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1. SESSIONEN 2017
Ungdomens Nordiska Råd samlades till sin årliga session den 27–29 oktober 2017 i
Helsingfors, Finland. 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, försvar, utbildning, arbetsmarknad och socialpolitik.
Sammanlagt inlämnades 26 resolutionsförslag, som sedan behandlades i
partigrupper och arbetsgrupper under lördagen och söndagen. Av dessa 26
resolutioner godkändes 11 av dem och de 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 ”Ett säkert Norden”. UNR:s president Espen Krogh inledde seminariet med ett
välkomsttal. Detta följdes av ett öppningstal av Nordiska Rådets vicepresident Juha
Eerola. Därefter följde inlägg av Erkki Tuomioja och Matti Pesu. Detta kulminerade i
en paneldiskussion med temat ”Ett säkert Norden”. I den medverkade Erkki
Tuomioja, Matti Pesu och Krista Mikkonen. UNR:s generalsekreterare Lena Höglund
fungerade som moderator för paneldiskussionen. Seminariet avslutades med en
presentation med rubriken ”Datasikkerhet i en usikker verden” av Bendik Bryde från
World Artic Archive.
Under själva sessionen hade vi även besök av Nordiska Rådets president Britt
Lundberg, Nordiska rådets Brysselkontors rådgivare Matilda af Hällström,
Administrativ chef vid Nordiska rådet Johan Tiedemann och avdelningschef för
kultur- och resurser vid Nordiska rådet Mikael Höysti.
Under sessionen valdes en ny president, Kati Systä från Finland och Grön Ungdom i
Norden (GUN). Kati Systä vill under det kommande året stärka det nordiska
samarbetets roll samt skapa en långsiktig plan för UNR:s verksamhet. Det nya
presidiet består förutom presidenten av Jon Olav Økland (KDUN), Jose Forslund (
NCF), Hervør Pálsdóttir (SUN), Barbara Gardlykke Apol (FNSU), Bjarni Kárason
Petersen (NLU), Petri Rajala (NUU), Christian Bülow (NFU) och observatör Karolina
Lång (FNUF).
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2. PRESIDIETS VERKSAMHET UNDER 2017
Arbejdet i UNR over 2017 har bestræbt sig på at stabilisere og strømline
organisationens arbejde og skabe rammerne for, at organisationen i årene frem
bedre kan løfte vores nuværende opgaver, såvel som at påtage sig nye og større
projekter.
Organisatorisk udvikling
Ved vedtagelsen af en ny arbejdsordning i Nordisk Råd ved sessionen i København i
2016, hvor UNRs repræsentation blev begrænset til, at UNRs præsidium kun har én
plads i hvert udvalg, har præsidiet også måtte omstille sig ændringerne. Vi har
derfor haft et mere strategisk fokus i vores arbejde end tidligere. I Januar inviterede
vi vores generalsekretær Lena Höglund, som også er politisk rådgiver for
Mittengruppen i Nordisk Råd, til at orientere om, hvordan vi bedst bliver hørt i
Nordisk Råd, derudover præsidiemedlemmerne i de forskellige udvalg arbejdet i
teams i forberedelsen til møderne.
Endvidere har præsidiet fortsat den samme model som i forudgående år med tre
organisatoriske arbejdsgrupper om hhv. kommunikation, temaseminaret og med
forberedelserne til sessionen.
Årets største projekt var et, som det nuværende præsidium gerne ser fortsætte
næste år. Vi begyndte i starten af året at diskutere, hvordan vi kunne skabe en større
sammenhæng i arbejdet fra år til år, hvilket ledte os til at påbegyndte arbejdet med
at udvikle en strategi, der kan skabe kontinuitet mellem præsidiets arbejde og
definere klare mål for, hvor vi som organisation skal bevæge os hen. Projektet
nåede dog ikke at blive færdiggjort før sessionen, men forhåbentligt vil det
videreføres i et nyt præsidium.
Møder og resolutioner
Gennem året har præsidiet haft tre ordinære møder og over fire gange deltaget ved
udvalgsmøderne i Nordisk Råd, foruden udvalgenes sommermøder. Derudover har
der været mange mindre møder fordelt ud i arbejdsgrupper over året og et sidste
koordinerede møde forud for sessionen i Helsingfors.
Under året har præsidiet vedtaget følgende resolutioner og udtalelser:
•
•
•

København 30.10:
Resolutioner fra UNRs session mellem 29-30.10
Oslo 30.1:
De nordiske lande skal genfinde sin position som internationale fredsmæglere
Stockholm 3.4:
Manglen på et fællesnordisk personnummer er en grænsehindring som rammer
unge
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Reykjavik 18.9:
Cybersäkerheten i Norden är för sårbar

I forbindelse med hvert af vores møder har vi også arrangeret et mingel-event, hvor
unge fra vores medlemsorganisationer med interesse for Norden og for UNRs
arbejde har kunne deltage. I år forsøgte vi ved mødet i Stockholm at give eventet en
mere politisk dimension igennem invitationen af en oplægsholder samt ved at
ændre placeringen af arrangementet fra en café til hovedkvarteret hos en af vores
svenske medlemsorganisationer.
Ny paraplyorganisation
Over året har Dansk Folkepartis Ungdom, Ungsvenskerna og Finsk Ungdom samlet
sig i en ny paraplyorganisation, og således kommer de fra sessionen i Helsingfors og
frem til at have en plads i præsidiet.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle vores samarbejdspartnere. Til Nordisk Råd og
Nordisk Ministerråd for et godt samarbejde, til den nordiske børne- og
ungdomskomité (NORDBUK), til den Svensk-danska kulturfonden, til de forskellige
nordiske parlamenter, som har hjulpet os gennem det seneste år, samt til alle dem i
det nordiske samarbejde, der på anden vis har bidraget og hjulpet UNR gennem
årets løb.
Og så skylder jeg selvfølgelig også en stor tak til et vidunderligt præsidium, der har
knoklet i deres arbejde for at sikre, at ungdommen i Norden bliver hørt, og som vil
blive savnet. Og allersidst, til vores fantastiske, hårdtarbejdende personale i Finland
– jeg ved ikke, hvor vi ville være foruden dem.
Tak for alt!
Espen Krogh
UNR:s Præsident 2016-2017
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2.1. ESPEN KROGH, President

Suppleant: Amalie Hervard-Jørgensen, Danmark
Navn
Espen Krogh
Land

Danmark

Paraplyorganisation og
partigruppe

Nordisk Ungkonservativ Union (NUU) / Den Konservative
Gruppe i Nordisk Råd

Udvalg/utskott i Nordisk Råd Præsidiet
Udvalgsarbejde i Nordisk
Råd

Over det seneste år har jeg repræsenteret UNR i Nordisk
Råds præsidium. Fokus for rådet I år har primært været på
politikken og mindre på det organisatoriske. Idet
reformarbejdet blev afsluttet sidste år har et aspekt af
præsidiets arbejde i år været at evaluere på det løbende, en
proces UNR også har været inviteret til at deltage i.
Et tema der har fyldt meget over det seneste år har været i
forhold til den folkelige og sproglige ligestilling i Norden. To
politiske spørgsmål har i særdeleshed fyldt meget. Ved det
første præsidiemøde i november 2016 kom der en
kontrovers på grund af præsidiets behandling af spørgsmålet
om Færøernes deltagelse i Nordisk Råd, og senest i
september har specielt én sag fyldt meget, i forhold til
anerkendelsen af Finsk og Islandsk som arbejdssprog i
Nordisk Råd.
I mit arbejde har jeg fokuseret på at forstærke UNRs
indflydelse i Nordisk Råd, heriblandt ved at arbejde for
Socialdemokraterne i Nordisk Råds forslag om at inkludere
UNR mere i Nordisk Råds arbejde, et forslag der desværre
blev stemt ned ved præsidiets møde i april.
Samt også ved at arbejde for et større økonomisk tilskud til
UNR. En sag, vi ser ud til at lykkedes med, da Nordisk Råds
sekretariat nu kommer til at ligge et forslag frem om at hæve
deres årlige tilskud til UNR med 100.000 DKK årligt.
Igennem præsidiet har jeg deltaget på følgende møder:
28-29.11, Keflavik - Præsidiemøder
24-25.01, Oslo - Præsidiemøder
4-5.04, Stockholm – Præsidiemøder
19-20.09, Reykjavik – Præsidiemøder
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Partigruppearbejde i Nordisk Jeg har været med i den Konservative gruppe på vegne af
Råd
UNR i tre år samlet set. På møderne har jeg kommenteret på
de forslag, der blev behandlet, som har været vedkommende
for UNR, heriblandt sørget for at tale for de forslag i Nordisk
Råd, som har ophav fra UNR. Dertil har jeg bl.a. arbejdet for
at følge et eget medlemsforslag, som jeg skrev for gruppen
til dørs.
Jeg deltog derudover i partigruppens sommermøde og på
deres studierejse til hhv. Vilnius og Kiev, d. 20-24 august.
Arbejdsopgaver internt i
UNR

Som præsident for UNR har jeg stået for dels at
repræsentere foreningen udadtil offentligt og internt i det
nordiske og dels for at koordinere præsidiets arbejde.
Herigennem har jeg altid bidraget til de politiske udtalelser
præsidiet er kommet med, jeg har haft den løbende kontakt
med vores koordinator og ledt møderne internt i præsidiet.

Eksterne repræsentationer
for UNR
Resolutioner jeg arbejdet
med Nordisk Råd

-Samisk Repræsentation i UNR
En færøsk forfatning
Anerkendelse af Færøerne som selvstændigt medlem af
Nordisk Råd
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2.2. KATI SYSTÄ, Vicepresident

Suppleant: Karin Borsch, Sverige
Navn

Kati Systä

Land

Finland

Paraplyorganisation og
partigruppe
Udvalg/utskott i Nordisk Råd

Grön ungdom i Norden (GUN) / Mittengruppen

Udvalgsarbejde i Nordisk
Råd

Jag har suttit som UNR:s representant i utskottet för ett
hållbart Norden tillsammans med Steve Sandgreen.

Utskottet för ett hållbart Norden

Vi har vid varje möte haft tid att presentera UNR:s arbete till
utskottet och lyft upp frågor som är viktiga för UNR. Till
exempel att tillåta insekter som mat blev en livlig diskussion
i utskottet.
Stora teman i utskottet i år har varit hållbar turism och
nordiskt energisamarbete efter publicering av Jorma Ollilas
rapport om utveckling av nordiskt energisamarbete. I
diskussioner om Ollilas rapport har vi kunnat lyfta upp vår
resolution med samma tema.
Partigruppearbejde i Nordisk
Råd

Jag har representerat UNR i Mittengruppen tillsammans med
Anders Burlund, Juho Jääskeläinen och Robert Steffens. Vid
gruppmöten har vi har möjlighet att presentera UNR:s
verksamhet och diskuterat våra utlåtanden.
Utöver mötena i samband med Nordiska rådets möten deltog jag
även i gruppens sommarmöte i Ivalo 17-18.8.2017.

Arbejdsopgaver internt i
UNR

Eksterne repræsentationer
for UNR

Jag har under gångna året koordinerat kommunikations
gruppens arbete som har mest fokuserat på utveckling av
vår kommunikation på sociala medier.
Fr.o.m. början av sommaren har jag även suttit i
arbetsgruppen som ansvarade för UNR:s strategiarbete.
Tyvärr var tidtabellen som vi hade satt oss för tajt och
strategidokumentet blev inte färdig i tid. Stor del av våra
diskussioner
Jag representerade UNR:s på Nordiska rådets svenska
delegationens seminarium om internordisk språkförståelse
4.5.2017. Seminariet var en del av svenska delegationens
förberedelsearbete för att bilda deras opinion om
propositionen att införa finskan och isländska som Nordiska
rådets officiella arbetsspråk.
Deltog i Finlandsarenan och nordiska evenemang under
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veckan i Björneborg 10.-14.7.2017

Resolutioner jeg arbejdet
med Nordisk Råd

Andre relevante
aktiviteter/indsatser

Finland 100-seminarium och mottagning, Sveriges riksdag
18.10.2017.
7. Artiskt samarbete – diskuterade och lyfte frågan i
relevanta diskussioner.
8. Resolution om energi i et nordisk perspektiv – framskrider
sannolikt i.o.m. Ollilas rapport om nordiskt energisamarbete
rekommenderar tätare samarbete.
9. Tillåt insekter som mat – tilläts i Finland under gångna
året.
Har även medverkat i arbetet med följande resolutioner:
11. Nordisk samarbejde för mere human behandling af
flyktingene. Framförde våra åsikter i Mittengruppens
sommarmöte och jobbade för att få in dem i uttalandet om
invandring som skrevs på mötet. Uttalandet:
http://www.mittengruppen.org/norden-behover-samarbetaom-hallbara-losningar-for-invandring/
Skrev en artikel om UNR:s och Nordiska rådets möten i
Norge i Pohjola-Nordens ungdomsförbundets tidning
Nordhumla: http://www.pnn.fi/nordhumla/sv/mal-etthallbart-norden/
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2.3. ANDERS BURLUND

Suppleant: Bjarni Kárason Petersen, Färöarna
Navn

Anders Burlund

Land

Danmark

Paraplyorganisation og
Nordens Liberale Ungdom (NLU)/ Mittengruppen
partigruppe
Udvalg/ utskott i Nordisk Råd Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden
Udvalgsarbejde i Nordisk
Råd

I udvalget for kundskab og kultur har jeg fokuseret på, at arbejde for
de resolutioner der blev vedtaget på UNR’s session i København.
Nye Resolutioner:
En række af vores resolutioner blev taget taget godt imod og vores
engagement blev værdsat. I arbejdet med at fjerne IP-adresse
blokeringer har jeg i samarbejde med Bertel Haarder fremmet denne
sag, så alle børn og unge i Norden, kan få uhindret adgang til public
service stationernes indhold på nettet. Samtidig har jeg arbejdet for
at oprettelsen af en fælles ansøgningsportal til de nordiske
videregående uddannelser.
Ældre resolutioner:
UNR’s resolution om et Nordisk »Students at Risk«-program, er nu
færdigbehandlet og sendt videre til Nordisk Ministerråd.

Partigruppearbejde i Nordisk
Råd

Jeg har i tillæg til UNR resolutionerne også arbejdet for at gør
opmærksom på UNRs økonomiske situation.
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.
I samarbejde med de øvrige UNR medlemmer af Mittengruppen
har jeg arbejdet for at fremme de UNR resolutioner, der har været
relevante for mit udvalg, og gjort opmærksomme på de
udfordringer vi har identificeret. Et spændende arbejde med gode
resultater.

Arbejdsopgaver internt i UNR

Mittengruppen arbejder hårdt for at være én af de mest aktive
grupper rådet og yde maksimal indflydelse i udvalgene.
Jeg har i løbet af året været med til at planlægge temasessionen i
Helsingfors.
Derudover har jeg repræsenteret UNR ved lokale arrangementer i
Danmark, herunder Nordisk Venskabsby uge.

Resolutioner jeg har
arbejdet med i
Nordisk Råd

-

Nordisk »Students at Risk«-program
Geoblokering i Norden.
Forslag om øget studentermobilitet I Norden
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2.4. HERVØR PÁLSDOTTIR

Suppleant: Anni Ahlakorpi, Finland
Navn
Hervør Pálsdóttir
Land

Færøerne

Paraplyorganisation og
partigruppe

Socialistisk Ungdom i Norden (SUN) / Nordisk Grön
Vänster

Udvalg/utskott i Nordisk Råd

Udvalget for velfærd i Norden

Udvalgsarbejde i Nordisk Råd

Jeg har repræsenteret UNR i udvalget for velfærd i
Norden og deltaget i alle udvalgsmøder samt
sommermødet på Færøerne. Til sommermødet på
Færøerne fik vi godt indblik ind i hvordan man kan finde
løsninger der fungerer bedre i de små samfund.
I udvalget for velfærd i Norden har jeg arbejdet med
resolutionen om et fælles nordisk medborgerskab. Dog
blev fokus i udvalget ændret til et nordisk E-id. Dog har
jeg til møderne vist, at UNR’s holdning om en mere
grænseoverskridende løsning på et grænseoverskridende
problem.

Partigruppearbejde i Nordisk
Råd
Arbejdsopgaver internt i UNR

Eksterne repræsentationer for
UNR
Resolutioner jeg arbejdet med
Nordisk Råd

Jeg har haft et godt samarbejde med Nordisk Grön
Vänster. Jeg har fremmet UNR’s resolutioner i min
partigruppe.
Internt i UNR har jeg været en del af
kommunikationsgruppen, hvor vores opgave har været at
gøre vores medlemmer og andre opmærksomme på
nyheder fra UNR.
Jeg har ikke repræsenteret UNR i eksterne forbindelser.
- Norden 2.0 - indfør nordisk medborgerskab
- nordisk samarbejde for mere human behandling af flygtninge

Andre relevante
aktiviteter/indsatser
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2.5. STEVE SANDGREEN

Suppleant: Emilie Bersaas, Norge
Navn

Steve O. Sandgreen

Land

Grønland

Paraplyorganisation og
partigruppe

Foreningen Nordens Socialdemokratiske Ungdom
(FNSU) /
Socialdemokraterne i Nordisk Råd

Udvalg/utskott i Nordisk Råd

Holdbart Norden

Udvalgsarbejde i Nordisk Råd

I Holdbart Norden-udvalget har vi arbejdet med
relevante klima- og miljøspørgsmål.

Partigruppearbejde i Nordisk
Råd

Jeg har været i Færøerne med Socialdemokraterne i
Nordisk Råd, Holdbart Nordens medlemmer på
studierejse om Miljø.

Arbejdsopgaver internt i UNR

Internt i UNR har jeg arbejdet med sessionsforberedelsen
og samarbejdet tæt med den socialdemokratiske gruppe
om UNRs indflydelse i Nordisk Råd.

Eksterne repræsentationer for
UNR

Jeg har ikke repræsenteret UNR, i andre begivenheder.

Resolutioner jeg arbejdet med
Nordisk Råd

I udvalget har vi arbejdet med sidste års vedtagne
resolutioner fra UNRs session.

Andre relevante
aktiviteter/indsatser

Jeg har skrevet om UNR og Nordisk Råd i grønlandske
medier og blev interviewet om arbejdet som
præsidiemedlem i UNR.
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2.6. JUHO JÄÄSKELÄINEN

Suppleant: Aksel Berg, Färöarna
Navn

Juho Jääskeläinen

Land

Finland

Paraplyorganisation og
partigruppe
Udvalg/utskott i Nordisk Råd

Kristdemokratisk Ungdom i Norden (KDUN) / Mittengruppen

Udvalgsarbejde i Nordisk Råd

Jag har deltagit på två utskottssammanträden under året. Min
suppleant har deltagit de sammanträden jag har själv inte haft
möjlighet att delta i.

Partigruppearbejde i Nordisk
Råd

UNR har satt fokus på att föra vidare de saker som
underlättar och befrämjar fria rörligheten i norden. I
partigruppen har vi diskuterat de aktuella frågor med dem
som sitter i samma utskott.

Arbejdsopgaver internt i UNR

Internt i UNR har jag arbetat med planering av
temaseminariet.
-

Eksterne repræsentationer for
UNR
Resolutioner jeg arbejdet med
Nordisk Råd
Andre relevante
aktiviteter/indsatser

Utskottet för tillväxt och utveckling

1. Værne om den frie bevægelighed i Norden.
10. Beskyt netneutralitet i Norden!
-
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2.7. ROBERT STEFFENS

Suppleant: Johanna Mantere, Finland
Navn
Robert Steffens
Land

Sverige

Paraplyorganisation og
partigruppe

Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF) /
Mittengruppen

Udvalg/utskott i Nordisk Råd

Utskottet för tillväxt och utveckling

Udvalgsarbejde i Nordisk Råd

Partigruppearbejde i Nordisk
Råd
Arbejdsopgaver internt i UNR

Eksterne repræsentationer for
UNR
Resolutioner jeg arbejdet med
Nordisk Råd
Andre relevante
aktiviteter/indsatser
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2.8. KAROLINA LÅNG (OBSERVATÖR)

Suppleant: Jonas Roelsgaard, Danmark
Navn
Karolina Lång
Land

Finland

Paraplyorganisation og
partigruppe
Udvalg/utskott i Nordisk Råd

FNUF Norden (Observatör)

Udvalgsarbejde i Nordisk Råd

I utskottet har vi i år diskuterat om till exempel Students
at risk-programmet (UNR-resolution 2016), stipendier för
icke-EU studerande, avskaffande av geoblockering för
nordiska tv-tjänster, översättning av Nordiska rådets
litteraturpris, språkförståelse, att införa ett nordiskt tvpris och att ha en nordisk sångdag. Utskottet har även
besökts av sakkunniga och experter såsom Norges
kulturminister Linda Hofstad Helleland, representanter
för Nordisk Kulturfond och Orkester Norden.

Utskottet för kunskap och kultur

I samband med utskottets sommarmöte i Helsingfors
ordnades en konferens om skolavhopp. Jag har i utskottet
lyft fram frågor om gränshinder som berör unga och
framförallt tillgång till och erkännande av utbildning i hela
Norden.
Jag har även ställt mig kritisk till de inbesparingar som
föreslagits i Nordiska ministerrådets budget för
utbildningssektorn. En stor framgång har varit att UNRresolutionen om fellesnordisk ansökningsportal gått
vidare till behandling av Nordiska rådets presidium.
Partigruppearbejde i Nordisk
Råd
Arbejdsopgaver internt i UNR

Ingår inte i en partigrupp.

Eksterne repræsentationer for
UNR

Jag har representerat FNUF Norden på en utrikespolitisk
ungdomsdebatt på Arendalsukan samt sido-evenemang i
samband med Nordiska rådets session i Köpenhamn
hösten 2016.

Resolutioner jeg arbejdet med
Nordisk Råd

4. Att bevara de samiska språken och den samiska kulturen
måste bli en politisk prioritet

Internt i UNR har jag främst jobbat med praktiska
arrangemang inför sessionen samt varit med om att
påbörja strategiarbetet.
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12. Avgiftsfri utbildning åt alla i Norden
13. Bättre möjlighet till utbildning tvärs över de nordiska
länderna
15. Fellesnordisk ansökningsportal till vidare utbildning

Andre relevante
aktiviteter/indsatser

Under årets lopp har jag deltagit i finska delegationen till
Nordiska rådets möten.
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2.9. REDOGÖRELSE FÖR ARBETSGRUPPERNAS ARBETE UNDER
VERKSAMHETSÅRET
2.9.1. ARBETSGRUPPEN FÖR TEMASEMINARIET
I år valde presidiet att sammansätta en grupp för temaseminariet som ordnas i
samband med sessionen i Helsingfors. Till gruppen valdes Anders Burlund, Steve
Sandgreen och Juho Jääskeläinen.
Gruppen har tillsammans ansvarat för temaseminariets upplägg och struktur.
Temaseminariets tematik för sessionen 2017 var ”Ett säkert Norden”.
Arbetsgruppen har även ansvarat för att kontakta talare, koordinera och fullföra
fredagens temaseminarium.
2.9.2. KOMMUNIKATION
Arbetsgruppen för kommunikation tillsattes för att upprätthålla och lyfta fram
UNR:s externa kommunikation. Arbetsgruppen har bestått av Kati Systä, Hervør
Pálsdottír, Robert Steffens och Johanna Mantere (endast under sessionen).
Arbetsgruppen har uppdaterat UNR:s Facebooksida, twittrat och bistått
sekretariatet med förbättringar av UNR:s hemsida. Under året har UNR:s hemsida
bl.a. med hjälp av Hervor Palsdottir översätts till färöiska.
Arbetsgruppen för kommunikation har turats om att ansvara för att UNR:s
Facebook-sida hålls uppdaterad. Utöver det har det andra ledamöterna har fulla
administratörsbehörigheter att uppdatera Facebooksidan med relevanta artiklar
och händelser.
UNR:s presidium brukar efter varje presidiemöte, som sig bör, enas kring ett
politiskt uttalande. Arbetsgruppen har varit behjälpligt med att bereda dessa
ärenden.
2.9.3. ARBETSGRUPPEN FÖR SESSIONEN
Arbetsgruppen för sessionen tillsattes för att på bästa sätt kunna arbeta med UNR:s
största evenemang varje år, dvs. sessionen. Detta år ordnades sessionen i
Helsingfors, Finland och presidiet ansåg därför att det var vettigt att arbetsgruppen
skulle bestå av finska medlemmar med lokalkännedom. Arbetsgruppen har bestått
av Karolina Lång, UNR:s koordinator och UNR:s president Espen Krogh.
För att koordinera arbete på bästa sätt har gruppen haft särskilda ansvarområden
inom arbetsgruppen. Karolina Lång har bistått UNR:s koordinator med att
organisera praktiska ting, som val av restauranger och mottagning för
sessionsveckoslutet. Espen Krogh har bistått arbetsgruppen med innehållslig hjälp
och expertis.
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3. GODKÄNDA RESOLUTIONER
1. FRIVILLIGT NORDISKT MILITÄRT SAMARBETE
Ungdomens Nordiska Råd stödjer utvecklingen och vidare förstärkningen utav ett
frivilligt militärt samarbetet mellan de nordiska länderna I den gemensamma
intressezonen kring Östersjön. Det militära samarbetet bör fördjupas genom
gemensamma materialinköp samt gemensamma militärträningar-/utbildningar.
Ungdomens Nordiska Råd ämnar understryka att en fortsatt stark demokrati och
frihet inom Norden, enbart kan leva vidare om det stödjs utav ett starkt försvar
samt en gemensam enighet bland nordens länder om att bistå varandra i
krissituationer.
Ungdomens Nordiska Råd ställer sig bakom motionen om att förstärka och
vidareutveckla det frivilliga militära samarbetet mellan de nordiska länderna och
tillkänna ger detta för Nordiska Rådet.
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2. BÆREKRAFTIG HVALFANGST
I 1982 vedtok Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) å innføre nullkvote
på kommersiell hvalfangst. Dette vedtaket, som i praksis er et forbud mot
hvalfangst, har manglende vitenskapelig begrunnelse og virker mer preget av
kulturell argumentasjon.1 Selv om det finnes turede hvalarter, er i det dag en
betydelig bestand av vågehval i norske farvann, en art som aldri har blitt sett på som
utrydningsturet. Et nullkvotesystem har ikke den berettigede tyngden som en slik
praksis bør ha for å opprettholdes.
Et vanlig argument mot kommersiell hvalfangst er at bruk av granatharpun utsetter
hvalen for unødige lidelser, og at det ikke finnes våpen som ivaretar dyrevelferden
på en nødvendig måte. Statistikken viser imidlertid noe annet, nemlig at mellom 82
– 90 % av dyrene dør umiddelbart, noe som signifikant er bedre enn all annen
storviltjakt på land.2 Norge har bestandig vært et foregangsland når det gjelder
metodene brukt for hvalfangst. Færøyene har også opptrådt forbilledlig, ved å
bokføre all hvalfangst uavbrutt siden 1709.
På tross av forbudet til IWC, har både Norge, Færøyene og Island praktisert moderat
hvalfangst gjennom egne kvoter. Dette begrunnes med at IWCs oppfatting har en
kulturell argumentasjon snarere enn en vitenskapelig. Derfor har enkelte land valgt
å regulere kvoter til hvalfangst selv. Norges kvoter er i tråd med Den internasjonale
hvalfangstkonvensjonen, som er dannet av vitenskapskomitéen til IWC, og legger til
rette for bærekraftig og langsiktig forvalting av hvalfangsten. Men ettersom IWC
har et totalforbud er ikke konvensjonen praktisert av andre land enn de som driver
med kommersiell hvalfangst. På den måten ivaretar hvalfangstlandene intensjonen
til IWC, om å opprettholde dyrebestanden, på tross uenighetene rundt
totalforbudet.
Beregninger gjort i 2013 viste en norsk vågehvalsbestand på mer enn 100 000 i
norske farvann, mens kvoten kun var satt til 880 dyr. Det viser at hvalfangst skjer på
en bærekraftig måte, og at all fangst av dyr er i tråd med faglige anbefalingene.1 I
møte med klimautfordringer pekes det på at vi i større grad må bruke resursene som
finnes i havet, og da vil en opphevelse dagens forbud mot hvalfangst være et
naturlig steg på veien. En internasjonalt regulert hvalfangstnæring vil være bedre
for en bærekraftig forvaltning, ettersom et totalforbud verken fungerer eller er
hensiktsmessig.
Ungdommens Nordiske Råd vil jobbe for:
• at IWCs internasjonale forbud mot hvalfangst oppheves
• at IWC fastsetter bærekraftige og vitenskapelige funderte kvoter som
ivaretar hvalbestanden samt havets økosystem på en god måte
1

https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/fiskeri-og-havbruk/kval-og-sel/hvalfangstetisk-og-barekraftig/id2505119/
2
https://norskhval.no/fakta/dyrevelferd/
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3. OPPHEV GEO-BLOKKERING I NORDEN
Det siste året har vist betydningen av grensehinderet geo-blokkering i Norden. Da
NRK i januar geo-blokkerte den norske TV-serien SKAM, vakte det stor bekymring i
de andre nordiske landene, særlig Danmark. Det betød at de ikke fikk tilgang. Til
slutt, fant NRK imidlertid en løsning, som gjorde at alle ungdommer i Norden fikk
være felles om serien.
Men episoden åpenbarer et større grensehinder i Norden. Geo-blokkering gjør at vi
ikke kan bevege oss fritt mellom internettsider i Norden. Det hindrer utviklingen av
en fellesnordisk kultur, språkforståelse og offentlighet. Slik blir det også et hinder
for mer nordisk integrasjon.
Derfor krever UNR at geo-blokkeringen mellom nordiske land oppheves.
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4. DAGS FÖR NORDEN ATT REPARERA ETS-SYSTEMET
Norden bör tillsammans lobba för ett fungerande system för utsläppshandel i EU med
målet att höja priset för CO2-utsläppsrättigheter.

Norden har länge jobbat för en bättre miljö och oftast gjort sitt bästa för att
motarbeta klimatförändringarna. Nu är dags att ta itu med arbetet på allvar när ETS
(EU Emissions Trading System) skall förnyas. Till detta uppmuntrar även Jorma
Ollila i sin rapport om nordiskt energisamarbete för Nordiska ministerrådet.3
Kolpriset bör höjas till sådan nivå att det blir rejält lönsammare att investera i ren
och miljövänlig teknologi och marknaden bidrar ännu i en större grad till
miljöarbetet. Genom en markant prishöjning skulle ETS-systemet fungera på bästa
möjliga sättet. Finland har i sin tur subventionerat utsläppsrättigheter och
rättigheterna har blivit alldeles för billiga för att vara på hållbar nivå. Norden bör
kunna visa exempel åt resten av världen och vår miljöpolitik bör vara ambitiöst.
Internationellt samarbete är det bästa sättet för Norden att nå hållbarhets målen
och därför är samarbetet viktigt på nordiskt, europeiskt och globalt plan. Om vi
lyckas förnya ETS-systemet bidrar den till rättvis konkurrens på marknaden och
effektivt minskar kolutsläpp säger Ollila i sin rapport. Om förnyelsen inte lyckas bör
Norden i varje fall försöka hitta en gemensam lösning skriver Ollila.4
UNR uppmanar nordiska länder:

3

•

Att tillsammans lobbar för starkare ETS-systemet i EU och komma överens
om sätt att jobba för gemensamma mål inom Nordiska rådet och Nordiska
ministerrådet.

•

Att de nordiska länderna visar exempel i nationell politik och jobbar för att
minska kolutsläpp nationellt och på nordisk nivå.

Nordiskt energisamarbete: Starkt idag – starkare i morgon, Jorma Ollila, 2017, Nordiska
Ministerrådet, s. 15
4
Nordiskt energisamarbete: Starkt idag – starkare i morgon, Jorma Ollila, 2017, Nordiska
Ministerrådet, s. 15
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5. NORDISK SAMARBEJDE MOD CYBERANGREB
Cyberangreb er en trussel mod alle nordiske lande og vores demokratiske system.
En fælles trussel bør løses med samarbejde. Vi imødeser et initiativ som det EUcenter, der er startet op i Helsinki og NATOs center for cybertrusler i Tallinn.
For at garantere at alle udfordringer tages alvorligt bør alle nordiske lande
samarbejde for at neutralisere alle trusler.
Ungdommens Nordiske Råd arbejder for:
• Et fælles nordisk forsvars- og efterretningsberedskab også i tilfælde af
cyberangreb.
Kilde:
•

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

•

http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-union-andcomments/title-5-general-provisions-on-the-unions-external-action-and-specificprovisions/chapter-2-specific-provisions-on-the-common-foreign-and-securitypolicy/section-2-provisions-on-the-common-security-and-defence-policy/129-article42.html
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6. FÖRENA PANTSYSTEMEN I NORDEN
Stora mängder aluminiumburkar och plastflaskor försvinner ur de olika nordiska
pantsystemen på grund av att de pantas i ett annat land än de är köpta i. Burkar och
flaskor som är importerade har en mycket lägre återvinningsgrad och blir restavfall
istället. Här går stora miljövinster förlorade. Energin som krävs för att producera en
helt ny aluminiumburk är 20 gånger högre än en återvunnen burk. Miljön, industrin
och handeln skulle tjäna på ett gemensamt pantsystem. Alla nordiska länder har en
hög återvinningsgrad för dryckesbehållare, men med mer gränsöverskridande
handel så kommer behovet av ett gemensamt pantsystem bara växa5.
UNR uppmanar de nordiska länderna:
•

5

Att förena de olika pantsystemen till ett gemensamt system

Motion till riksdagen 2016/17:2266, https://data.riksdagen.se/fil/EF16D779-62CA490B-92AC-BAEA0ED0FD26 (besöktes 2017-08-13)

Ungdomens Nordiska Råd

23

7. FLER DIGITALA LÖSNINGAR I DEN HÖGRE UTBILDNINGEN
Att stärka verktygen för online-kurser skulle förbättra tillgängligheten av utbildning
oavsett var du bor. Med möjligheten att flytta och studera i alla nordiska länder får
fler personer tillgång till högre utbildning.
Att utöka systemet med stora öppna online-kurser och livesändning av
föreläsningar skulle hjälpa studenter som har svårt att resa till skolan/universitetet
för att delta i föreläsningar och dylikt. Distansinlärning skulle öka möjligheterna att
bo och studera på avlägsna platser och på så sätt stärka landsbygden. Utöver det så
skulle det öka mobiliteten för studenter och öka den regionala utvecklingen. NCF är
medvetna om svårigheterna och utmaningarna med distansutbildning, men vi tror
på vikten av interaktion mellan elever och lärare.
Offentlig-privat samverkan är en väg ett sätt att öka kunskapsnivån om
digitalisering och användningen av mjuk- och hårdvara.
UNR uppmanar de nordiska länderna:
•
•
•
•
•
•

Att förbättra infrastrukturen för högre utbildning med fokus på onlinekurser och/eller program.
Att försäkra sig att online-kurser och/eller program är tillgängliga för
studenter i alla länder.
Att uppmuntra användningen av stora öppna online-kurser och livesändning
av föreläsningar (MOOCs)
Att utöka användningen av teknik i utbildning och uppmuntra livesändning
av kurser
Att uppmuntra partnerskap mellan skolor, universitet och den privata
sektorn
Att digitala lösningar därutom inte skall ses som sparåtgärger om de
ersätter nuvarande utbildningar, men skall ses som ett supplement till
nuvarande utbilndningsutbud
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8. FÖR ETT GEMENSAMT ELEKTRONISKT TULLSYSTEM FÖR
ARBETSUTRUSTNING
Idag när ett företag opererar över gränserna så faller deras eventuella utrustning
under tullavgifter. De måste då hitta och besöka en gränsövergång som har en
tullstation, vilket både är tidskrävande och ineffektivt. Om det skulle visa sig att den
närmsta tullstationen är stängd så måste företagaren åka till nästa gränsövergång i
hopp om att nästa är öppen. Detta är inte bra för varken handel eller miljön.
Ett elektroniskt system där företagaren kan ladda upp en lista över utrustning som
förs över gränsen skulle inte bara spara tid och öka effektiviteten, det skulle också
leda till miljövinster i och med att man inte behöver åka från tullstation till
tullstation. Detta skulle kombineras med slumpmässiga kontroller för att se till att
listan stämmer.
UNR uppmanar de nordiska länderna:
•
•

Att sträva för ett gemensamt elektroniskt tullsystem för arbetsutrustning
Att generellt minska antalet tullar mellan länderna.
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9. TILLADE SEKSUELLE MINORITETER AT DONERE BLOD
De fleste større byer i Norden afholder hvert år mangfoldighed og lige rettigheder til
pride events. Dog er kampen for lige rettigheder ikke ovre. UNR vil arbejde for reelt
at opnå lige rettigheder i Norden, kampen for lighed er ikke forbi. Mænd som i dag
sover med andre mænd må ikke donere blod. Til trods for at der er hjælp fra
teknologi vedbliver stigmatiseringen. Nutidens teknologi kan påvise om blodet
indeholder HIV eller andre sygdomme og på det grundlag ønsker UNR at gøre det
muligt for mænd, der sover med andre mænd,at donere blod.Som følge af det er
der åbenlyse grunde til at fortsat at kæmpe for anti diskrimination af seksuelle
minoriteter, der ønsker at donere blod for at opnå reelt lige rettigheder.
UNR opfordrer de nordiske lande til at:
•
•

Tillade seksuelle minoriteter at donere blod på lige fod med andre grupper
Anerkende at kampen for lige rettigheder endnu ikke er vundet

(Reservationer: Ung fyri Miðflokkin)
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10. NORDEN MÅ FASE UT PLAST-BESTIKK OG POSER!
Plastikk er et voksende miljøpolitisk tema og har blitt globalt problem. Det er
beregnet at kun 20% av plastikk som blir brukt i verden havner i
resirkuleringssystemet, mens resten havner i verdens økosystem.
Plastikk som havner på avveie i havet er en stor trussel for maritimt liv på globen.
Bruken av plastikk har økt drastisk de siste 50 årene og nå har det blitt så stort
problem at det om noen snart ikke er noen vei tilbake. Derfor trenger vi reducere
bruken av engangs artikler av plastikk som plastposer og plastbestikk.
Ungdommens nordiske råd vil:
•

Ha en felles nordisk handlingsplan som faser ud ikke-nedbrytbar plastbestikk
og -poser
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11. INGEN SKA AVVISAS TILL LÄNDER DÄR DE ÄR I LIVSFARA
Alla människor har rätten att söka asyl. Under de senaste åren har de nordiske lande
på olika sätt vägt skyddsbehov mot en reglerad invandring och ett ordnat
asylsystem. De avvägningarna är upp till varje lands beslutsfattare att göra, men
vissa principer bör upprätthållas.
Det är vår uppfattning att en sådan princip är att ingen skall utvisas till ett land där
dennes liv eller frihet riskerar att hotas, även om man fått avslag på sin ansökan om
asyl.
Eftersom asylrätten har sina begränsningar ser vi också vikten av att våra
asyllagstiftningar även omfattar möjligheten att få asyl av humanitära eller särskilt
ömmande skäl, för att exempelvis klimatflyktingar eller människor som förföljs på
grund av sin sexuella läggning ska kunna få asyl.
•

•

Att uppmana de nordiska länderna att säkerställa att asylsökande inte
utvisas till länder där dennes liv eller frihet skulle hotas, där den asylsökande
riskerar att utsättas för tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling eller
länder med ett osäkert säkerhetsläge.
Att uppmana de nordiska länderna att i sin lagstiftning ta hänsyn till särskilt
ömmande skäl för att bevilja uppehållstillstånd.
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4. UNR:S PRESIDIUM 2017-2018
Grön Ungdom i Norden (Mittengruppen)
President: Kati Systä
Utskott: Presidiet

Suppleant: Oleksii Sigal

Förbundet Nordens socialdemokratiske ungdom (Socialdemokratiska gruppen)
Presidiemedlem: Barbara Gaardlykke Apol
Utskott: Utskottet för kunskap och kultur

Suppleant: Eirin Kristin Kjær

Kristdemokratisk ungdom i Norden (Mittengruppen)
Presidiemedlem: Jon Olav Økland

Suppleant: Turið Oddsdóttir

Hermansen

Utskott: Utskottet för ett hållbart Norden

Nordens Liberale Ungdom (Mittengruppen)
Presidiemedlem: Bjarni Kárason Petersen

Suppleant: Anna Falkenberg

Utskott: Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden
Nordisk Friheds Ungdom (Nordisk Frihet)
Presidiemedlem: Christian Bülow
Utskott: Utskottet för välfärd i Norden

Suppleant: Gabriel Kroon

Nordisk Ungkonservativ Union (Konservativa gruppen)
Presidiemedlem: Petri Rajala
Suppleant: Michelle Grönlund
Utskott: Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden

Nordiska Centerungdomens Förbund (Mittengruppen)
Presidiemedlem: Jose Forslund
Suppleant: Johanna Mantere
Utskott: Utskottet för ett hållbart Norden

Socialistisk ungdom i Norden (Nordisk grön vänster)
Presidiemedlem: Hervør Pálsdóttir
Utskott: Utskottet för välfärd i Norden

Suppleant: Milla Knuuti

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (observatör)
Presidiemedlem: Karolina Lång
Utskott: Utskottet för kunskap och kultur

Suppleant: Arvid Folke Järnbert

