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1. SESSIONEN 2018 

Ungdomens Nordiska Råd samlades till sin årliga session den 26.–28. oktober 2018 i 

Oslo, Norge. I sessionen deltog representanter från medlems- och 

observatörsorganisationer från alla de nordiska länderna och självstyrande 

områdena, sammanlagt ungefär 70 personer. 

 

Under sessionen debatterades flera olika politiska frågor inom internationell politik, 

miljö, ekonomi, nordisk politik, försvar, utbildning, arbetsmarknad och socialpolitik. 

Sammanlagt inlämnades 34 resolutionsförslag, som sedan behandlades i 

partigrupper och arbetsgrupper under lördagen och söndagen. Av dessa 34 

resolutioner godkändes 22 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 ”Norden och miljön”. UNR:s president Kati Systä inledde seminariet med ett 

välkomsttal. Detta följdes av ett anförande av Ole Johan Borge, direktør i 

Bioteknologirådet. Därefter följde en paneldiskussion med temat ”Genmodificeret 

mad”. I den medverkade Kati Systä, Rikke Lundsgaard från Danmarks 

Naturfredningforening och Trine Hvoslef-Eide från Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet. Ole Johan Borge fungerade som moderator för 

paneldiskussionen.  

 

Under själva sessionen hade vi även besök av Nordiska Rådets rådsdirektör Britt 

Bohlin, Nordiska Ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten, Nordisk 

råds vicepresident Martin Kohlberg, Nordiska Rådets president 2017 Britt Lundberg, 

Nordisk Råds seniorrådgivare Mette Garvin Damsgaard, Nordisk Råds rådgivare 

Matilda af Hällström och av Ivar Josefsson, representant för ReGeneration 2030.  

 

Under sessionen valdes en ny president, Barbara Gaardlykke från Färöarna och 

Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom (FNSU). Barbara vill under det 

kommande året stärka det nordiska samarbetets roll samt framhäva styrkan i UNR:s 

mångtaliga medlemsorganisationer. Det nya presidiet består förutom presidenten 

av Anna Falkenberg (NLU), Carl Olehäll (KDUN), Nicholas Kujala (NCF), Milla Knuuti 

(SUN), Alex Sigal (GUN), John Backvid (NUU), Gabriel Kroon (NFU) och observatör 

Karolina Lång (FNUF). 
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2. PRESIDIETS VERKSAMHET UNDER 2017-2018 

Presidiets verksamhet under 2018 

 

Huvudfokusen för UNR:s arbete har varit att fortsätta arbetet för att stärka UNR 

som organisation och fundera på organisationernas riktning på lång sikt. I huvudsak 

har detta gjorts genom strategiprocessen där presidiet har diskuterat de frågor och 

utmaningar som UNR kommer att möta och riktningen för UNR:s verksamhet. 

Detta är något som även våra finansiärer har varit intresserade av och har velat se i 

större grad konkreta påverkan av vårt arbete. Presidiet upplevde också att vi måste 

fokusera mer på vad våra medlemsorganisationer får ut av medlemskapet i UNR.  

 

 

Organisatorisk utveckling 

 

Strategin förbereddes under året och processen grundade sig på det arbetet som 

hade gjorts under 2017. Under processen diskuterades bl.a. hur UNR:s påverkan i 

Nordiska Rådet kunde stärkas, hur vi kunde säkra att alla av våra resolutioner skulle 

tas upp på agendan i Nordiska rådet för att möta medlemsorganisationers 

förväntningar. Presidiet upplevde också att vi borde ha starkare kontakt med våra 

medlemsorganisationer och presidiemedlemmar borde ta större ansvar om att 

informera aktuella nordiska frågor till sina bakgrundsorganisationer.  

 

Året påbörjades med ett större presidium än tidigare, eftersom Nordisk Frihets 

Ungdom grundades 2017 och således fick en plats i UNR:s presidium. Under året 

skedde det några ändringar i presidiets sammansättning. I juni trädde Dag Henrik 

Nygård in som suppleant för FNUF och deltog i möten i september. I augusti avgick 

vice-presidenten Bjarni Karason Petersen från sin post som presidiemedlem. Från 

och med september trädde Anna Falkenberg in som representant för Nordens 

Liberale Ungdom och i presidiets möte i september valdes Barbara Gaardlykke Apol 

till vicepresident.  

 

UNR:s f.d. koordinator Jannica Renman slutade i slutet av juli varefter börjades en 

ny rekryteringsprocess. Nya koordinatorn Christa Elmgren började sitt arbete i 

början av augusti. 

 

Året har varit ett dyrt verksamhetsår på grund av dyrare resor till Nordiska Rådets 

möten i Akureyrí och Nuuk och på grund av ett större presidium och ekonomin har 

behövt balansering. UNR har gjort positiva resultat senaste åren och presidiet har i 
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år varit noggrann med att boka biljetter i god tid och valde hålla sitt möte i 

Köpenhamn istället för Nuuk.  

 

Under året har presidiet också diskuterat ekonomin och vår finansiering. För tillfället 

går mycket av sekretariatets arbetstimmar till diverse ansökningar om finansiering 

och presidiet upplevde att splittringen av UNR:s finansiering till en mängd olika 

instanser är en utmaning.  

 

UNR:s presidium har i året satsat på synligheten, vilket var något som har frågats av 

oss av våra finansiärer. Vi har medverkat bl.a. Benelux-parlamentets 

ungdomsrådets första session, synats i media och varit på plats på nordiska 

politikerveckan.  Vi har också ordnat ett sommarläger med temat Arktis i samarbete 

med bl.a. Barents regional youth council och Pohjola-Nordens ungdomsförbund. 

 

 

Möten och resolutioner 

 

Under året har presidiet haft tre ordinariemöten och två online-möten. Vid sidan om 

detta har presidiet arbetat i utskott som har haft möten mellan ordinariemöten. 

Presidiet har också deltagit i partigruppernas och utskottens sommarmöten.  

 

Under året har presidiet vidtagit följande resolutioner och uttalanden 

 

29. oktober 2017, Helsingfors 

Resolutioner från sessionen 27.-29. oktober 

 

23. januari 2018, Stockholm 

Digitalisering och ungas framtid på arbetsmarknaden 

 

9. april 2018, Akureyrí 

UNR vill att Norden fasar ut skräp från våra hav 

 

10. september 2018, Köpenhamn 

Samarbete behövs för hållbara liv och näringar i kustsamhällen 

 

 

Till slut vill jag tacka våra samarbetspartners och medlemsorganisationer för det 

gångna året! Stort tack till Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet, den nordiska 

barn- och ungdomskommittéen (Nordbuk), Nordiska parlamenten och alla andra 

som har stött oss i vårt arbete.  
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Jag vill också tacka vårt engagerade presidium, som har tagit tiden för att utveckla 

UNR som organisation, sett till att ungas röst hörs i nordiskt samarbete och att fler 

unga kan engagera sig för nordiska frågor. Ett enormt tack till vårt sekretariat och 

alla som har jobbat för UNR under året. UNR skulle inte finnas utan er!  

 

Ett stort tack till er alla och vi ses i Norden! 

 

Kati Systä 

UNR:s president 2017-2018 
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2.1. President Kati Systä, Finland 

Navn Kati Systä 

Land 
 

Finland 

Paraplyorganisation og 
partigruppe 

Grön Ungdom i Norden (GUN) / Mittengruppen i Nordiska 
rådet 

Udvalg/utskott i Nordisk Råd Presidiet 
 

Udvalgsarbejde i Nordisk Råd Säkerhet och speciellt cybersäkerhet har varit stora 
politiska frågor i som har diskuterats av presidiet i år. En 
stor del av frågor i år har varit organisatoriska, såsom 
Nordiska rådets möteskalender för 2019. Presidiet 
ansvarar för säkerhets- och utrikespolitiken i Nordiska 
rådet, men även organisatoriska frågor. Balansen mellan 
dessa två har varit ett diskussionsämne.  
 
Mitt arbete i presidiet har jag försökt lyfta fram våra 
synpunkter i diskussioner om säkerhet, eftersom detta var 
någonting som våra medlemsorganisationer diskuterade 
mycket i sessionen 2017. UNRi tog ställning för djupare 
frivillig försvarssamarbete och våra resolutioner har 
bidragit med nya synpunkter till presidiets diskussioner, 
t.ex. kring hur man kunde forma nordiskt samarbete mot 
cyberangrepp.  
 
2018 har varit ett speciellt dyrt verksamhetsår för UNR på 
grund av Nordiska Rådets temasession i Akureyrí på våren 
och utskottsmöten i Nuuk på hösten. Till följd av detta 
fick vi ett tillskott på 50 000 DKK från Nordiska Rådet till 
våra resor till Grönland.  
 
Jag har representerat UNR i följande möten och andra 
tillställningar: 
 
23.-24.1 Nordiska rådets utskotts- och partigruppernas 
möten i Stockholm 
9.-10.4 Nordiska rådets utskotts- och partigruppernas 
möten i Akureyrí 
26.-28.6 Presidiets sommarmöte, Norge 
12.-14.9 Nordiska rådets utskotts- och partigruppernas 
möten i Nuuk 

Partigruppearbejde i Nordisk 
Råd 

Jag har suttit som en av UNR:s representanter i 
Mittengruppen nu i två år. I mitt arbete har jag mest 
fokuserat på att lära känna gruppens medlemmar och 
berättat aktivt om vad UNR är och vad vi gör. Det 
kommer nya medlemmar till varje möte och det är viktigt 
att även de anser att UNR är någonting värdefullt som ska 
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finnas också i fortsättningen.  
 
Jag har också aktivt kommenterat medlemsförlagen och 
försökt komma fram med våra synpunkter. Jag har också 
under hösten kommenterat Mittengruppens 
verksamhetsplan för 2019 och lyft fram 
ungdomsperspektiv i politiska frågor som prioriteras 
under kommande år.  
 
Jag deltog i Mittengruppens sommarmöte på Färöarna 
14.-16.7. 
 

Arbejdsopgaver internt i UNR 
 

Som president har jag velat satsa på UNR:s synlighet utåt 
och har således försökt delta aktivt i externa evenemang 
och försökt göra oss synliga i media. Under året har vi 
synats i svenskspråkig YLE i Finland och SVT i Sverige. Jag 
har också koordinerat presidiets arbete och koordinerat 
förberedandet av UNR:s strategi. 
 
Jag har skrivit presidiets uttalanden, lett presidietsmöten 
och hållit aktiv kontakt med koordinatorn och resten av 
presidiet. Jag medverkade också i rekryteringen av nya 
koordinatorn. 

Eksterne repræsentationer for 
UNR 

9.3 Seminarium om agenda 2030 och ungas lösningar, 
Finlandsinstitutet i Stockholm 
23.3 NCF:s toppmöte 
2.7 & 4.7 Nordiska ministerrådets paneldiskussioner om 
säkerhet och hållbar konsumption under Almedalsveckan 
i Almedalen  
16.7 Nordiska ministerrådets paneldiskussion om hållbar 
konsumption i Finlandsarenan i Björneborg 
24.-26.8 Nordic-Barents regional youth camp, Helsinki 

Resolutioner jeg arbejdet med 
Nordisk Råd 
 

Frivilligt nordiskt militärt samarbete 
 
Nordisk samarbejde mod cyberangreb 

Andre relevante 
aktiviteter/indsatser 

Eksempelvis hvis man har repræsenteret UNR til nordiske 
events/debatter/aktiviteter/konference/seminarer/fora 
osv. 
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2.2. Vicepresident Barbara Gaardlykke Apol, Færøerne 

Suppleant:  Eirin Kristin Kjær, Norge  

 

Navn Barbara Gaardlykke Apol 
 

Land Færøerne 
 

Paraplyorganisation og 
partigruppe 

Foreningen Nordens Socialdemokratiske Ungdom (FNSU) / Den 
socialdemokratiske gruppe 

Udvalg/utskott i Nordisk 
Råd 

Udvalget for kundskab og kultur i Norden 
 

Udvalgsarbejde i Nordisk 
Råd 

I udvalget har jeg sammen med Karolina Lång fra FNUF Norden 
arbejdet med afskaffelse geoblockering og digitalisering af 
uddannelse. Derudover har jeg også arbejdet med ”Students at 
risk”-program, som blev vedtaget af UNRs session i 2015.  
 
Vi var i den heldige situation, at da vi startede i udvalget, var et 
medlemsforslag om afskaffelse af geoblockering allerede på 
bordet og på vej til Nordisk Ministerråd. På sessionen i Akureyri 
behandlede vi – både i udvalget og i plenum – et 
medlemsforslag om digitalisering i højere uddannelse. Det 
forslag blev også vedtaget og sendt til Nordisk Ministerråd.  
 
Derudover har jeg også været aktiv i behandlingen af et 
medlemsforslag om ”Students at risk”-programmet. Det blev 
debatteret og vedtaget på temasessionen i Akureyri, men til 
mødet i Nuuk, fik vi at vide, at NMR ikke gik videre med sagen. 
Derfor besluttede udvalget i stedet for at sende en 
rekommendation til alle de nationale parlamenter om at 
behandle et tilsvarende forslag.  
 
Udover UNRs resolutioner, har jeg aktivt deltaget i diskussioner 
om relevante medlemsforslag, som vedkommer ungdom. Også 
da repræsentanter fra NMR har fremlagt deres program for 
kultur og program for uddannelse, har jeg arbejdet for, at unge 
bliver hørt og repræsenteret i sager, der vedkommer unge.  
 
Udover at have aktivt deltaget i alle af udvalgets møder, har jeg 
også deltaget i udvalgets sommermøde i Höga Kusten i 
Sverige.  

Partigruppearbejde i 
Nordisk Råd 

 Til partigruppemøder i S-gruppen har jeg hver gang fremhevet UNR-
sager og oplyst om, hvad UNR har arbejdet med. Også har jeg, 
sammen med min suppleant Eirin Kristin Kjær, deltaget til S-
gruppens sommermøde i Garður på Island.  

Arbejdsopgaver internt i 
UNR 
 

 Sammen med Kati Systä, Jose Forslund og Christian Bülow har 
jeg arbejdet med at udforme UNRs lang- og kortsigtede 
strategi.  
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Eksterne 
repræsentationer for UNR 

Som en del at Nordisk Råds internationelle strategi, som bl.a. 
omfavner styrket samarbejde mellem NR og Benelux, fik UNR 
en invitation til at deltage til Benelux-landenes 
ungdomsparlaments session i Bruxelles i oktober, hvor jeg fik 
muligheden for at repræsentere UNR. Dette var første session 
denne slags, og UNR fik en invitation om at give en hilsen til 
sessionen og at have stand, hvor interesserede kunne få mere 
viden om UNR og stille spørgsmål. Dette blev gjort sammen 
med NRs respræsentant i Bruxelles, Matilda af Hällström.  

Resolutioner jeg arbejdet 
med Nordisk Råd 
 

 Fra sessionen i 2017: 
3. Opphev geo-blockering i Norden 
7. Fler digitala lösningar i den högre utbildingen 
 
Fra sessionen i 2015: 
14. Nordisk ”Students at risk”-program 

Andre relevante 
aktiviteter/indsatser 

-- 
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2.3. Anna Falkenberg, Færøerne 
Suppleant: -  
 

Navn Anna Falkenberg  
 

Land 
 

Færøerne 

Paraplyorganisation og 
partigruppe 

Nordens Liberale Ungdom 
 

Udvalg/utskott i Nordisk 
Råd 

Udvalget for vækst og udvikling 
 

Udvalgsarbejde i Nordisk 
Råd 

I udvalget for vækst og udvikling har vi arbejdet med at få 
indført de resolutioner, der blev vedtaget til UNR’s session i 
2017. Generelt omhandlede de at fjerne barrierer imellem de 
nordiske lande, så som resolution 8/2017: För ett gemensamt 
elektroniskt tullsystem för arbetsutrustning. 
 
I udvalgsarbejdet har der været stort fokus på at fjerne 
barrierer, både økonomiske, bureaukratiske og kulturelle, som 
generelt tager udgangspunkt i årsrapporten 2016 om 
grænsehindringer i Norden 

Partigruppearbejde i 
Nordisk Råd 

Da Mittengruppen er en politisk gruppe med mange forskellige 
partier, går en stor del af arbejdet på at skabe en konsensus 
om hvordan gruppen forholder sig til de forskellige forslag. I 
Mittengruppen har der været stort fokus på at arbejde med 
bl.a. e-borgerskab, hvor hensigten er at styrke mobiliteten i 
Norden, såvel som ophævelse af geo-blokering, der har til 
formål at gøre nordisk kultur lettere tilgængelig. I 
Mittengruppen har vi også arbejdet med b.a. 
grænsehindringer. 
 

Arbejdsopgaver internt i 
UNR 
 

I UNR har der været fokus på at sikre en digital tilstedeværelse, 
og at regelmæssigt opdatere dem, der har interesse i vores 
arbejde. Dertil har man forsøgt at oplyse om nordisk folk, 
kultur og historie igennem diverse medier. 

Eksterne repræsentationer 
for UNR 

Ingen ekstern repræsentation for UNR 

Resolutioner jeg arbejdet 
med Nordisk Råd 
 

 

Andre relevante 
aktiviteter/indsatser 

Som præsidiemedlem har man været gæstetaler for foreninger 
i den politiske gruppe man repræsenterer. 
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2.4. Hervør Pálsdóttir, Færøerne 

Suppleant: Milla Knuuti, Finland 

 

Navn Hervør Pálsdóttir 
 

Land Færøerne 

Paraplyorganisation og 
partigruppe 

Socialistisk Ungdom i Norden 

Udvalg/utskott i Nordisk 
Råd 

Udvalget for Velfærd i Norden 

Udvalgsarbejde i Nordisk 
Råd 

Jeg har sammen med Christian Bulow repræsenteret UNR i 
udvalget for velfærd i Norden. Vi har bragt frem ungdoms 
synspunkterne indenfor emnerne. Vi har også brugt meget tid 
på at arbejde for mere indflydelse i udvalget og i nordisk Råd i 
det hele taget.  
 
Vi har fået vist dem hvad vi synes er best for ungdommen og for 
velfærden i de nordiske landene, men vi har også fået 
arbejdsopgaver fra dem. Samarbejdet har fungeret godt.  

Partigruppearbejde i 
Nordisk Råd 

 Nordisk Grøn Venstre.  

Nordisk Grøn Venstre sætter stor pris på ungdomsrepræsentanterne 
og plejer at få gode idéer fra UNR’s slutdokument. De har brugt meget 
tid i præsediet at arbejde for at UNR får større indflydelse i Nordisk 
Råd.  Med partigruppen har jeg fået frembragt to UNR resolutioner til 
Nordisk Råd, og så har vi omformuleret en UNR udtalelse til et 
medlemsforslag.  

Arbejdsopgaver internt i 
UNR 
 

 Jeg har været med i seminargruppen, hvor vi har organiseret og 
sat sammen seminariet.  

Eksterne 
repræsentationer for 
UNR 

Jeg har ikke repræsenteret UNR eksternt.  

Resolutioner jeg arbejdet 
med Nordisk Råd 
 

 Jeg har arbejdet med to resolutioner. En som handler om at 
sexuelle minoriteter skal kunne donere blod i hele Norden og en, 
som handler om at flygtninge ikke skal sendes tilbage till ande, 
hvor de er i usikkerhed. Begge resolutioner bliver taget op af 
min partigruppe og lagt frem for Nordisk Råd.  

Andre relevante 
aktiviteter/indsatser 
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2.5. Jon Olav Økland, Norge 

Suppleant:  Turið Oddsdóttir Hermansen, Færeøyene  

 

Navn Jon Olav Økland 
 

Land Norge 
 

Paraplyorganisation og 
partigruppe 

Kristdemokratisk ungdom i Norden (Mittengruppen)  

Udvalg/utskott i Nordisk Råd Utskottet för ett hållbart Norden  

Udvalgsarbejde i Nordisk 
Råd 

Jeg har sammen med Jose Forslund representert UNR i 
Utskottet för ett hållbart Norden. Sammen har vi løftet våre 
perspektiv, UNRs stilling og vedtatte resolusjoner inn i 
utvalget.  
 
Ut i fra tilbakemeldinger fra folkevalgte som sitter i 
Utskottet för ett hållbart Norden føler jeg at UNR blir 
verdsatt som en viktig brikke i den helhetlige debatten. Et 
eksempel på dette er rundborskonferansen som ble 
arrangert i Tromsø, der jeg fikk løftet de unges perspektiv i 
forbruksmønsteret – unge i dag er mindre opptatt av å eie 
ting enn det foreldregenrasjonen vår var. Dette ble godt 
mottatt av panelet.  

Partigruppearbejde i Nordisk 
Råd 

Vi har vært mange fra UNR representert i Mittengruppen. I tillegg 
har flere av parlamentarikerne vært relativt unge, noe som gjør at 
vi får løftet ungdommens perspektiv i ulike saker.  

Mittengruppen har vært en god gruppe, som lytter til det UNR har 
å formidle. Dessverre har tiden ikke alltid strukket til, slik at UNRs 
bolk i programmet måtte vike, men vi har på tross av det kunne 
deltatt i debatten ellers.  

Arbejdsopgaver internt i 
UNR 
 

 Foruten å løfte UNRs resolusjoner i utvalget har jeg hatt 
som oppgave å delta i planleggingen av seminaret i 
forbindelse med sesjonen.  

Eksterne repræsentationer 
for UNR 

Jeg har som et resultat av mitt verv i UNR deltatt som jury i 
skrivekonkurranse arrangert av Foreningen Norden og 
Stortinget i forbindelse med Nordisk råds sesjon 2018.  

Resolutioner jeg arbejdet 
med Nordisk Råd 
 

- Bærekraftig hvalfangst 
Vi har fått gode tilbakemeldinger fra flere angående denne 

resolusjonen, og den ble også nevnt av en islandsk 

parlamentariker under fellesdebatt i NR. Den er imidlertid 

ikke løftet av noen andre enn UNR, og har dermed ikke gått 

videre i prosessen, til tross for gjentatte forsøk fra min side til 

å løfte den. 

- Norden må fase ut plast-bestikk og poser! 
En resolusjon som ble godt mottatt, men som ikke har fått 

følger. Grunnen til det er at EU har vedtatt en plaststrategi, 
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som er mer omfattende enn resolusjonen, og som dermed 

gjør den irrelevant.  

Andre relevante 
aktiviteter/indsatser 

Jeg har ingen andre aktiviteter eller engasjement utover det 
som er nevnt som er relevant å informere om.  
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2.6 Jose Forslund, Finland 

Suppleant: Johanna Mantere, Finland 
 
 

Navn Jose Forslund 

Land 
 

Finland 

Paraplyorganisation og 
partigruppe 

Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF) og 
Mittengruppen i det Nordiska Rådet 

Udvalg/utskott i Nordisk Råd  
Utskott för ett hållbart Norden 

Udvalgsarbejde i Nordisk Råd Under året 2017-2018 har jag suttit i Utskottet för ett 
Hållbart Norden. Utskottets främsta ämnesmoråden är 
Arkista ärenden samt miljöpolitik. Under 
verksamhetsåret har diskussionen präglats av plast och 
plastavfall samt hur vi bättre kan motarbeta 
användning av plast. Under året har vi också på varje 
möte fått höra på Nordiska Rådets representant i 
Bryssel Matilda af Hällström, som presenterat mest hur 
EU tänker driva fram miljöpolitik gällande plastartiklar. 
Under börjav av år 2018 fick vi höra ett sammandrag av 
EU:s plaststrategi. Då EU kommer också att förbjuda 
plastartiklar i framtiden är det i linje med den 
resolution jag jobbat med i utskottet. Ett annat ämne 
som vi har pratat om mycket under året är hållbart 
turism. Vi fick under mötet i Akureyri, Island samt på 
utskottets sommarmöte i Tromssa, Norge och på 
Nordiska Rådets möte i Nuuk, Grönland höra mycket 
om hur turismen påverkar samhällen i Arktiska 
området samt hurdana miljöpåverkningar turismen 
kan ha. Det är skäl att konstatera att en strategi för 
hållbar turism skulle hjälpa flera städer då man vill 
bevara den fina miljön samtidigt som man vill öka på 
tursimen. Under året har vi också fått höra flera 
yrkesfiskare om hur klimatändringen påverkat deras 
jobb. Flera kustområden i Norden är starkt beroende 
av det som haven kan erbjuda oss. Fiskexporten är 
ekonomiskt väldigt viktigt för kustområden och då 
kallvattensfiskar flyttar längre bort från kusten då 
vattnet blir varmare ökar kostnaderna markant då 
fiskare måste ta sig längre ut i havet.  
 
Under verksamhetsåret har jag deltagit på följande 
möten: 
 

• Januari – Nordiska Rådet, Stockholm, Sverige 
• April – Nordiska Rådet, Akureyri, Island 
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• Juli – Utskottets sommarmöte Tromsø, Norge 
• Augusti - Mittengruppen Sommarmöte , 

Tórshavn, Färöarna 
• September – Nordiska Rådet, Nuuk, Grönland 
• Oktober – UNR Session 2018, Oslo, Norge 

 

Partigruppearbejde i Nordisk 
Råd 

Under verksamhetsåret 2017-2018 har Mittengruppen 
diskuterat mycket varierande områden. 
Mittengruppen har bland annat uttalat sig om att man 
borde grunda ett bättre arbetskraftsservice och 
skräddarsydda arbetsmarknadsåtgärder för invandrare 
som kommer till norden. Mittengruppen fick också 
goda nyheter i början av år 2018 gällande Nordisk E-
identitet. Nordiska ministerrådet har kommit fram till 
att E-identitet skulle vara värt att börja forska i ifall 
man kunde införa det. Det är en stor vinst för 
Mittengruppen eftersom initiativet för Nordisk 
medbrgarskap som sedan omvandlats till Nordisk E-
identitet har kommit från Mittengruppen. Ungdomens 
Nordiska Råd har en godkänd resolution gällande ett 
gemensamt personnummersystem år 2014. Efter det 
har Nordiska rådet år 2015 börjat jobba för en 
gemensam Nordiskt e-identitet. 
 

Arbejdsopgaver internt i UNR 
 

Under verksamhetsåret har jag arbetat med  

• UNR:s strategiarbetsgrupp 

• Utarbetat en handbok för kommande presidien 

Eksterne repræsentationer for 
UNR 

 
Under verksamhetsåret har jag rapporterat om UNR:s 
verksamhet till: 

• NCF Repskap 2018, Denmark, Copenhagen 
• NCF Topmeeting 2018 Norway, Oslo 
• Svensk Ungdom Svenska Folkpartiets 

Ungdomsorganisations sommarseminarie 2018 
• NCF:s Young Leaders Meeting I februari I 

Helsingfors, Finland med UNR President Kati 
Systä 

 

Resolutioner jeg arbejdet med 
Nordisk Råd 
 

-BÆREKRAFTIG HVALFANGST 
-NORDENMÅ FASE UT PLAST -BESTIKK OG POSER! 
 

Andre relevante 
aktiviteter/indsatser 

-Nordic Regional Youth Camp i Helsingfors, Finland 
under sommaren 2018 
-Föreningen Nordens Ungdomsförbund- Svenska 
valvakan i Helsingfors, Finland 
 

 



     

 Ungdomens Nordiska Råd    17   
 

    

 

2.7 Petri Rajala, Finland 

Suppleant: Michelle Grönlund, Åland 
 

Navn Petri Rajala 

Land  Finland 

Paraplyorganisation 
og partigruppe 

Nordisk Ungkonservativ Union (NUU) & Konservativa gruppen 

Udvalg/utskott i 
Nordisk Råd 

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden 

Udvalgsarbejde i 
Nordisk Råd 

I utskottet har vi arbetat med följande saker: som utskottets namn 
berättar handlar vårt arbete mest om näringsliv, infrastruktur, 
forskning och utbildning. I synnerhet har vi diskuterat nordiska 
nåringsgrenar och transportförbindelser. UNR har satt fokus på de 
ungas jobb- och studiemöjligheter och trafikbeslut som gynnar 
dem. 

Partigruppearbejde 
i Nordisk Råd 

I den Konservativa gruppen har vi arbetat med att främja det 
nordiska samarbetet mellan våra medlemspartier och analysera 
politiska tendenser i alla nordiska länder. Som UNR:s representant 
har jag lagt särsklit mycket vikt vid fria rörligheten, så att vi unga 
på riktigt kan studera och jobba överallt i Norden utan några 
onödiga gränshinder. 

Arbejdsopgaver 
internt i UNR  

Internt i UNR har jag arbetat med att planera temaseminariet. 

Eksterne 
repræsentationer 
for UNR 

Jag har representerat UNR i mitt partis evenemang i Finland. 

Resolutioner jeg 
arbejdet med 
Nordisk Råd  

Jag har förespråkat följande UNR:s resolutioner i mitt utskott och 
min partigrupp: 
 
3. OPPHEV GEO-BLOKKERING I NORDEN 
7. FLER DIGITALA LÖSNINGAR I DEN HÖGRE UTBILDNINGEN 
8. FÖR ETT GEMENSAMT ELEKTRONISKT TULLSYSTEM FÖR 
ARBETSUTRUSTNING 
10. NORDEN MÅ FASE UT PLAST-BESTIKK OG POSER! 

Andre relevante 
aktiviteter/indsatser 

Jag har berättat i mitt partis evenemang om Nordiska rådet samt 
deltagit i ett möte av den finska delegationen till Nordiska rådet. 
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2.8 Christian Bülow, Danmark 
Suppleant: Gabriel Kroon, Sverige 
 

Navn Christian Bülow 

Land  Danmark 

Paraplyorganisation og partigruppe Nordisk Frihet Ungdom NFU 

Udvalg/utskott i Nordisk Råd Utskottet för välfärd i Norden 

Udvalgsarbejde i Nordisk Råd Jag har arbetat med resolutioner samt 
deltagit på resor, debatter och diskussioner 
i samband med utskottet. 

Partigruppearbejde i Nordisk Råd Tillsammans med vår partigrupp NFU och 
våra moderpartier i NF har vi genomfört 
delsessioner, möten och aktiviteter. 

Arbejdsopgaver internt i UNR  Ledamot i nordiska rådets styrelse. 

Eksterne repræsentationer for UNR Representation i utskottet för välfärd under 
Nordiska rådets delsessioner. 

Resolutioner jeg arbejdet med Nordisk Råd  Framförallt de resolutioner som Nordisk 
frihet ungdom har lämnat in gällande 
gränskontroller, gemensam krisberedskap 
samt inter-nordisk antiterrorgrupp. 

Andre relevante aktiviteter/indsatser Resor och aktiviteter med gruppen. 
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2.9. Karolina Lång, Finland 
Suppleant: Dag Henrik Nygård, Norge 
 

Navn Karolina Lång 

Land 
 

Finland 

Paraplyorganisation og 
partigruppe 

FNUF Norden (observatör) 

Udvalg/utskott i Nordisk Råd Kunskap och kultur 
 

Udvalgsarbejde i Nordisk Råd I utskottet fick resolutionerna vi arbetat med mycket 
positiv respons. Frågan om digitalisering syns på 
många sätt i utskottets arbete, till exempel i frågor 
om forskning och ämnet lyftes upp under utskottets 
sommarmöte. 
Frågan om geoblockering sändes till Nordiska 
ministerrådet redan under år 2017. På Nordiska 
rådets utskottsmöte i Akureyri presenterades 
Nordiska ministerrådets beslut att göra en utredning 
om frågan.  
På temasessionen i Akureyri behandlades en tidigare 
UNR-resolution om students at risk-program.  
Förutom resolutionsarbetet har jag under året som 
gått försökt lyfta fram ungas deltagande och UNR:s 
arbete i utskottet. 
 

Partigruppearbejde i Nordisk 
Råd 

- 

Arbejdsopgaver internt i UNR 
 

Internt i UNR har jag arbetat med att assistera 
koordinatorn med att ordna UNR:s session i Oslo, 
t.ex.genom kontakt med Oslo stads rådhus. Jag 
deltog även som facilitator på UNR:s sommarläger 
Nordic Regional Youth Camp. 

Eksterne repræsentationer for 
UNR 

Jag har presenterat UNR:s verksamhet på Svensk 
Ungdoms interna utbildning (medlemsorganisation i 
NCF). 

Resolutioner jeg arbejdet med 
Nordisk Råd 
 

Digitalisering av utbildning 
Avskaffa geoblockering mellan de nordiska länderna. 

Andre relevante 
aktiviteter/indsatser 

Jag har följt den finska delegationens arbete i 
Nordiska rådet. 
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2.10. REDOGÖRELSE FÖR ARBETSGRUPPERNAS ARBETE UNDER 

VERKSAMHETSÅRET 
 

2.10.1. ARBETSGRUPPEN FÖR TEMASEMINARIET 
I år valde presidiet att sammansätta en grupp för temaseminariet som ordnas i 

samband med sessionen i Oslo. Till gruppen valdes Hervør Palsdottir, Petri Rajala 

och Jon Olav Økland.  

Gruppen har tillsammans ansvarat för temaseminariets upplägg och struktur. 

Temaseminariets tematik för sessionen 2018 var ”Norden och Miljön”. 

Arbetsgruppen har även ansvarat för att kontakta talare, koordinera och fullföra 

fredagens temaseminarium.   

 
2.10.2. KOMMUNIKATION 
Arbetsgruppen för kommunikation tillsattes för att upprätthålla och lyfta fram 

UNR:s externa kommunikation. Arbetsgruppen har bestått av Kati Systä, Barbara 

Gaardlykke Apol och Christian Bülow.  

Arbetsgruppen har uppdaterat UNR:s Facebooksida, twittrat och bistått 

sekretariatet med förbättringar av UNR:s hemsida.  

 

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.  

 
2.10.3. 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 Oslo, 

Norge.  Arbetsgruppen har bestått av Karolina Lång, UNR:s koordinator och UNR:s 

president Kati Systä.  

 

3. UNGDOMENS NORDISKA RÅDS STRATEGI 

 
Vision: Hur skall UNR se ut i framtiden som organisation?  
 
Ungdomens nordiska råd är en välkänd och aktiv debattör på nordiskt plan. UNR:s 
presidiemedlemmar deltar aktivt i olika evenemang, folkemøder och debatter. 
Presidiemedlemmar agerar som sakkunniga i nordiskt samarbete och hur unga kan 
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påverka internationellt. UNR tar ställning aktivt även utanför Nordiska Rådet och 
kommenterar aktuella frågor diskussioner gällande unga i Norden och nordiskt 
samarbete. Ungdomens Nordiska Råd välkomnar allas tankar och är ett öppet 
forum för nordiska unga. UNR är en aktör som nationella och nordiska 
organisationer kan vända sig till och litar på UNR som ett sakkunnigt organ.  
 
UNR är en kanal för våra medlemsorganisationer och nordiska unga att förverkliga 
sina idéer på nordiskt plan och få uppmärksamhet på frågor som är viktiga för dem. 
UNR kommunicerar aktivt med sina medlemsorganisationer och andra relevanta 
aktörer. Paraplyorganisationens representant spelar en viktig roll i kontakten med 
medlemsorganisationer.  
 

Mission: Vad ska UNR göra?  
 
Ungdomens nordiska råd ska föra fram ungas röst och tankar inom nordiskt 
samarbete. UNR deltar aktivt i NR:s arbete under och mellan möten och håller goda 
kontakter till medlemsorganisationer. För fram sina tankar även utanför Nordiska 
Rådet och tar ställning till nordiska frågor. Det förväntas av presidiemedlemmar att 
de deltar aktivt i planeringen av möten, kongresser andra aktiviteter som arrangeras 
av UNR. Presidiemedlemmar för aktivt fram UNR:s tankar i alla sammanhang och 
deltar aktivt i diskussioner nationellt och inom sina partier. UNR finns på plats vid 
relevanta evenemang (t.ex. folkemøder), seminarier och diskussioner. Under 
kommande åren kommer vi även att satsa på synlighet i medierna och öka på 
uppmärksamheten för frågor som UNR jobbar med. UNR ska medverka i 
medlemsorganisationernas nationella möten. 
 

Fokusområden för kommande åren:  
 
1. En större påverkan inom nordiskt samarbete 
 
Ungdomens Nordiska Rådets alla ståndpunkter ska tas upp till behandling av 
Nordiska Rådet och dess utskott och partigrupper. Presidiemedlemmar ska direkt 
kommunicera om frågor som vi vill att tas upp. Detta ska göras genom att ha 
resolutioner i samma format som Nordiska rådets medlemsförslag. 
Presidiemedlemmar ska även understöda och hjälpa medlemsorganisationer att 
formulera sina förslag så att ämnet hör till Nordiska rådets kompetens. UNR:s ska ta 
sin plats och talturer på utskottsmöten och partigruppernas möten. 
Presidiemedlemmar ska kunna fungera som partigruppernas talespersoner i 
sakfrågor och kunna presentera medlemsförslag som är relevanta för unga eller 
frågor som har kommit från UNR. 
 

2. Medlemsorganisationerna får mer ut av medlemskapet i UNR och känner till 
hur nordiskt samarbete fungerar 
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UNR:s presidiemedlemmar satsar på aktiv kontakt till paraplyorganisationerna och 
medlemsorganisationerna hör till deras paraplyorganisation. Detta innebär 
rapportering om hur UNR:s frågor går framåt i Nordiska rådet, informerar om 
aktualiteter inom nordiskt samarbete och finns till för medlemsorganisationers 
evenemang, t.ex. utbildningar eller skriftliga rapporter. Presidiemedlemmen 
ansvarar för att kontakten mellan UNR och paraplyorganisationen fungerar. 
Kommande presidiet ska utarbeta en presentation om UNR och hur det fungerar. 
 
3. Kommunikation inom presidiet och mellan avgående och nya presidium 
 
Presidiet kommunicerar aktivt mellan möten, ordnar regelbundna möten i utskott 
ca. en gång i månaden och ordnar Skype-möten mellan fysiska möten. 
Presidiemedlemmar följer upp resolutioner som de ansvarar för i sitt utskott och 
rapporterar om hur långt de har kommit med sitt arbete. Om man inte kan delta i 
möten, meddelar man om detta i god tid. Presidiet kommer överens om 
gemensamma spelregler, kommunikationskanaler och arbetsspråket i början av 
året och håller sig till dessa under hela mandatperioden. Presidiemedlemmar 
dokumenterar sitt arbete under året och sammanfattar detta till ett testamente 
som de ger åt sin efterträdare. På detta sätt ges förmedlas kunskaper och s.k. tyst 
information vidare till följande representanten och de får en bättre början på sitt 
arbete. Huvudsakliga ansvaret att rapportera om UNR:s arbete till 
medlemsorganisationer ligger hos presidiemedlemmar.  
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4. GODKÄNDA RESOLUTIONER  

 

Bedre integrering av flyktninger 
 
Omtrent 65 millioner mennesker er i dag på flykt fra sine hjem. Dette er det høyeste 
tallet siden andre verdenskrig og skyldes langvarige kriger og konflikter, 
klimaendringer og enorme ulikheter i levestandard. 
Som rike land med høy levestandard har vi en forpliktelse for å hjelpe de 
menneskene som rammes. Vi, som trygge land har også et ansvar for å gi dem 
beskyttelse. I tillegg må vi øke støtten til områdene hvor størsteparten av 
flyktningene er. 
UNR ønsker å øke de nordiske landenes kvote for overføringsflyktninger fra UNHCR. 
Dette systemet er per i dag det beste systemet for overføring av flykninger med 
stort behov for beskyttelse. Likevel skal en økning av kvoten ikke gå på bekostning 
av de som søker asyl ved landegrensene. 
Mange av flykningene som ankommer Europa er enslige barn. UNR mener at disse 
barna skal få beskyttelse og omsorg, og bli integrert i deres nye hjemland så raskt 
som mulig. Mindreårige enslige asylsøkere som ikke kan returneres til et trygt sted, 
bør få permanent opphold. 
Migrasjonskrisen vi har vært vitne til de seneste årene viser at Dublin-avtalen ikke 
lenger fungerer. Det bør forhandles frem en ny avtale for grensesamarbeid, så vel 
som felles kvotesystem. 
UNR mener at flyktninger må få sin asylsøknad behandlet så raskt som mulig, for å 
forenkle videre integrering. Hvis flyktningene har krav på asyl, bør de bosettes 
hurtig for å sette i gang deres integrasjonsprosess. 
Når flyktninger bosettes i et nytt lokalsamfunn, bør de motta god oppfølging av det 
offentlige. Det betyr at de blir implementert i samfunnet, noe som blant annet 
inkluderer språktrening og tilgang til utdanning, barnehage og tidlig deltagelse i 
arbeidslivet. 
UNR mener at bedre integrering av flyktninger vil styrke de nordiske landene og gi 
flyktninger en bedre mulighet til å lykkes i sitt nye hjemland. 
 
UNR vil: 
-Øke de nordiske landenes kvoter for overføringsflyktninger fra UNHCR 
-Reforhandle Dublin-avtalen 
-Styrke integrasjonsprosessen for flyktninger 
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Kønsopdeling i erhvervslivet skal løses gennem uddannelse  

 
Over hele Europa ser vi nogle ens tendenser i den videregående uddannelse: 
differentiering i valg af uddannelse, baseret på køn. Dette viser sig at påvirke, 
hvordan magt og rigdom bliver fordelt i samfundet. Der er sket fremskridt, men 
dette går for langsomt. 
 
Kønsopdeling er til stede, når unge mennesker træffer beslutninger om at søge 
uddannelse: der er generelt større sandsynlighed for, at kvindelige studerende søger 
om optagelse og færdiggør en uddannelse end mandlige studerende. Også indenfor 
uddannelsessystemet findes der stærke kønsbaserede opdelinger, der er baseret på 
traditionelle kønsroller og antagelser om køn. Mænd er ofte mere uddannede i 
tekniske og naturvidenskabelige uddannelser og kvinder mere i humaniora, sociale 
og sundhedsvidenskabelige uddannelser. 
 
Vi behøver en mere ligestillingsorienteret indgangsvinkel til uddannelse. 
Uddannelsessystemet skal anerkende de fremtrædende stereotyper om køn og 
arbejde for at reducere betydningen af køn når det gælder studievalg ved at 
opfordre unge til at finde deres egne karriereveje uden at benytte sig af 
kønsstereotyper og falske overbevisninger om køn. 
 
Der er behov for nye rollemodeller for de arbejdssektorer, hvor det ene køn er 
overrepræsenteret. Mønsterbrydere – forgængere og personer som aktivt bryder de 
traditionelle mønstre – skal fremhæves. I undervisningsmaterialer og overordnet i 
uddannelseskonteksten skal der foretages et strategisk valg således at alle køn 
bliver repræsenteret på en række varierede måder. Opfattelsen af køn fra tidlig 
barndom kan nemt komme til at styre adfærd senere i livet. Derfor bliver vi nødt til 
at investere mere i sensitiviteten omkring kønsopfattelser end vi hidtil har gjort. 
 
Derudover ser vi nødvendigheden i at styrke studievejledere for at sikre at alle 
elever og studerende kender deres muligheder i fremtiden. Alle elever og 
studerende skal have mulighed for at tale med en studievejleder før de vælger en 
videregående uddannelse. 
 
For at opnå diversitet bør studievejlederne have forskellige baggrunde og 
erhvervserfaringer. Forhåbentlig vil dette sikre bedre ligestilling i arbejdsstyrken og 
giver elever og studerende bedre mulighed for at vælge mere utraditionelle 
karriereveje. 
 
De uddannelsespolitiske valg, vi træffer i dag, kommer til at have stor indflydelse for 
fremtidens arbejdsmarked. Hvis vi virkelig ønsker at tackle ulighedsproblemet i 
uddannelsen, skal løsningen findes nu. 
 
Derfor vil UNR, at: 
- Undervisningsmaterialer skal være strategiske og tage højde for at repræsentere 
alle de forskellige køn på flere forskellige måder 
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- Uddannelsesinstitutioner skal tage mere hensyn til de udfordringer, som kønsroller 
spiller i klasselokalet og i undervisningen 
 
Utskott: Välfärd i Norden (Den nordiska välfärdsmodellen, jämställdhetsfrågor, 
integrationsfrågor,  alkohol- och narkotikapolitik) 
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Lige adgang til abort i hele norden 

 
En af søjlerne i et moderne, retfærdigt og nordisk velfærdssamfund er 
kvinderettigheder. Disse rettigheder omfavner også kvinders ret til at bestemme 
over egen krop. Beslutningen om eller hvornår man ønsker at få børn skal ligge hos 
hver individuel kvinde. 
 
De nordiske lande har forskellige lovgivninger på abort området. I Danmark, Norge, 
Sverige og Grønland er aborten fri under et bestemt ugemål. I Finland, Island og 
Færøerne må man opfylde medicinske og/eller sociale kriterier (1). Det er dog 
praksis i både Finland og Island, at beslutningen ligger hos kvinden selv, hvorimod 
på Færøerne skal der være fare for kvindens eller barnets liv, at kvinden blev 
besvangret ved voldtægt, at der er fare for alvorlige arvelige sygdomme, eller hvis 
kvinden pga. alvorlig psykisk sygdom skønnes uegnet til at tage vare på sit barn. 
Beslutningen om hvorvidt en kvinde på Færøerne må få lov til at tage en abort ligger 
dermed hos to forskellige, uafhængige, autoriserede læger. Sker der det, at en 
autoriseret læge på Færøerne giver en kvinde ret til abort uden at mindst et af disse 
kriterier er opfyldt, straffes lægen med straf op til to år (3). 
Udover det så er der fortsat 26 lande i verden, hvor abort er direkte ulovlig under 
alle omstændigheder og 39 lande, hvor en abort kun må udføres hvis kvindens liv 
står i fare (4). Hvert år dør der omkring 47.000 kvinder efter at have fået foretaget 
en usikker abort (5). 
 
At vælge at få foretaget en abort er i sig selv en svær beslutning for enhver kvinde 
og derfor bør samfundet under ingen omstændigheder lægge unødvendigt pres på 
en kvinde ved at tvinge hende til at få foretaget en abort under usikre forhold og 
uden støtte. 
 
I Sverige er det - i modsætning til de andre nordiske lande - ikke et krav, at man er 
svensk statsborger for at få foretaget en abort. Dette kan være et alternativ, som 
alle nordiske lande bør tilbyde kvinder, som af en eller anden årsag ikke kan tage en 
abort i deres hjemland. 
 
Derfor vil UNR, at: 
- De færøske myndigheder arbejder frem imod en reformation i deres abortlov 
således at færøske kvinder også er sikret denne grundlæggende ret at bestemme 
over egen krop 
- Finlands og Islands myndigheder, hvor praksis er fri abort men hvor den formelle 
beslutningsret ligger hos en anden autoritet, opdaterer deres abortlove, således at 
beslutningsretten også formelt ligger hos kvinden selv 
- At alle nordiske lande, som tilbyder fri abort til deres borgere, følger den svenske 
model og også tilbyder fri og gratis abort til kvinder, som er tvunget til at forlade sit 
hjemland for at få foretaget en sikker abort 
 
(1) http://worldabortionlaws.com/map/ 
(2) http://logir.fo/Lov/177-fra-23-06-1956-nr-177-af-23-juni-1956-om-
foranstaltninger-i-anledning 
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(3) 
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_downloads/aww_appendix_t
able_1.pdf 
(4) http://www.who.int/reproductivehealth/topics/unsafe_abortion/magnitude/en/ 
 
(Reservation KDUN) 
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Nordisk samordningsplan mot skogsbränder 

 
Sommarens utbredda skogsbränder i Sverige gjorde oss påminda om den djupt 
eftersatta brandbekämpningsförmågan som råder i Sverige. För att ens någorlunda 
klara av situationen var vi tvungna att förlita oss på hjälp från övriga Europa och där 
Polen bör lyftas fram för de insatser de gjorde i brandbekämpningen. 
Att det råder ett behov av att vi i Sverige investerar ytterligare i vattenbombplan, 
utrustade helikoptrar och förbättrad nationell samordning råder det inga tvivel om. 
Vi önskar dock lyfta frågan på en nordisk nivå. I Sverige har frågan om en nordisk 
samordningsplan gällande brandbekämpning lyfts tidigare men har då fått avslag av 
kostnadsskäl. Med denna sommar i gott minne anser vi dock inte att några sådana 
skäl längre kan väga tyngre än den potentiella ekonomiska, sociala och mänskliga 
vinsten det innebär att ha en välfungerande brandbekämpningsplan. Genom att 
samverka över nationsgränserna med våra grannländer kan vi både snabbt och 
kostnadseffektivt bistå varandra när motsvarande katastrofer är framme igen. 
 

- Att UNR i enlighet med motionstexten tar ställning för en nordisk 

samordningsplan och tillkännager detta för Nordiska Rådet. 
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En nordisk arbetsgrupp mot radikalisering och extremism 

 
Vi har i Norden under de senaste åren sett att rasism, hatbrott och extrema rörelser 
blivit allt synligare i vårt samhälle. Orsakerna kan vara många, men utanförskap ses i 
de flesta fallen som en bidragande faktor till de ovannämnda. Den här sortens 
aktivism skapar rädsla, oro och oordning i samhället, och rörelsernas tillvaro kan 
inte längre rättfärdigas av samlingsfrihet. 
 
För att kunna bekämpa radikalisering och extremism behöver även Norden vara 
med i arbetet. Därför föreslår vi att en arbetsgrupp mot radikalisering och 
extremism grundas för att kartlägga och bekämpa våldsbejakande extremism. På 
det här sättet kan vi få fram de bakomliggande orsakerna till radikalisering och 
extremism och därmed kunna bekämpa dessa. På det här sättet kunde vi 
tillsammans stoppa hatretorikens och extremismens ytterligare framväxt.Således 
organiseras internordiska nätverk av myndigheters och forskare som tillsammans 
tar ett gemensamt grepp för att bekämpa den internationella extremismen.  
 
Därför vill vi att Ungdomens Nordiska Råd skall arbeta för: 
- Att införa en nordisk arbetsgrupp för att kartlägga och förebygga extremism 

och radikalisering 
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Resolution för ett gemensamt patientdatasystem i Norden 

 
Då människor flyttar mellan och rör sig i alla nordiska länder finns det ett behov av ett 
gemensamt patient datasystem, detta för att säkerställa patientsäkerheten i en allt mer 
global värld. I nuläget skickas denna patientdata med post mellan berörda sjukhus och 
vårdenheter. Oförmågan att snabbt få tillgång till information om till exempel diabetes, 
antikoagulantionsbehandling och överförbara sjukdomar kan leda till ytterligare skador, 
och eller till och med döden, framförallt i akuta situationer. Ytterligare fördelar är att 
inrättandet av ett gemensamt patientsystem med hälsostatistik i de nordiska länderna kan 
gynna vetenskap och hälsovård, detta då skalan blir större än nationella, enskilda register 
samtidigt som jämlikheten bibehålls på grund av de berörda ländernas sociala och 
ekonomiska likheter. Statistik som kan identifiera individer bör inte ingå i sådant system. 
Införandet av detta digitala system skulle dessutom minska mängden papper som används, 
vilket gynnar miljön.  
 
UNR rekommenderar det Nordiska rådet: 
- Att de Nordiska länderna att upprätta ett gemensamt patientdatasystem, som skulle 
innehålla:  
- Potentiellt livshotande kroniska sjukdomar, till exempel diabetes. 
- Genomförda behandlingar/ingrepp som kräver extra uppmärksamhet, till exempel 
antikoagulantiabehandling och pacemaker.  
- Överförbara sjukdomar, till exempel hepatit B och C samt HIV. 
- Att datasystemet ska vara säkert och garantera integriteten hos de nordiska medborgarna 
som är inskrivna i det. 
- Att datasystemet automatiskt ska samla in information (efter att patienten har gett sitt 
tillstånd) från de olika journalsystemen som används i Norden.  
 
https://www.chamber.se/rapporter/teknik-for-halsa-sa-kan-stockholm.htm- 
 

  

https://www.chamber.se/rapporter/teknik-for-halsa-sa-kan-stockholm.htm-
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Sjå infrastrukturen i Norden som heilskap 
 
Infrastruktur er heilt avgjerande for kvar vi buset oss og kvar det vert drive 
næringsverksemd. God infrastruktur er svært viktig for at vi skal vere så nytenkjande 
og økonomisk sterke framover. Dette vil styrkje heile regionen.  
 
Diverre har vi sett infrastrukturen på eit avgrensa nivå, anten i kommunen, fylket 
eller staten. Mange av dei nordiske landa har store avstandar og krevjande natur, i 
tillegg til spreidd busetnad. Her kan vi lære mykje frå kvarandre, og i større grad 
byggje vegar og jernbane over landegrensene. Lufthamner og hamner bør vi òg sjå 
som eitt.  
 
Betre og meir heilskapleg infrastruktur vil binde dei nordiske landa saman. 
Samfunnsøkonomisk vil vi få stor verknad av dette av di vi kan effektivisere 
eksisterande strukturar og gjere nye prosjekt moglege. 
 
UNR krev at: 
- Dei nasjonale styresmaktene samarbeider meir om infrastruktur i Norden. 
- Nordisk Råd vert oppmoda om å opprette ei nemnd eller ei arbeidsgruppe for å 
samordne infrastrukturen i Norden. 

 

 

 

  



     

 Ungdomens Nordiska Råd    32   
 

    

 

Ge oss passfriheten tillbaka – inte bara på papper utan även i praxis! 

 
Den nordiska passunionen har varit en av de mest utmärkande symbolerna för 
nordiskt samarbete sedan 1950-talet. Under senare tid har regelverk och 
verksamheter bortsett från passunionen och nordiska medborgare har tvingats 
framvisa pass på resor inom Norden. Förutom att bryta mot medborgares 
rättigheter, anser FNUF att det är en skamfläck på det etablerade samarbetet i 
Norden, och därför vill vi ha regler och sanktioner för de som inte följer dessa - så att 
passunion ska fungera, inte bara på pappret, utan även i praxis. 
 
Det finns ett flertal exempel på nordiska medborgare som har nekats 
ombordstigning på sina flyg, och därmed missat dem, för att de inte framvisat pass - 
även om de har giltig legitimation med och enbart reser inom Norden. Privata 
verksamheter men även nationella regelverk hindrar på så sätt passunionens 
praktiska funktion, vars syfte är att ge större rörlighet för nordiska medborgare. 
 
Om Norden vill behålla sin status som världens mest integrerade region där de 
rättigheter staten givit folket inte godtyckligt dras tillbaka eller missbrukas, måste 
de nordiska länderna ta aktiva steg för att upprätthålla passunionen. 
 
Därför kräver Ungdomens Nordiska Råd att: 
- Regelverk som motverkar passunionens praktiska syfte evalueras och anpassas 
därefter. 
- Verksamheter som dagligen arbetar med passunion informeras om medborgares 
rättigheter att resa utan pass 
- Verksamheter som inte upprätthåller passunionen sanktioneras 
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Byggnadsprojektet av Ishavsbanan måste avslutas på grund av allvarliga 

konsekvenser för arktiska områden och samernas traditionella näringar 
 
Bland andra finska regeringen planerar som bäst byggandet av en järnväg mellan 
södra Finland och Ishavet. Den rutten som planeras som bäst skulle ha sin 
ändstation i norska Kirkenes och tågen planeras starta köra 2030. Det planerade 
byggnadsprojektet skulle gå igenom samernas renskötselområden i båda länder och 
skulle förhindra idkandet av traditionella näringar för samer. År 2016 har UNR tagit 
ställning för bevarandet av samiska språk och kultur. Således stödjer UNR inte 
byggandet av en ishavsbana.  
 
Enligt en utredning beställd av finska trafikverket är byggnadsprojektet ekonomiskt 
olönsam vid sidan om att projektet hotar både arktiska naturen och samernas 
traditionella näringar.  
 
Flera olika rutter har planerats på banprojektet, men oberoende vilken man skulle 
välja, skulle rutten köra igenom naturskyddsområden. Banan skulle i första hand 
tjäna import av industrins råvaror till Europa, vilket också framgår i utredningen, och 
skulle således inte tjäna den lokala befolkningen eller turism. Banan skulle främja 
större olje-, skogs- och gruvindustri i området, vilket i sin tur försnabbar 
klimatförändringen och förstör arktisk natur. Den unika karaktären och 
känsligheten av den arktiska naturen är någonting som UNR ofta har lyft upp i 
diskussioner. Därför ska vi utnyttja alla sätt för att stoppa klimatförändringen och 
skydda den känsliga naturen i området. 
 
Den lokala befolkningen har åsidosatts i planeringen av Ishavsbanan och projektet 
är inte planerat för dem. Byggnadsprojektet som skulle gå tvärs igenom Sameland 
skulle ha markanta påverkningar i lokala befolkningens liv och skulle försvåra 
idkandet av traditionella näringar, särskilt för samer. Byggnadsprojektet av 
Ishavsbanan skulle bryta mot samernas rätt till att upprätthålla och utveckla sina 
språk och kultur som garanteras av finska grundlagen och ILO 169-avtalet som har 
ratificerats av Norge. Utlämning av samer från planeringsprocesser är ett exempel 
av detta.  
 

Där för vill UNR  
- Att förberedelserna av Ishavsbanan avslutas  
- Att samtliga nordiska länder satsar på inkludering av samer och lokala 
befolkningar i planeringen av liknande projekt med stora påverkningar i deras liv 
 

Hänvisningar:  
Ishavsbanan skulle tillsammans med RailBaltica och FinEst Link skapa en 
transportrutt till Öst- och Centraleuropa och tjäna import av varor till Europa. Källa: 
Yhteenveto ja johtopäätökset [Sammanfattning och slutsatser], s. 68, Jäämeren 
ratayhteyden kysyntäpotentiaalin ja vaikutusten arviointi [En utvärdering om 
potententiella efterfrågan och påverkningar av en järnvägsförbindelse till Ishavet], 
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Ramboll Ab, bästalld av Trafikverket (Finland), Trafikverkets publikationer 3/2018, 
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/ramboll_jaameren_ratayhteyden_web.pdf 
(läst 5.10.2018) 
 
Projektets olönsamhet i alla linjer. Källa: Yhteenveto ja johtopäätökset 
[Sammanfattning och slutsatser], s. 68, Jäämeren ratayhteyden kysyntäpotentiaalin 
ja vaikutusten arviointi [En utvärdering om potententiella efterfrågan och 
påverkningar av en järnvägsförbindelse till Ishavet], Ramboll Ab, bästalld av 
Trafikverket (Finland), Trafikverkets publikationer 3/2018, 
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/ramboll_jaameren_ratayhteyden_web.pdf 
(läst 5.10.2018) 
 
Ordförande för Sametinget i Finland, Tiina Sanila-Aikios kritik mot projektet och att 
samerna hade förbisetts i planeringen: Planer på tågbana till Kirkenes väcker ont 
blod bland samer, Mikael Sjövall, Hufvudstadsbladet, 
12.3.2018,  https://www.hbl.fi/artikel/planer-pa-tagbana-till-kirkenes-vacker-ont-
blod-bland-samer/ (läst 5.10.2018) 
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En balansert arbeidslivsbalanse i en digital levealder 

 
Et velfungerende samfunn trenger et arbeidsliv som ivaretar interessene til 
arbeidstakere med tanke på deres helsemessige, familiære, økonomiske og 
levemessige forhold. Dette innebærer også å ivareta balansen mellom arbeid, 
familie og fritid – ikke kun for arbeidstakeres egen velvære, men for også å sørge for 
bærekraftige næringsliv. En essensiell resurs for mange bedrifter er den humane 
kapitalen som gjør seg gjeldende i arbeidstakere. Å sørge for at de ansatte har en 
sunn balanse mellom arbeid og fritid er derfor grunnleggende for bedrifter som 
ønsker å bygge en bærekraftig kultur. 
Frankrike introduserte i 2016 en lov for å beskytte ansatte mot arbeidsgivers press 
til å bruke fritiden på å svare på jobbrelaterte og e-poster og SMS-er i hviletid (1). 
Store bedrifter som Volkswagen, Allianz og Bayer har gjort lignende, og i Tyskland 
har man vurdert å innføre tilsvarende lover. Grunnen til dette er at arbeidstakeres 
helse blir negativt påvirket av all informasjonen som til dels avbryter i fritiden 
gjennom digitale plattformer (2), og tærer derfor på viktig tid med familie og nære. 
Hele 57% av tyske ansatte forteller at de opplever avbrytelse i fritiden grunnet 
jobbrelaterte epost eller telefonsamtaler (3), noe som tyder på at det er et betydelig 
problem for arbeidstakere, og videre leder til konflikt mellom arbeid og familie. Det 
er ingen grunn til å tro at de Nordiske landene skiller seg betydelig fra Tyskland. 
For å møte denne utfordringen vil Ungdommens nordiske råd at de statlige 
institusjonene og arbeidsplassene i de nordiske landene utformer tydelige 
retningslinjer for bruk av elektroniske kommunikasjonsplattformer på fritiden. 
Dette gjøres for å begrense den negative effekten avbrytelse har i hverdagen til 
arbeidere, og for å bedre arbeidskulturen i bedrifter. I tillegg vil Ungdommens 
nordiske råd anbefale statlige organer å tilrettelegge for mer fleksibilitet for 
arbeidstakere gjennom fleksibel arbeidslokasjon og tid. Ved å tilrettelegge for 
hjemme- og fjernarbeid, der det er hensiktsmessig, vil man senke familie og 
arbeidskonflikten for arbeidende foreldre. Et annet effektivt tiltak er å tilrettelegge 
for fleksibel arbeidstid. Gjennom å gjøre dette vil man øke fleksibiliteten og senke 
konflikten mellom arbeid og familie. 

Ungdommens Nordiske Råd vil: 
- At offentlige arbeidsplasser i de nordiske landene anmodes om å danne 
retningslinjer for bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler i fritid, med mål om at 
øge arbejdstagerens fleksibilitet til at kontrollere jobbrelaterte avbrytelser utenfor 
arbeidstid 
- Opfordre de nordiske lande til at arbejde for økt fleksibilitet i form av 
fjernarbeid/hjemmearbeid for arbeidstakere  
- Opfordre de nordiske lande til at legge til rette for økt arbeidstidsfleksibilitet for 
arbeidstakere 
 
(1) Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, Art. 55(1) of the French Labor Code 
(2) France-Presse, A. (2016, December 31). French workers win legal right to avoid 
checking work email out-of-hours. The Guardian. Retrieved from 
http://www.theguardian.com/money/2016/dec/31/french-workers-win-legalright- 
to-avoid-checking-work-email-out-of-hours 

https://www.chamber.se/rapporter/teknik-for-halsa-sa-kan-stockholm.htm-
https://www.chamber.se/rapporter/teknik-for-halsa-sa-kan-stockholm.htm-
https://www.chamber.se/rapporter/teknik-for-halsa-sa-kan-stockholm.htm-
https://www.chamber.se/rapporter/teknik-for-halsa-sa-kan-stockholm.htm-
https://www.chamber.se/rapporter/teknik-for-halsa-sa-kan-stockholm.htm-
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(3) Økland, J. O., & Saha, A. K. (2018). Work’s Intrusion in Home Affairs: Evidence on 
Work–Family Conflict From a German Nationwide Panel (Master's thesis). 
 
 
 (Reservation CUF) 
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Fri snus i hele Norden 
 
Snus er mindre sundhedsskadeligt end cigaretter og mere miljøvenligt. Alligevel er 
det af forskellige årsager forbudt i store dele af Norden. Når en ung i Norden tænder 
en cigaret, dannes et utal af kræftfremkaldende og skadelige stoffer, hvilket undgås 
ved indtag af snus. Selvom snus ikke er ufarligt, er det noget bedre for både den 
unges helbred og samfundet. Passiv rygning undgås og derfor er snus i med til at 
højne folkesundheden. Af samme årsag er det mindre heldigt at snus er ulovligt i 
flere nordiske lande. Snus handles sort blandt de unge og i stedet for at bekæmpe 
problemet ønsker vi at man i højere grad ser snus som et alternativ til cigaretter. Det 
er både i de unges, samfundets og sundhedens interesse. 
 
Ungdommens Nordiske Råd ønsker 
- At Nordisk Råd tager tiltag mod at lovliggøre snus i alle nordiske lande. 
 
Kilde: 
1) https://videnskab.dk/krop-sundhed/snus-er-langt-mindre-sundhedsskadelig-end-
antaget 
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Færøerne og Grønland skal inkluderes i EU’s roaming aftale 

 
Siden 15. juni 2017 har det været billigt for indbyggerne i Norge, Sverige, Finland, 
Island og Danmark at bruge telefoni og data på rejser i de nordiske lande. Dette 
skyldes EU-regler, der har fjernet de dyre roamingafgifter i EU, så forbrugere kan 
gøre brug af den indkøbte data i alle 28 EU-lande og EØS-lande, uden at det koster 
ekstra. Det er stadig dyrt for indbyggere i Grønland og Færøerne at roame i de 
nordiske lande og omvendt, og de høje roamingafgifter fungerer som en 
mobilitetsbegrænsning. Det strider mod den vision om, at Norden skal være 
verdens mest integrerede region. NLU anser det for vigtigt, at alle nordiske 
indbyggere kan rejse rundt i regionen uden at skulle bekymre sig om skyhøje 
mobilregninger. 
 

Ungdommens Nordiske Råd ønsker: 
- At Færøerne og Grønland inkluderes i den eksisterende EU roaming aftale. 
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Nordisk forbud mod omskæring og kosmetisk kønskirurgi af børn 

 
I nogle kulturer er omskæring et centralt og højt værdsat ritual. Det må anerkendes. 
Ingen forældre omskærer deres barn i ond hensigt, men af kærlighed. Desværre er 
omskæring et så invasivt og permanent indgreb, at vi mener, at det centrale individ - 
barnet - bør sikres sin kropslige integritet og selvbestemmelse samt personlige valg 
af religion uden at være permanent mærket fra barnsben. Derfor bør omskæring og 
kosmetisk kønskirurgi udskydes indtil den enkelte personligt kan give kvalificeret 
samtykke som myndig 18-årig. Beslutningen må tilfalde den person, der skal leve 
med konsekvenserne og evt. komplikationer. 
  
En undersøgelse foretaget på det danske Rigshospital har konstateret en akut 
komplikationsrate på omkring 5,1% for rituel omskæring, hvilket bl.a. inkluderer 
akutte 
blødninger og indlæggelseskrævende infektioner. Et nyt amerikansk studie har 
interesseret sig for alle komplikationer rapporteret for alle omskæringer foretaget i 
hele staten indenfor en periode på to år fra omskæringstidspunktet. Det 
konkluderer, at komplikationsraten er betydeligt højere end de forventede 12%. 
Dertil kommer evt. langtidskomplikationer der konstateres senere i livet. 
  
  
Omskæring af børn, hvad enten de er spæd eller teenager, er et fundamentalt 
overgreb på den personlige frihed samt individets ret til religiøs frihed. 
 
Ungdommens Nordiske Råd ønsker: 
- at Nordisk Råd bliver front runnere på dette initiativ, der skal sikre at et nordisk 
land kan blive det første land i verden, der beskytter alle børn mod ufrivillig 
kønskirurgi. 
 
(Reservatin KDUN)  
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Fællesnordisk ansøgning platform til videregående uddannelser 

 
UNR ønsker at fremstille forslaget om en fællesnordisk optagelses hjemmeside for 
alle videregående uddannelser i Norden. Vi foreslår, at gøre det muligt at alle i 
Norden kan søge videregående uddannelse gennem den samme hjemmeside. 
Denne hjemmeside skal også indeholde oplysninger om alle uddannelserne og på 
den måde gøre det let for den enkelte at finde ud af, hvor drømmeuddannelsen 
findes. Dette vil gøre det muligt for den enkelte, at finde uddannelser et andet sted i 
Norden, som passer bedre til ens personlige drømme og behov. På denne måde kan 
en fællesnordisk optagelsesside for uddannelser hjælpe folk til at krydse grænser i 
Norden. På sigt vil det bidrage til et endnu bedre samarbejdende Norden. hvor man 
har endnu tættere kontakt til både privat og i erhvervslivet.  
 
Ungdommens Nordiske Råd ønsker:  
- At de nordiske landene muliggør et nordisk ansøgningssystem til videregående 
uddannelser  
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Norden på skoleskemaet! 

 
Det nordiske samarbejde bør fylde mere i pensummet på de nordiske folkeskoler. Vi 
mener det er vigtigt at styrke båndene mellem de nordiske lande gennem et øget 
kendskab til landenes fælles historie og kultur. Motivationen for at skrive denne 
resolution kommer af vores egen manglende kendskab til det nordiske samarbejde, 
før vi selv begyndte at engagere os i det. Med det mener vi at alt for mange elever 
forlader folkeskolen uden et tilstrækkeligt kendskab til det nordiske samarbejde. 
 
UNR opfordrer derfor de enkelte medlemslande til i større grad at få integreret det 
nordiske samarbejde som en fast del af pensummet i undervisningen i de største 
klasser, dette for at sikre en tilstrækkelig forankring af viden, så den for eleverne er 
brugbar i det videre ungdomsliv. Vi ser gerne at kendskabet til de nordiske lande og 
det nordiske samarbejde sidestilles med elevernes kendskab til det europæiske 
samarbejde. Det kunne eksempelvis foregå i samfundsfags-
/statskundskabsundervisningen.  
 
 
Tidligere har nordisk råds uddannelses- og kulturudvalg foreslået at videreudvikle 
det eksisterende ”Løft for børne- og ungdomslitteratur”, så eleverne også får større 
kendskab til nordisk film, musik, voksenlitteratur og miljøindsatser og samtidig 
udbygger deres nordiske sprogforståelse (…) Forslaget blev vedtaget på Nordisk 
Råds session i Reykjavik og bolden ligger nu hos de nordiske regeringer.” 
 
Dette er dog ikke i sket i nogen nævneværdig grad. 
 
Ungdommens Nordiske Råd opfordrer derfor: 
- Nordisk Råd til at lægge et større pres på de nordiske regeringer om at få 
implementeret lovning på området, så vi i fremtiden kan uddanne de bedste 
nordiske borgere. 
 
Kilde: https://www.norden.org/da/news/nordisk-rads-priser-pa-skoleskemaet 

 

 

  

https://www.norden.org/da/news/nordisk-rads-priser-pa-skoleskemaet
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Mer psykologiskt hjälp redan i skolor 

 
I dagens värld är psykisk ohälsa bland ungdomar väldigt vanligt. Enormt många lider 
av låg självkänsla, stress, konkurrens och ensamhet, som också orsakar till exempel 
depression. Trots alla underbara saker i Norden begår alldeles för många självmord 
eftersom de inte har fått vård i tid. 
 
Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst i vilken livssituation som helst, men bland 
ungdomar med långsiktiga psykiska sjukdomar kan man upptäcka till exempel att 
både orsaker och symptomer till sjukdomarna kan oftast ses redan i grund- och 
gymnasieskolan. Därför är det enormt viktigt att erbjuda eleverna och studenterna, 
vilket gör det enormt viktigt med tidiga, avgiftsfria insatser.  
 
Insatserna kan omfatta till exempel tilläggningen av personal utbildad i psykologi 
och psykiatri till alla skolor. Men skolpsykologer och kuratörer har ofta för mycket 
jobb och det kan vara för står steg för en elev att gå prata till någon med en sådan 
yrkesbeteckning. Därför är det också viktigt att samtidigt reformera hela 
lärarutbildningen så att i framtidens Norden finns det lärare med lite 
psykologikunskaper i varje skola.  
 
Insatser i psykisk vård i skolområden kostar pengar, men det är också väldigt 
mycket mer billigare än att inte erbjuda den tillräckliga vården när sjukdomarna kan 
först upptäckas och även förebyggas.  
 
Därför önskar UNR att:  
- Målet i Norden ska vara att alla ungdomar med akuta psykiska sjukdomar ska få 
vård inom samma dagen och ungdomar med mindre akuta psykiska sjukdomar 
inom en vecka från när de söker hjälp.  
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En grøn ungdom for en grønnere fremtid 

 
Klimaforandringerne er en af de største udfordringer for vores generation. Vi er den 
første generation der føler konsekvenserne af klimaforandringerne og vi er den 
sidste generation der kan gøre noget ved det. Hvis vi ikke gør noget og lægger pres 
på beslutningstagerene for at gøre dem mere ambitiøse, vil problemet kun blive 
større. Dette problem skal løses, hvis vi fortsætter med at skubbe det foran os, vil 
løsningerne kun være mere omfattende og dyrere. 
 
Ansvaret er ikke kun forbrugerens 
På verdensplan er fødevarer fordelingen for skæv, på trods af at vi producerer langt 
mere mad end hvad der er nødvendigt for verdens befolkning. Dette vil ændre sig 
inden for de næste årtier som den globale befolkning vokser, uden at  produktionen 
i landbruget kan stige tilsvarende. Derfor skal fødevareproduktionen være mere 
effektiv, og vi skal reducere affaldet fra fødevareproduktion fra producent til 
forbrugerniveau. 
Vi mener ikke at det burde være et individuelt ansvar at reducere det enorme 
madaffald i den vestlige verden. Vi mener, at de underliggende strukturer skal 
ændres, hvis vi ønsker at reducere den enorme mængde madaffald. Særligt 
detailhandlere har et stort ansvar for at masser af mad, bliver smidt ud i hele 
Europa. 
 
En nordisk energisamarbeid 
I 2030 har EU en målsætning om at producere 27% vedvarende energi. Der er dog 
ingen mål for de enkelte lande, så hvis et land hæver deres ambitioner, kan et andet 
land sænke deres ambitioner. Vi ønsker at afslutte dette og ønsker derfor, at 
Norden i samarbejde med de nationale regeringer fastsætter nationale mål for 
produktionen af vedvarende energi, så en stigning i et land fører ikke til en lavere 
ambition i et andet land. Vi anerkender forskellene mellem landes muligheder og 
potentialer til produktion af vedvarende energi, hvorfor dette også skal afspejles i 
målsætningerne  
 
En løsning for søtransport 
3% af den globale CO2-udledning er i dag fra søtransporten, og udledningen 
forventes at stige med 200-300% frem til 2050. Imidlertid er kun 25% af verdens 
største rederier underlagt Kyoto-protokollen. Dette er blandt andet, fordi 
shippingindustrien er en global industri, hvor selskaberne flytter til lande, hvor 
miljølovgivningen er af en lavere standard. Norden skal tage initiativ til at finde en 
bæredygtig løsning, så shippingindustrien også skal tage deres ansvar for klima 
forandringerne 
 
Reformér den nordiske landbrugspolitik 
Den fælles europæiske landbrugspolitik subsidiere landmænd der forsøger at gøres 
deres landbrug grønnere. Det grønne støtte udgør 30% af de direkte betalinger til 
medlemslandene. Dette er et skridt i retning af at bidrage til mere økologi og 
bæredygtig fødevareproduktion. Men vi som unge må insistere på, at 
landbrugsstøtten ikke kun betaler for et grønnere landbrug, men at den bliver 
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reformeret, således at landmænd der er villige til at opgive jord for at bygge 
vindmøller, solcellefelter og / eller andre vedvarende energikilder, også vil blive 
subsidieret. 
Landbrugsstøtten skal også styrke initiativer og startups, der arbejder med 
udvikling af vedvarende energi, der startes af små og mellemstore virksomheder. 
Landbrugsstøtten bør også tildeles landmænd, der med succes reducerer 
drivhusgasser. 
 
Alla typer av lantbruk i Norden behöver bli mer hållbara, både det konventionella 
och det ekologiska. För att öka självförsörjningsgraden i Norden behöver vi gå ifrån 
debatten om formen och istället fokusera på hur det ska bli mer hållbart. Det 
nordiska länderna behöver öka sin självförsörjningsgrad samtidigt som lantbruket 
behöver minska sina klimatutsläpp, näringsläckage av fosfor och kväve samt ta tag i 
förlusten av biologisk mångfald.  
Politik på lokalt og nationalt plan 
Boliger af dårlig kvalitet er noget, vi skal håndtere. Huse og boligblokke med dårlig 
isolation tvinger folk, der lever i dem, til at bruge mere energi, når de opvarmer dem 
i vintrene og spilder mere vand på grund af dårlige rørledninger. Det betyder, at 
huse er mindre energieffektive og dermed bidrager mere til forurening og 
ressourcespild.  
 
 
- Norden implementerer strategier, som forpligter medlemslandene til at regulere 
deres detailhandel for at mindske madaffald. 
- Støtte og subsidiering af fødevarebanker og andre initiativer der genbruger 
fødevarer 
- Hvert europæisk medlemsland bør have individuelle og bindende mål for brugen 
og produktion af vedvarende energi, for forbedringer i energieffektivitet og 
reduktion af CO2-emission 
- Norden bør fører an i forsøget på at finde et sæt globale spilleregler for CO2-
udledningen for søtransporten  
- Norden bør arbejde for at indarbejde et mål for shippingin 
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Norden som et førende eksempel i at erstatte engangsplast 
 

En af vor tids største klimaudfordringer er den fortsat voksende mængde plast i 
havet og i naturen. For at reducere vores spild af plastik, bliver vi nødt til at handle. 
Ikke kun nationalt, men også regionalt og internationalt. 
 
Hvert år bliver 25 millioner tons plastik spild produceret i Europa, hvor mindre end 
30% bliver genbrugt (1). Det er derfor nødvendigt at tackle de miljøproblemer, der 
kaster en mørk skygge over produktionen, anvendelsen og forbruget af plastik, vi 
har i dag. De millioner tons af plast skrald, der ender i havet hvert år er blot et af de 
mest synlige og alarmerende varselstegn på disse problemer. 
 
EU kommissionens hensigt er at forbyde visse former for engangsplast i 2030, men 
vi mener, at de nordiske lande kan være endnu mere ambitiøse i vores mål at 
beskytte miljøet og i bæredygtig udvikling. 
 
Vi opfordrer Nordisk Råd til at udforme en konkret strategi for at reducere 
mængden af plast i havet, som skal implementeres i alle nordiske lande. Formålet 
med strategien skal være at øge genbrug af plastik og at fremskynde udskiftningen 
af plast med andre bæredygtige materialer. Strategien lægger grunden til en ny og 
bedre plastøkonomi, hvor design og produktion af plastik og plastprodukter 
respekterer behovet for genbrug, og hvor bæredygtige materialer bliver udviklet og 
forfremmet. For den slags produkter af engangsplast, som ikke kan laves ud af ikke-
plastik, kræver vi producentansvarlighed for behandling af spild. 
 
UNR kræver derfor: 
- At der bliver etableret et fælles nordisk pantsystem for at sikre de samme 
betingelser i hele Norden 
- Større samarbejde mellem de nordiske lande om at reducere plastskrald i havet 
- Et fællesnordisk register for producentansvarlighed for spild af plast 
- Et fællesnordisk forskningsprogram forplast 
- Den nordiska skogsindustrin behövs för att hitta nya hållbara material för att 
ersätta plast. De nordiska staterna bör satsas pengar på forskning på skogen och 
samtidigt värna äganderätten. 
- En stigende finansiel støtte til ”zero waste”-løsninger 
- Et fællesnordisk iværksætterprogram for ”zero waste”-innovation 
- At der bliver opfordret de nordiske lande til at lave en strategi for at reducere 
mængden af plastspild 
- Et nordisk totalforbud på husholdningsprodukter og kosmetik der indeholder 
mikroplast 
- At alle nordiske lande øger den statslige støtte der går direkte til forsknings der 
udforsker nye materiale, som kan erstatte plastik 
- Norden arbejder imod at være forrest i udviklingen af teknologi i at finde og 
opsamle plastaffald i havet 
 

1. http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/pan-european-factsheet.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/pan-european-factsheet.pdf
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Norden som världsledande miljöregion 
 

Norden är en världsledande region när det gäller arbetet med klimatförändringar 
och miljöpolitik. Användningen av miljödesign, avfallshantering, återvinning och 
återanvändning bidrar, inte bara till kampen mot klimatförändring, utan också till 
ekonomisk tillväxt. Tack vare den roll vi tar bidrar vi till resten av världen. När 
implementeringar som dessa gör vårt samhälle starkare och vår miljö bättre visar vi 
världen den rätta vägen att följa. Vi gör dock inte tillräckligt. Om vi vill nå målen i 
Parisavtalet måste vi göra mer.  
 
Eftersom att klimatförändringar och utsläpp inte tar hänsyn till länders gränser 
måste vi arbeta tillsammans. Ett samarbete inom Norden är ett perfekt sätt att göra 
detta. Vi bör, som en region, vara den första i världen att uppfylla Parisavtalet. Detta 
innebär inte bara att vi måste fortsätta och utöka vårt arbete med att lösa 
miljöutmaningarna, vi måste även utveckla system som mäter vilken effekt vi har på 
vår omgivning.  
 
Därför uppmanar UNR:  
- Att en ömsesidig nordisk strategi för grön och hållbar utveckling, som backas av 
Nordiska rådet, upprättas 
- Att Norden ska vara den första regionen i världen att uppfylla Parisavtalet  
- Att systemet som mäter den klimatpåverkan Norden orsakar uppdateras, för att 
uppfylla den nödvändiga statusen.  
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Anerkendelse af Færøerne som selvstændigt medlem af Nordisk Råd 
 

Udgangspunktet for ethvert samarbejde må være, at alle forhandlende parter har 

ligeværdighed. Som bekendt er Færøerne i vid udstrækning selvstændige lande 

med egen national identitet, sprog, kultur og politisk system. At landene ikke i 

nordiske sammenhæng har mandat i nordisk råds afgørelsesorganerne bekræfter, 

at det nordiske samarbejdet ikke består af ligestillede parter. Som udgangspunkt 

for det nordiske samarbejde bør alle parter have mulighed for at påvirke det 

ønskede resultat. Dette indebærer et større omfang af anerkendelse for alle 

deltagende parter i det nordiske samarbejde.  

 

Grønland og Færøerne har ikke på nuværende tidspunkt et mandat i Ministerrådet.  

Færøerneer nordiske 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 spørgsmål vedrørende Arktis og klimamæssige og geopolitiske omstændigheder. 

 

Det er svært at forestille sig reformer i det nordiske samarbejde, hvis man ikke 

samtidig behandler spørgsmålet om Færøerne 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 selvstændigt 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 Helsingfors traktaten, og 
derved anerkendes som selvstændigt medlem af Nordisk Råd. 
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Resolution om övergripande rymdpolicy 

 
Noterar att: 
- Universum har alltid varit fascinerande för oss människor samt att ökad kunskap 
om rymden har ett värde i sig och är av stor betydelse för teknisk utveckling. 
- Vetenskapliga upptäckter utökar den intellektuella och ekonomiska tillväxten till 
följd av de innovationer som skapas av ny kunskap. 
- Forskning öppnar för möjligheter att expandera och utforska bortom jorden.  
- Rymden hyser resurser som potentiellt kan vara av stor betydelse för 
mänskligheten. 
- Den nya disruptiva eran skapar ett stort behov för det internationella samfundet 
att skapa en gemensam rymdpolitik som säkerställer hållbarhet, liberala 
demokratiska värderingar och fred. 
Med tanke på att: 
- Fri rörlighet för människor, varor och tjänster måste fortsätta i rymden. Detta 
innebär att territoriella anspråk i rymden borde förbli förbjudna inom en snar 
framtid.  
- Det är viktigt att skapa en rättslig ram i rymden för att säkerställa fortsättningen 
av demokratiska principer som äganderätt, fritt företagande och 
rättsstatsprincipen. 
- Rymdforskning bör även i framtiden ske för fredliga ändamål.  
 
Därför uppmanar UNR: 
- att UNR verkar för att konflikterna på vår planet inte ska utökas till rymden. 
- att Nordiska rådet ska verka för en gemensam rymdpolitik som säkerställer 
universella mänskliga rättigheter och uppmuntrar fred och multilateralt samarbete.  
 
(Reservation NFU(  
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Ett djupare och mer demokratiskt försvarssamarbete 

 
Samarbete inom försvars- och säkerhetsfrågor blir allt viktigare i Norden. I 
undersökningen “Ett värdefullt samarbete”, beställd av Nordiska ministerrådet 
2017, ansågs dessa frågor vara de viktigaste att samarbeta kring enligt den nordiska 
befolkningen. Försvarssamarbete är någonting som bör utvecklas tillsammans med 
parter som har gemensamma värderingar, liknande behov samt en liknande 
strategisk kultur. Få regioner i världen är lika väl integrerade kulturellt, politiskt och 
strategiskt sett som Norden. Samtidigt erbjuder regionen goda möjligheter att 
skapa en mer kostnadseffektiv, koordinerad och flexibel försvarsstruktur, utan att 
den överlappar med Natos funktion.  
 
Från och med 2009 har Nordefco fungerat som det huvudsakliga forumet för 
försvarssamarbete, vilket har bidragit till att samarbetet mellan de nordiska 
försvarsministerierna blivit mer koordinerat. Däremot erbjuds ingen möjlighet för 
riksdagsledamöter att diskutera säkerhet och försvar inom ramarna för Nordefcos 
verksamhet. Frågor gällande försvar och säkerhet hopar sig nu hos Nordiska rådets 
presidium, som redan har ansvar för andra betydande områden. Ett separat utskott 
med ansvar för försvar och säkerhet skulle fördjupa den nordiska samordningen 
inom försvarsfrågor, och samtidigt öka den demokratiska legitimiteten för 
samarbetet, som värderas högt av den nordiska befolkningen. Dessutom skulle 
presidiets arbetsbörda minska.  
 

Därför vill UNR jobbar för att: 

- Ett utskott för försvars- och säkerhetsfrågor bildas inom Nordiska rådet. 
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4. UNR:S PRESIDIUM 2018-2019 
 
Förbundet Nordens socialdemokratiske ungdom (Socialdemokratiska gruppen) 

Presidiemedlem: Barbara Gaardlykke Apol  Suppleant: Oskar Steinn Omarsson 
Utskott: Presidiet 
 

Grön Ungdom i Norden (Mittengruppen) 
President:  Alex Sigal 

Utskott: Hålbart Norden  Suppleant:  Wanja Kaufmann 
 

Kristdemokratisk ungdom i Norden (Mittengruppen) 

Presidiemedlem: Carl Olehäll Suppleant: Samuel Holm 
Utskott: Tillväxt och utveckling 
 
 
Nordens Liberale Ungdom (Mittengruppen) 

Presidiemedlem: Anna Falkenberg Suppleant: Christoffer Thomsen 

Utskott: Välfärd i Norden 
 
Nordisk Friheds Ungdom (Nordisk Frihet) 
Presidiemedlem: Gabriel Kroon Suppleant: Liina Isto 
Utskott: Kunskap och kultur 
 
 
Nordisk Ungkonservativ Union (Konservativa gruppen) 
Presidiemedlem: John Backvid Suppleant: Zacharias Sandvik 
Utskott: Tillväxt och utveckling 
 
 
Nordiska Centerungdomens Förbund (Mittengruppen) 
Presidiemedlem:  Nicholas Kujala Suppleant: Elis Henell 
Utskott: Hållbart Norden 
 
 
Socialistisk ungdom i Norden (Nordisk grön vänster) 

Presidiemedlem:  Milla Knuuti   Suppleant: Elva Hrönn Hjartardottir 
Utskott: Välfärd i Norden 
 
 
Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (observatör) 

Presidiemedlem: Karolina Lång       Suppleant: Dag Henrik Nygård 

Utskott: Kunskap och kultur 


