen till Russland.  609 

 610 

För att stoppa det kräver SUN att:  611 

 612 

• Ingen ska avvisas mot hens vilja och att myndigheterna är inte tillåtet att 613 

änvanda våld mot människor som inte ställer en risk mot dem själv eller 614 

andra.  615 

• Alla migrationsverkets asylbeslut måste godkännas med en utomstående 616 

myndighet.  617 

• Mydigheterna måste ha möjlighet att bevilja uppehållstillstånd på grundval 618 

av humanitärt skydd om kriterier för asyl är inte uppflyda men det finns en 619 

annat hot mot personet i hemländet.  620 

  621 
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 623 

25. Skattesammarbete, inte konkurrens  624 

Inkomstklyftorna växer i Norden. Enligt forskning av OECD, ekonomiorganisationen 625 

för industriella länder, är Sverige och Finland bland de länder där inkomstklyftorna 626 

stigit snabbast. Detta är särskilt till följd av de skattereformer som gjordes i början 627 

av 90-talet där beskattningen på kapital- och förvärvsinkomster skildes åt.  628 

 629 

De växande inkomstklyftorna har skadat den ekonomiska tillväxten i Norden, och 630 

bl.a. skurit ner 9 prosentenheter av tillväxten i Finland och Norge efter 80-talet, i 631 

Sverige 6-7 prosentenheter. Försämringen av skattebasen, som påverkats av 632 

förutom skattekonkurrens även av skatteplanering och skatteparadis, har lett till 633 

bristfälliga resurser inom den offentliga sektorn. Finland, Sverige och Danmark har 634 

tävlat med bolagsskatten vilket lett till förlorade statliga skatteinkomster.  635 

 636 

I det långa loppet är nordisk skattekonkurrens skadligt för såväl offentliga tjänster 637 

som företag i de nordiska länderna. Genom beskattningen finansieras viktiga 638 

samhälleliga investeringar, från infrastruktur till utbildning, som är centrala för 639 

företagsverksamhet i Norden. De nordiska länderma kan inte, och får inte, bli 640 

samhällen som tävlar genom billig arbetskraft. Den utbildade arbetskraften är 641 

precis den konkurrensfördelen som det borde satsas på, och till det behövs 642 

skatteintäkter.  643 

 644 

Vi behöver bindande landsvis rapportering i alla nordiska länder gällande företagens 645 

centrala ekononomiska uppgifter, samt göra det obligatoriskt att delge alla 646 

dotterbolag, för att utrota skatteparadisens verksamhet. De nordiska länderna 647 

borde vara föregångare i att ta itu med de växande inkomstklyftorna, 648 

skattekonkurrens och skatteparadis.  649 
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 651 

26. Informeret samtykke før abort 652 

Der findes til dato meget dokumentation for, at kvinder har betydelig forhøjet risiko 653 

for psykiske lidelser, så som depression, angst og andre negative følelser, efter at 654 

have fået en abort. Derfor må staten oprette et system, som bedre kan beskytte 655 

kvinden imod potentiel skade.  656 

 657 

I Tyskland, Holland og Belgien skal en kvinde, efter at være i kontakt med en læge, 658 

vente hhv. 3, 5 og 6 dage indtil hun kan få en abort. I dette mellemrum er det også 659 

nødvendigt, at kvinden skal deltage i en session med rådgivning om de potentielle 660 

psykiske og fysiske følger, som kommer af abort, og hun bliver oplyst om hvilke 661 

andre alternativer hun har. 662 

 663 

UNR anerkender, at informeret samtykke er et essentielt lægeprincip, og det derfor 664 

er vigtigt at oprette systemer, som beskytter kvinden imod at tage en forhastet og 665 

dårlig informeret beslutning, som kan give hende alvorlige negative konsekvenser i 666 

flere år. Så giver det mulighed for, at flere kvinder kan blive hjulpet, således at de 667 

selv kan tage en informeret beslutning om de ønsker at beholde barnet. 668 

 669 

UNR råder derfor til, at de Nordiske Lande indfører: 670 

• Gratis rådgivning, som alle kvinder skal tage før en evt. abort. Her oplyses 671 

om potentielle psykiske og fysiske følger af abort, barnets udvikling og andre 672 

alternativer. 673 

• En venteperiode på 3-6 dage mellem lægekonsultation og indgreb, hvor 674 

kvinden får mulighed for at tage en endelig beslutning til hvorvidt, hun 675 

ønsker abort. 676 

• Forbedring af sociale ydelser og systemer, som giver enlige mødre og 677 

børnefamilier bedre mulighed for at opdrage børn. 678 
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