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1. SESSIONEN 2019 

Ungdomens Nordiska Råd samlades till sin årliga session den 25.–27. oktober 2019 i Stockholm, 

Sverige. 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 27 resolutionsförslag, som sedan behandlades i partigrupper och arbetsgrupper under 

lördagen och söndagen. Av dessa 27 resolutioner godkändes 19 av dem och de presenteras senare 

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 

”Gränshinder”. Stockholms regionfullmäktiges ordförande Cecilia Löfgreen inledde evenemanget 

vid Landstingssalen efterfölljt av UNR:s president Barbara Gaardlykke Apol tal, som även inledde 

seminariet. Detta följdes av ett anförande av Eva Theilgaard Brink, adjunkt vid Köpenhamns 

Universitet. Theilgaard Brink diskuterade gränshinder ur ett kulturellt perspektiv, inlägget följdes 

av speed-dating som FNUF:s ordförande Iris Dager drog. Seminariets andra del diskuterade 

gränshinder inom den nordiska arbetsmarknaden med Bo Andersson (Föreningen Norden), 

Morten Fabricius Meyer (Nordisk Joblösning) och Markus Lyyra (Info Norden) i panelen. UNR:s 

koordinator Christa Elmgren fungerade som moderator för paneldiskussionen.   

 

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

Ministerrådets nyvalda generalsekreterare Paula Lehtomäki, Nordiska Rådets seniorrådgivare 

Mette Gervin Damsgaard och Nordiska Ministerrådets seniorrådgivare Idah Klint. 

 

Under sessionen valdes en ny president, Nicholas Kujala från Finland och Nordiska 

Centerungdomens Förbund (NCF).  Det nya presidiet består förutom presidenten av Christoffer 

Thomsen (NLU), Anton Roos (KDUN), Margrét Steinunn Benediktsdóttir (FNSU), Jana 

Josepsdottír (SUN), Henry Winckle (GUN), Amalie Hervad-Jørgensen (NUU), Asseri Kinnunen 

(NFU) och observatör Dag Henrik Nygård (FNUF). 

 
  



 

    

 

 

 

2. PRESIDIETS VERKSAMHET UNDER 2018-2019 

 
Det seneste år har især været præget af to ambitioner: Større synlighed og øget dialog. Stor vægt 
er blevet lagt på organisationens synlighed udadtil, hvor vi blandt andet har fokuseret på at 
repræsentere UNR i alle mulige sammenhænge – både indenfor og udenfor Norden. Derudover 
har vi også lagt fokus på at styrke dialogen mellem UNR og Nordisk Råd. Disse forhold har stor 
betydning for at styrke UNR som organisation.  
Videre har UNR sammen med Nordisk Råd været med til at opstarte et af organisationens største 
projekter, nemlig realiseringen af Nordisk Råds rekommandation fra 2018, Nordens stemme i 
forhandlingerne af global FN aftale om biodiversitet.  
 
Organisatorisk udvikling 
 
Det fratrædende præsidie fra 2018-2019 afsluttede sit mandat med at vedtage en ny håndbog for 
UNRs præsidie. Denne håndbog foreslog at præsidiet afholder månedlige møder i stedet for kun 
at afholde møder samtidig som Nordisk Råds møder. Dette har præsidiet gjort, og derfor er den 
interne kommunikation blevet styrket.  
 
Som nævnt har dette års præsidie i høj grad fokuseret på synlighed udadtil. Fordelen ved at 
styrke synligheden er, at flere stifter kendskab med UNR, og at UNR bliver en mere aktiv 
medspiller på den politiske platform i Norden. Der kan blandt andet nævnes, at UNR har deltaget 
på alle de store Folkemøder i Norden (Almedalsveckan i Sverige, Arendalsuka i Norge, 
Folkemødet i Danmark og Suomiarena i Finland) og i andre møder og arrangementer med 
relevans for vores virksomhed.  
 
En af årsagerne til at UNR har haft mulighed for at deltage på flere af disse arrangementer er i høj 
grad en følge av det styrkede samarbejde mellem UNR og Nordisk Råd. Der bliver i større grad 
taget initiativ til flere fælles aktiviteter og generelt har der været øget og god dialog mellem 
begge parter.  
 
Desværre må der også meddeles, at UNRs sekretariat står over for udfordringer i forbindelse med 
økonomien. De seneste år er UNRs budget delvis blevet finansieret at NORDBUK, men efter 
gentagne afslag på finansiel støtte det seneste år, bliver vi nødt til at anerkende, at vi muligvis 
ikke vil blive finansieret af NORDBUK fremover. Hidtil er der ikke fundet en løsning, men UNR har 
gjort medlemmerne såvel som sekretariatet i Nordisk Råd opmærksomme på situationen.  
 
Et af de større projekter UNR har været del af i år har været realiseringen af Nordisk Råds 
rekommandation fra 2018, Nordens stemme i forhandlingerne af global FN aftale om 
biodiversitet.  
 
Sammen med Nordisk Råd har vi udviklet et koncept hvor unge i Norden bliver involveret og hørt i 
forbindelse med forhandlingerne af global FN aftale om biodiversitet. De første aktiviteter er 
allerede startet og det forventes at blive afholdt et støtte ungdomstopmøde i løbet af foråret.  
 

https://www.norden.org/sites/default/files/2018-11/Rek.%2032_2018.pdf
https://www.norden.org/sites/default/files/2018-11/Rek.%2032_2018.pdf


 

    

 

 

Også udenfor Nordisk Råds regi har der været interesser for UNR. I november sidste år deltog 
UNR på Barents Regional Youth Councils årlige konference i Kirkenes, Norge, og i maj deltog vi 
også på Baltica Sea Parliamentary Youth Forums møde i Schwerin, Tyskland. Det er vigtigt, at 
UNR udover at etablere nye kontaker, også kan få inspiration til vores egen organisation, såvel 
som at andre måske kan få inspiration af os. 
 
Møder og resolutioner 
 
Dette præsidie har i alt afholdt 10 møder – seks online-møder og fire ordinære møder. Derudover 
har flere af præsidiemedlemmerne også deltaget på udvalgenes og gruppernes sommermøder.  
 
De fire ordinære møder har varet: 
 

- Oslo, Norge 

27.10.-1.11.2018 

 

- Reykjavik, Island  
20.-22.1.2019 

 
- København, Danmark 

 6.-9.4.2019 
 

- Helsingfors, Finland  
31.8.-3.9.2019 
 

- Stockholm, Sverige  
25.-31.10.2019 

 
I år har arbejdet med resolutionerne været anderledes en de seneste par år. I stedet for at 
udvælge enkelte resolutioner at skrive udtalelser om til de ordinære møder, har vi i højere grad 
uddelegeret ansvaret af resolutionerne til præsidiemedlemmerne. Idéen bag denne ændring er, 
at medlemmerne tager de relevante resolutioner op i de diverse udvalg for at skabe en mere 
relevant debat om emnerne. Dette har medført, at stort set alle resolutioner fra sidste års 
slutdokument er blevet løftet.  
 
Dog har UNR skrevet en enkelt udtalelse om platformen Norden i Skolen: Børn og unges 
kendskab til Norden skal styrkes endnu mere. 
 
I forbindelse med hvert af vores ordinære møder har vi også arrangeret for mingle-event, hvor 
vores medlemsorganisationer og andre unge med interesse for nordiske forhold får mulighed for 
at møde og komme i kontakt med UNR:s præsidie.  
 
En sidste bemærkning 
 
Allersidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak til dette år præsidie, som har gjort 
et kæmpe stykke arbejde. Også stor tak til vores fantastiske koordinator Christa Elmgren og 

https://unginorden.org/archives/25204
https://unginorden.org/archives/25204


 

    

 

 

generalsekretær Lena Høglund, som får hele vores arbejde til at hænge sammen. Tak til alle, som 
i større eller mindre grad har hjulpet UNR at styrke unges stemmer i Norden. 
 
Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer alle!  
 
Barbara Gaardlykke Apol 
UNRs præsident 2018-2019 
 
 

    

 

 

 

 

  



 

    

 

 

2.1. President, Barbara Gaardlykke Apol, Færøerne 

Suppleant:  Óskar Steinn Ómarsson, Island 
 

Navn Barbara Gaardlykke Apol 
 

Land Færøerne 
 

Paraplyorganisation og 
partigruppe 

Foreningen Nordens Socialdemokratiske Ungdom (FNSU) / Den 
socialdemokratiske gruppe 

Udvalg/utskott i Nordisk 
Råd 

Præsidiet 

Udvalgsarbejde i Nordisk 
Råd 

I præsidiet har jeg i største grad arbejdet med at gøre 
medlemmerne opmærksomme om UNRs organisation og især i 
forhold til budget. Det er et arbejde, som har fyldt det meste af 
min tilstedeværelse i præsidiet. Jeg kan nævne at det lykkedes at 
få bevilliget DKK 50.000 til opstartning af vores 
biodiversitetsprojekt.  
 
Derudover har jeg præsenteret præsidiet for de resolutioner, som 
blev vedtaget på UNRs session 2018 og som har relevans for 
præsidiet (se mere under ”Resolutioner jeg arbejdet med Nordisk 
Råd”). 
 
Jeg har deltaget på følgende præsidiemøder i Nordisk Råd: 
29.-31. oktober 2019, Norge 
10.-11. december 2018, Finland 
21.-22. januar 2019, Islands 
8.-9. april 2019, Danmark 
2.-3. september, Finland 

Partigruppearbejde i 
Nordisk Råd 

 Jeg har i alt været UNRs repræsentant i S-gruppen i to år. Gennem 
begge år har jeg brugt tid på at lære medlemmerne at kende og 
skabe god kontakt til dem. Til selve møderne lægger jeg altid vægt 
på at fortælle om UNRs aktiviteter og eventuelle drøftelser om 
styrket samarbejdet mellem NR og UNR.  

Jeg deltog også på gruppens sommermøde i Uppsala 7.-9. August. 

Arbejdsopgaver internt i 
UNR 
 

Et af mine mål som præsident i UNR har været at fokussere mere 
på UNRs synlighed udadtil. Bl.a. har vi deltaget på Folkemøderne i 
Danmark, Norge, Sverige og Finland, og UNR har været 
repræsenteret i flere arrangementer både indenfor og udenfor 
Norden.  
 
Min rolle som præsident har bl.a. gået ud på at repræsentere UNR 
udadtil, deltage på relevante møder, styre UNRs præsidiemøder, 
holde aktiv kontakt med koordinatoren og resten af præsidiet. 
 
Jeg har også været med i opstartningsfasen av projektet om 



 

    

 

 

biodiversitet og har derefter også været med til at konkretisere en 
vestnordisk model for dette projekt. 

Eksterne repræsentationer 
for UNR 

Jeg har repræsenteret UNR i politiske arrangementer i Danmark, 
som for eksempel Folkemødet på Bornholm, hvor jeg deltog i en 
debat om demokrati i Norden, juni 2019. 
Derudover deltog jeg et pilotprojekt, som var et samarbejde 
mellem NR og Roskilde Festival om kommunikation, 
bæredygtighed og ungeinvolvering, juli 2019.  
 
Interview med Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om 
fællesprojektet om biodiversitet, link: 
https://www.norden.org/no/news/ungdom-skal-presse-pa-en-ny-
global-miljoavtale?fbclid=IwAR0Vnz9-
53wwJwrtlg4Xdno8qBuxBwsht-OuZ5ql0SUslTARCnJ9xIpQofQ 
 
Interview med FNUF om UNR, link: 
https://www.fnuf.org/blogg/2018/12/18/interview-med-
ungdommens-nordiske-rds-nye-prsident 
 
Interview med Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om UNRs rolle i 
det nordiske samarbejde, link: 
https://www.norden.org/sv/nyhed/unga-har-inflytande-over-det-
nordiska-samarbetet?fbclid=IwAR3JRUMw0hv0J-
iNmPXweR5uKgL3HxPAuMZd0e9FEegMCEliFQsCF0jZZWU 
  

Resolutioner jeg arbejdet 
med Nordisk Råd 
 

- Anerkendelse af Færøerne som selvstændigt medlem af 
Nordisk Råd 

- Ett djupare och mer demokratiskt försvarssamarbete 
- Ge oss passfriheten tillbaka – inte bara på papper utan även 

i praxis! 
- Færøerne og Grønland skal inkluderes i EU’s roaming aftale  

Andre relevante 
aktiviteter/indsatser 

Jeg har været med i opstartsfasen af biodiversitetsprojektet og 
arbejdet med at facilitere dialog mellem UNR og relevante 
partnere om financiel støtte til projektet i Vestnordisk regi.  
 
Møde med rådsekretær Britt Bohlin om samarbejdet mellem UNR 
og NR, 15. Januar 2019 
 
Debat om nordisk sprogforståelse med (daværende) færøske 
minister for nordisk samarbejde og tidligere færøsk 
repræsentantchef til EU i forbindelse med Foreningen Nordens 100 
år jubilæum, Nordens Hus på Færøerne, 21. Marts 2019. 

 
 

 

  

https://www.norden.org/no/news/ungdom-skal-presse-pa-en-ny-global-miljoavtale?fbclid=IwAR0Vnz9-53wwJwrtlg4Xdno8qBuxBwsht-OuZ5ql0SUslTARCnJ9xIpQofQ
https://www.norden.org/no/news/ungdom-skal-presse-pa-en-ny-global-miljoavtale?fbclid=IwAR0Vnz9-53wwJwrtlg4Xdno8qBuxBwsht-OuZ5ql0SUslTARCnJ9xIpQofQ
https://www.norden.org/no/news/ungdom-skal-presse-pa-en-ny-global-miljoavtale?fbclid=IwAR0Vnz9-53wwJwrtlg4Xdno8qBuxBwsht-OuZ5ql0SUslTARCnJ9xIpQofQ
https://www.fnuf.org/blogg/2018/12/18/interview-med-ungdommens-nordiske-rds-nye-prsident
https://www.fnuf.org/blogg/2018/12/18/interview-med-ungdommens-nordiske-rds-nye-prsident
https://www.norden.org/sv/nyhed/unga-har-inflytande-over-det-nordiska-samarbetet?fbclid=IwAR3JRUMw0hv0J-iNmPXweR5uKgL3HxPAuMZd0e9FEegMCEliFQsCF0jZZWU
https://www.norden.org/sv/nyhed/unga-har-inflytande-over-det-nordiska-samarbetet?fbclid=IwAR3JRUMw0hv0J-iNmPXweR5uKgL3HxPAuMZd0e9FEegMCEliFQsCF0jZZWU
https://www.norden.org/sv/nyhed/unga-har-inflytande-over-det-nordiska-samarbetet?fbclid=IwAR3JRUMw0hv0J-iNmPXweR5uKgL3HxPAuMZd0e9FEegMCEliFQsCF0jZZWU


 

    

 

 

2.2 Vice president, Anna Falkenberg, Færøerne 

Suppleant:  Christoffer Thomsen, Norge 
 

Navn Anna Falkenberg 
 

Land Færøerne 
 

Paraplyorganisation og 
partigruppe 

Nordens Liberale Ungdom og Mittengruppen  

Udvalg/utskott i Nordisk 
Råd 

Udvalget for velfærd 
 

Udvalgsarbejde i Nordisk 
Råd 

I udvalget for velfærd har vi arbejdet med at få indført de 
resolutioner, der blev vedtaget til UNR’s session i 2018. Vi har 
ligeledes brugt en del tid på at arbejde for mere indflydelse i 
udvalget i det hele taget i Nordisk Råd. Vi har fået vist dem hvad vi 
synes er bedst for ungdommen og for velfærden i de nordiske 
landene, men vi har også fået arbejdsopgaver fra dem.  
 
Jeg har i mit år som UNR-repræsentant i udvalget, været udvalgets 
rapportør omkring udsatte børn og unge. 
 
 

Partigruppearbejde i 
Nordisk Råd 

 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 er arbejdet med fjerne grænsehindringer altid 
central, og har været det same I gennem året. 

I Mittengruppen er de altid meget lydhøre over for os i UNR, og de 
har brugt rigtig meget tid på at arbejde med nogle af de 
resolutioner vi i UNR har fremlagt 

 

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. I den forbindelse har jeg det seneste år 
haft adgang til UNR’s Instagram, hvor jeg har postet diverse 
opslag, når det har været relevant.  
 

Eksterne repræsentationer 
for UNR 

I løbet af dette år i præsidiet har jeg repræsenteret UNR i tre 
omgange. Jeg deltog i Barents Regional Youth Counsil (BRYC) i 
Kirkenes, hvor vi fik mulighed for at observere deres arbejde, og 
samtidig give dem et indblik i arbejdet i UNR.  
Mig og UNR’s præsident Barbara Gaardlykke Apol deltog i årets 
folkemøde på Bornholm, hvor vi deltog i diverse debatter på vegne 
af Nordisk Råd og UNR.  



 

    

 

 

Ligeledes deltog mig og Barbara i årets Roskilde festival. Hvor vi 
var en del af Nordisk Ministerråds ungdomsdelegation. Her var 
fokus på bæredygtighed og et evt. Samarbejde mellem Roskilde 
festivalen og Nordisk Ministerråd.  
 
  

Resolutioner jeg arbejdet 
med Nordisk Råd 
 

De resolutioner jeg primært at arbejdet med, igennem udvalget og 
partigruppen er:  

- Lige adgang til abort i hele norden  
- Resolution för ett gemensamt patientdatasystem i Norden 
- Mer psykologiskt hjälp redan i skolor 
- Fællesnordisk ansøgning platform til videregående 

uddannelser  

Andre relevante 
aktiviteter/indsatser 

Derudover har jeg holdt oplæg om UNR og Nordisk Råd for flere af 
de ungdomsorganisationer, der er en del en nordisk 
paraplyorganisation.  

 
 
  



 

    

 

 

2.3. Carl Olehäll, Sverige 

Suppleant:  Samuel Holm, Sverige 
 

Navn Carl Olehäll 
 

Land 
 

Sverige 

Paraplyorganisation og 
partigruppe 

Kristdemokratisk Ungdom i Norden (KDUN)/Mittengruppen 
 

Udvalg/utskott i Nordisk Råd Utskottet för tillväxt och utveckling 
 

Udvalgsarbejde i Nordisk 
Råd 

Mitt huvudfokus har varit att lobba för de resolutioner som 
faller inom utskottets ansvarsområde. Resolutionen om 
inträttande av en arbetsgrupp för infrastrukturfrågor inom 
Nordiska rådet bifölls av utskottet. Rekationen på övriga 
resolutioner har varit blandad. 
 
Jag har deltagit på samtliga utskottssammanträden under 
året, med undantag för utskottets sommarmöte i Göteborg, 
där jag ersattes av Samuel Holm. 
 

Partigruppearbejde i Nordisk 
Råd 

Det här har varit mitt andra år i UNR:s presidium och jag måste 
säga att UNR har blivit alltmer respekterade inom 
Mittengruppen, där vi tillåts delta på lika villkor. Vi har 
möjlighet att lägga fram egna förslag som parlamentarikerna 
sedan kan jobba vidare med. Ett exempel på en UNR-
resolution som har tagits särskilt gott emot är den om 
försäljning av snus i hela Norden. 
 
Jag har deltagit på samtliga gruppmöten under året, däribland 
gruppens sommarmöte i Røros. 
 

Arbejdsopgaver internt i 
UNR 
 

Internt i UNR har jag ingått i utskottet som förberett årets 
session.  

Eksterne repræsentationer 
for UNR 

Den 27-28 maj representerade Dag Henrik Nygård och jag 
UNR på Parlamentariska Östersjökonferensens möte i 
Schwerin, Tyskland. På mötet deltog parlamentariker och 
ungdomsrepresentanter från hela Östersjöregionen. Temat 
var migration och integration. 
 
Den 19 juni besökte jag Östersjöstaternas råds kontor i 
Stockholm i syfte att diskutera framtida samarbeten mellan 
dem och UNR. 
 



 

    

 

 

Resolutioner jag arbetat med 
Nordiska Rådet 
 

• En balansert arbeidslivsbalanse i en digital levealder 

• Fri snus i hele Norden 

• Sjå infrastrukturen i Norden som heilskap 

• Resolution om övergripande rymdpolicy 

• Nordisk samordningsplan mot skogsbränder 

• Byggnadsprojektet av Ishavsbanan måste avslutas på 
grund av allvarliga konsekvenser för arktiska områden 
och samernas traditionella näringar 
 

Andre relevante 
aktiviteter/indsatser 

Under verksamhetsåret har jag även varit ordförande för 
Kristdemokratisk Ungdom i Norden (KDUN). 
 

 



 

    

 

 

2.4. Gabriel Kroon, Sverige 

Suppleant: Liina Isto, Finland   
 

Navn  
Gabriel Kroon  

Land  
Sverige  

Paraplyorganisation og partigruppe Nordisk Frihet Ungdom 

Udvalg/utskott i Nordisk Råd Kultur 

Udvalgsarbejde i Nordisk Råd . 
Partigruppearbejde i Nordisk Råd  Ungsvenskarna (SDU) och Nordisk Frihet. 

Arbejdsopgaver internt i UNR   Ledamot 

Eksterne repræsentationer for UNR Ingen 

Resolutioner jeg arbejdet med Nordisk 
Råd  

 Snus, brandförsvar mm. 

Andre relevante aktiviteter/indsatser 
 

 
 
  



 

    

 

 

2.5. John Backvid, Sverige 
Suppleant: Zacharias Sandvik, Åland 
 

Navn John Backvid 
 

Land 
 

Sverige 

Paraplyorganisation og 
partigruppe 

Nordisk Ungkonservativ Union (NUU)/Konservativa gruppen 
 

Udvalg/utskott i Nordisk Råd Utskottet för tillväxt och utveckling 
 

Udvalgsarbejde i Nordisk Råd Mitt huvudfokus har varit att arbeta med de resolutioner 
som faller inom utskottets ansvarsområde. Reaktionerna på 
resolutionerna har varit blandad. Mest glädjande var att 
förslaget om fritt snus i Norden togs emot possitivt av 
utskottet även om det inte bifölls. Mest neggativt 
motagande fick resolutionen om en övergripande 
rymdpolicy. 
 
Jag har deltagit på samtliga utskottssammanträden under 
året, inklusive utskottets sommarmöte i Göteborg 
 

Partigruppearbejde i Nordisk 
Råd 

Jag har haft ett mycket bra sammarbete med den 
konservativa gruppen och blivit väl mottagen. Jag har 
upplevt att jag getts möjlighet att påverka vilka frågor 
gruppen driver i Nordiska rådet. 
 
Jag har deltagit på samtliga gruppmöten under året, 
däribland gruppens sommarmöte i New York och Boston. 
 

Arbejdsopgaver internt i UNR 
 

Internt i UNR har jag ingått i arbetsgruppen för 
kommuniskation och varit behjälplig i arbetet med 
sessionen.  

Eksterne repræsentationer for 
UNR 

Under den svenska demokrativeckan, Almedalsveckan så 
deltog jag på ett antal aktiviteter i ministerrådets tält. Bland 
annat en paneldebatt om ungas sociala inkludering.  
 

Resolutioner jag arbetat med 
Nordiska Rådet 
 

• En balansert arbeidslivsbalanse i en digital levealder 

• Fri snus i hele Norden 

• Sjå infrastrukturen i Norden som heilskap 

• Resolution om övergripande rymdpolicy 

• Nordisk samordningsplan mot skogsbränder 

• Byggnadsprojektet av Ishavsbanan måste avslutas på 
grund av allvarliga konsekvenser för arktiska 
områden och samernas traditionella näringar 
 



 

    

 

 

Andre relevante 
aktiviteter/indsatser 

Under verksamhetsåret har jag även valts till vice ordförande 
i NUU. 
 

 
  



 

    

 

 

2.6. Nicholas Kujala, Finland 

Suppleant:  Elis Henell (tills 6/2019), Emma Tcheng (sedan 6/2019), Finland 
 

Navn Nicholas Kujala 
 

Land  
Finland 

Paraplyorganisation og 
partigruppe 

Nordiska Centerungdomens Förbund/Mittengruppen 

Udvalg/utskott i Nordisk 
Råd 

Utskottet för ett hållbart Norden 

Udvalgsarbejde i Nordisk 
Råd 

Under verksamhetsåret har jag arbetat tillsammans med Alex 
Sigal I utskottet för ett hållbart Norden. Utöver resolutionerna 
som vi behandlat på sessionen har utskottet även behandlat en 
lång rad ärenden, där UNR tagit ställning i, vilka jag redogör för 
till följande. Jag representerades av min ersättare Elis Henell i 
Köpenhamn på Nordiska Rådets temasession i april. 

På sessionens utskottsmöte hade vi problem med att få 
utrymme på agendan. Vi fick arbeta hårt för att få en egen 
punkt på mötet, men till slut lyckades vi. Vi lyfte fram 
sessionens beslut, presenterade nya representanterna i 
utskottet och tog upp speciellt de resolutioner som angår 
utskottet. 

På januarimötet behandlade vi resolutionen om engångsplast 
på utskottsmötet. Vi lyfte fram frågan om plast i våra hav, 
mikroplasternas faror och behovet för ett gemensamt nordiskt 
pantsystem, vilket har diskuterats i Nordiska Rådet länge, och 
trots att den debatten redan avslutats ville vi presentera vår 
åsikt. Resolutionen fick ett bra mottagande i utskottet, och en 
del av ledamöterna ville fortsätta diskussionen om 
pantsystemet för att förslaget kom från unga.  

I september behandlade vi inte längre specifika resolutioner. 
Mötet hade ändå många saker på agendan, bland annat hur 
klimatprojekt ska finansieras och hur vi kan minska på 
matsvinn. Vi hade ett seminarium i samband med mötet, och 
UNR presenterade nya biodiversitet-toolkiten åt 
medlemmarna. 

Under verksamhetsåret har jag deltagit på följande 
Utskottsmöten: 

• Oslo, Norge, Nordiska rådets session 30.10.2018 

• Reykjavik, Island, partigruppsmöten och utskott 21-
22.1.2019 



 

    

 

 

• Helsingfors, Finland, partigruppsmöten och utskott 2-
3.9.2019 

Partigruppearbejde i 
Nordisk Råd 

 Under verksamhetsåret 2018–2019 har Mittengruppen arbetat 
med flera olika teman. Vi har bland annat lyft fram våra 
resolutioner, talat om vårt biodiversitetsprojekt, diskuterat 
UNR:s och de nordiska föreningarnas finansieringsbas samt 
tagit det av studiebesök och lärt oss om nordiskt samarbete. 

Mittengruppen diskuterade mest vår motion om gemensamma 
patientregister i Norden, vilket även fördes vidare av en 
ledamot i gruppen som medlemsförslag. Mittengruppen har 
också diskuterat motionen om en nordisk samordningsplan 
mot skogsbränder. Vårt samarbete i gruppen mellan UNR:s 
presidiemedlemmar har fungerat fint, då Alex Sigal, Anna 
Falkenberg, Carl Olehäll och jag arbetat där tillsammans.  

På sommarmötet i Röros behandlade vi gruppens budget och 
verksamhetsplan för det kommande året, och även Nordiska 
Rådets budget. Vi behandlade också en del frågor inför 
sessionen och Helsingforsmötet, samt gjorde studiebesök till 
det lokala sjukhuset. Orsaken för besöket var att lära oss mera 
om samarbete inom sjukvården på Norsk-Svenska gränsen. 
Detta har också uppmärksammats i bl.a. svensk media av 
Mittengruppens svenska ledamöter.  

Under året deltog jag på följande gruppmöten: 

• Sessionen i Oslo 29.10.2018 

• Möte i Reykjavik 21.1.2019 

• Sommarmöte i Röros, Norge 6-8.8.2019 

• Möte i Helsingfors 2.9.2019 

Arbejdsopgaver internt i 
UNR 
 

 Arbetade som presidiemedlem. Fokus på biodiversitet och 
miljö.  

Eksterne repræsentationer 
for UNR 

Under verksamhetsåret har jag representerat UNR på följande 
ställen: 

• Möte med WWF om biodiversitetssamarbete 12.1.2019 i 
Helsingfors 

• Möte med finska delegationen för Nordiska Rådet 
13.1.2019 i Helsingfors 

• Möte med WWF om biodiversitetssamarbete 28.1.2019 i 
Helsingfors 

• Möte med WWF om biodiversitetssamarbete 6.2.2019 i 
Helsingfors 

• Möte med WWF om biodiversitetssamarbete 14.2.2019 i 



 

    

 

 

Helsingfors 

• Möte med WWF om biodiversitetssamarbete 26.2.2019 i 
Helsingfors 

• Ordnade workshop om biodiversitet tillsammans med 
WWF på ungas klimattoppmöte i Helsingfors 2.3.2019 

• Nordiskt biodiversitetsmöte i Köpenhamn 6.5.2019 

• Representerade UNR och NR på Trondheim 
Conferences on Biodiversity i Trondheim, Norge 2-
5.7.2019 

• Paneldebatt på Finlandsarenan om Norden och fri 
rörlighet samt studieutbyte i Björneborg, Finland 
16.7.2019 

• Regeneration 2030 summit i Mariehamn, Åland 24-
26.8.2019 

• Möte med finska delegationen för Nordiska Rådet 
23.10.2019 i Helsingfors 

• Utrikesministeriets tillfälle i anledning av FN dagen 
24.10.2019 i Helsingfors 

Resolutioner jeg arbejdet 
med Nordisk Råd 
 

• Norden som et førende eksempel i at erstatte 
engangsplast 

• Norden som världsledande miljöregion 
 

Andre relevante 
aktiviteter/indsatser 

• Nordisk Kulturkontakts julfest 1.12.2018 

• Pohjola Nordens och PNU:s julglögg i Helsingfors 
12.12.2018 

• Talade om UNR på NCFs toppmöte i Malmö 27-
29.9.2019 

 
  



 

    

 

 

2.7. Elva Hronn Hjartardottir, Island 
Milla Knuuti, Finland (Vänsterunga) till 6/2019, Elva Hronn Hjartardottir, Island 6/2019 framåt 
 
 

Navn Elva Hronn Hjartardottir 
 

Land Island 
 

Paraplyorganisation og 
partigruppe 

Ung vinstri græn og Socialistisk Ungdom i Norden 

Udvalg/utskott i Nordisk 
Råd 

Udvalget for velfærd i Norden 

Udvalgsarbejde i Nordisk 
Råd 

Jeg har sammen med Anna Falkenberg repræsenteret UNR i 
udvalget for velfærd i Norden. Der har vi præsenteret de 
resolutioner der blev godkendt af UNRs session i 2018 og 
arbejdet med at få dem indført i udvalget. Fleste af vores 
resolutioner har været taget positivt imod men andre blev vi 
nødt til at diskutere mere og forsvare. Vi har også lagt meget 
vægt på inklusion af unge mennesker indenfor det nordiske 
politiske område og indenfor det Nordiske Råd.    

Partigruppearbejde i 
Nordisk Råd 

 Nordisk Grøn Venstre. 

Nordisk Grøn Venstre sætter stor pris på 
ungdomsrepræsentanterne og plejer at få gode idéer fra UNRs 
slutdokument. De er rigtig gode til at inkludere 
ungdomsrepræsentanterne og man føler sig som en del af 
gruppen. De har brugt  tid i præsidiet at arbejde for at UNR får 
større indflydelse  i det  Nordiske Råd samt mere finansiering.  

 

Nordisk Grøn Venstre har været meget positive overfor de UNR 
resolutioner der taler til deres politik og værdier og har taget op 
nogle af resolutionerne og omformuleret dem som 
medlemsforslag.  

Arbejdsopgaver internt i 
UNR 
 

Da jeg først trådte ind som en ordinær i UNR præsidiet i 
sommeren har jeg ikke været med i interne arbejdsopgaver. 

Eksterne repræsentationer 
for UNR 

Jeg har været med i et specielt projekt indenfor UNR, i 
samarbejde med det Nordiske Råd og Nordiske Ministerrådet, 
om biodiversitet og hvordan unge mennesker i Norden kan 
blive indviklet i forhandlingsprocessen der sker nu inden for FN 
angående en ny global aftale. I det forhold har jeg været med til 
et møde med rådgivningsgruppen i København og det første 
møde inden for forhandlingsprocessen i Nairobi, Kenya, i 
August for at repræsentere unge mennesker i Norden. 

Resolutioner jeg arbejdet 
med Nordisk Råd 
 

 De resolutioner jeg primært har arbejdet med, igennem 
udvalget og partigruppen er:  

● Lige adgang til abort i hele Norden 



 

    

 

 

● Bedre integrering af flygtninge  
● En nordisk arbejdsgruppe mod radikalisering og 

extremism 

Andre relevante 
aktiviteter/indsatser 

Igennem det sidste år har jeg repræsenteret UNR til forskellige 
arrangementer både herhjemme og på det nordiske niveau. 

 
  



 

    

 

 

2.8. Alex Sigal, Norge   

Suppleant:  Wanja Kaufmann, Sverige 
 

Navn Alex Sigal 

Land 
 

Norge 

Paraplyorganisation og 
partigruppe 

Grön Ungdom i Norden 

Partigruppearbejde i Nordisk 
Råd 

Har deltatt i Mittengruppens møter, vi jobbet primært med 
spørsmål om 
bærekraftighet samt bilateralt samarbeid i ulike nordiske 
kontekster. 

Udvalg/utskott i Nordisk Råd Utvalg for et Holbart Norden 

Arbejdsopgaver internt i UNR 
 

Deltakelse i UNR/NR sesjoner; møtevirksomhet i form av 
UNR møter 
sammenslått med møter i partigrupper og utvalgsmøter. 
Interne digitale møter i presidium (messanger-møter); 
møter med FNU; 
Nordiske Råd temasesjoner; zoom-konferanse 

Eksterne repræsentationer for 
UNR 

Deltakelse i både rådgivningsgruppen og 
ungdomsdelegasjon om 
biodiversitetsprosjektet på vegne av UNR; representasjon 
på BRYC 
konferanse; 
Global Youth Biodiversity Network seminar. 

Resolutioner jeg arbejdet med 
Nordisk Råd 
 

“En värdig framtid”; 
“Forbruk av plast i Norden” 

Andre relevante 
aktiviteter/indsatser 

Rådgivning, ekstern møtevirksomhet i forbindelse med 
Nordisk 
ministerråds biodiversitetsprosjekt. 

 
  



 

    

 

 

2.9. Karolina Lång, Finland   

Suppleant:  Dag Henrik Nygård 
 

Navn Karolina Lång 

Land 
 

Finland 

Paraplyorganisation og 
partigruppe 

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF) 

Udvalg/utskott i Nordisk Råd Utskottet för kunskap och kultur 

Udvalgsarbejde i Nordisk Råd Under året har jag presenterat alla de resolutioner som är 
relevanta inom området utbildning/kultur. Särskilt 
resolutionen om ”Mer nordiskt på skolschemat” har ett 
starkt stöd bland utskottets ledamöter och utskottet 
besöktes på aprilmöte i Köpenhamn av projektet ”Norden i 
skolan”. Utskottets ledamöter har starkt värnat om 
finansiering som berör nordiska iniativ i utbildningen.  
I fråga om en samnordisk ansökningsportal är det en fråga 
som tidigare behandlats i utskottet. Då frågan behandlats 
tidigare satsade man i år mer på hur man kunde bli bättre 
på att göra utbildningar i andra nordiska länder tillgängliga 
och hur man kunde erkänna olika utbildningar och 
yrkeskvalifikationer. Kjell-Arne Ottoson (KD) som i 
skrivande stund är utskottsordförande lyfte dock specifikt 
frågan om en samnordisk ansökningsportal tillsammans 
med UNR:s Carl Olehäll i en insändare på en svensk 
debattsida. 
 
Resolutionen om mer psykologisk hjälp har fått ett gott 
gensvar och särskilt behandlats i fråga om skolavhopp. Så 
kallade tvärsektoriella tidiga insatser i förskola och skola 
finns nu inskrivet i Nordiska Ministerrådets 
samarbetsprogram för utbildning och forskning 2019-2023.  
 
Resolutionen om könsskillnader i yrkeslivet har under året 
inte fått den uppmärksamhet jag önskat. Jämställdhet 
mellan könen och jämlikhet nämns dock särskilt i 
ministerrådets samarbetsprogram som nämndes i tidigare 
punkt. 
 
I resolutionsarbetet har jag under året särskilt lyft fram 
hörande av unga och ungas deltagande i alla relevanta 
punkter. 
 

Partigruppearbejde i Nordisk 
Råd 

- 

Arbejdsopgaver internt i UNR 
 

Tillsammans med min suppleant Dag Henrik Nygår har jag 
förberett ändringen av UNR:s regler. 



 

    

 

 

Eksterne repræsentationer for 
UNR 

Jag deltog i ungas klimatmöte Klimat2030 på 
Finlandiahuset i Helsingfors 2.3.2019 med anledning av 
UNR:s biodiversitetsprojekt. 
Jag representerade UNR som key note speaker på Nordic 
Capitals Conference. Nordic Capitals conference är ett 
sammanträde för de nordiska huvudstädernas borgmästare 
och stadsfullmäktigeledamöter. Mitt tal hade rubriken 
”Sustainable leadership for the future”.  
Jag representerade UNR på Arendalsukan. På 
Arendalsukan deltog jag i två paneldiskussioner i det 
nordiska tältet: en om hållbar förbrukning och konsumtion 
och en om skolavhopp.  

Resolutioner jeg arbejdet med 
Nordisk Råd 
 

Könsuppdelning i yrkeslivet ska lösas genom utbildning 
Samnordisk ansökningsportal för vidaregående utbildning 
Norden på skolschemat 
Mer psykologisk hjälp redan i skolorna 
 
UNR:s tidigare resolution om ett stödprogram för 
”Students at risk” har även behandlats under året och 
behandligen avslutades under aprilmötet 2019, genom svar 
från de nationella regeringarna.  
Nordiska Ministerrådet gav ut en rapport om tillgången till 
nordisk tv över gränserna. Rapporten är ett resultat av 
Utskottet för kunskap och kulturs beslut om att göra en 
utredning om att avskaffa geoblockering. UNR har genom 
tidigare resolutioner aktivt förespråkat avskaffande av 
geoblockering.  

Andre relevante 
aktiviteter/indsatser 

Jag har under året deltagit i rådgivningsgruppen för ungas 
involvering i det globala biodiversitetsavtalet.  

  



 

    

 

 

 

2.10. REDOGÖRELSE FÖR ARBETSGRUPPERNAS ARBETE UNDER VERKSAMHETSÅRET 

 

2.10.1. ARBETSGRUPPEN FÖR TEMASEMINARIET 
Arbetsgruppen för temaseminariet har bestått av Barbara Gaardlykke Apol, John Backvid och 

Gabriel Kroon. Sekretariatet ha detta år tagit huvudansvar för genomförandet av seminariet med 

arbetsgruppen som stöd.  

 
2.10.2. KOMMUNIKATION 
Arbetsgruppen har bestått av Barbara Gaardlykke Apol och John Backvid. Arbetsgruppen har 

samlat statistik över UNR:s räckvidd i sociala medier samt varit med och skapat UNR:s 

kommunikationsplan.  

 
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 Stockholm, Sverige.  

Arbetsgruppen har bestått av Barbara Gaardlykke Apol, John Backvid och Carl Olehäll. 

Arbetsgruppen har stött sekretariatets arrangemang för sessionen. 

  



 

    

 

 

 

3. UNGDOMENS NORDISKA RÅDS STRATEGI 

 
År 2018 godkände UNR:s session en strategi för UNR för åren 2019-2021. Strategin lyfte fram en 
vision om UNR som en välkänd och aktiv debattör på nordiskt plan samt en mission om UNR som 
ungas språkrör i det nordiska samarbetet. Specifikt lyfte strategin fram tre fokusområden för 
UNR -  en större påverkan inom nordiskt samarbete, medlemsorganisationerna skall få mer ut av 
medlemskapet i UNR och känna till hur nordiskt samarbete fungerar och kommunikation inom 
presidiet samt avgående och nyvalda presidiet skall förbättras.  
 
I efterhand kan konstateras att UNR agerat i enlighet med strategin. Visionen om en välkänd och 
aktiv debattör har tagit framsteg i och med en mer aktiv och etablerad UNR inom Nordiska 
Rådet. UNR har exempelvis under året skickat in material till utskottens mötepakke, vilket 
möjliggör en skriftlig förberedning för parlamentarikerna om UNR:s agenda. I år har UNR även 
skickat ut mötesrapportering efter NR:s möten, för att underlätta medlemsorganisationers 
medföljande av UNR:s arbete samt öka vetskapen om de aktuella teman inom Nordiskt 
samarbete.  
 
År 2018 utarbetades även en manual för nyvalda presidiemedlemmar, vilket skall underlätta nya 
presidiemedlemmarnas intåg i det nordiska samarbetet. Utöver dessa aspekter kan även nämnas 
UNR:s deltagande på alla de nordiska folkemöten, något som skapat väg för UNR som en aktiv 
och deltagande aktör inom det nordiska.  
 
  



 

    

 

 

 

4. GODKÄNDA RESOLUTIONER  

Nedan följer UNR:s 19 godkända resolutioner på sessionen 2019 i Stockholm. Resolutionerna 
presenteras enligt resolutionsnummer.  
 

2. Samverka kring försörjningssäkerheten av livsmedel i Norden 
 

 Debatten om försörjningssäkerhet utav livsmedel vid internationella konflikter och särskilda 
kristillstånd har pågått i varierande grad i de nordiska länderna. I de nordiska länderna råder idag 
olika tillvägagångssätt för att hantera den strategiska matförsörjningen. Medan länder som 
Sverige har ett uttalat mål om ökad inhemsk produktion för att verka motståndskraftiga vid 
internationella kriser så är frågan lägre prioriterade i länder som Danmark och Norge. Därtill har 
Island och Finland en någorlunda prioritering av matsäkerheten. I diskussionen om ökad 
självförsörjningsgrad av livsmedel som ska säkra tillgång för befolkningen vid internationella 
chocker och långvariga kriser, framförs ofta att vissa livsmedel helt enkelt inte är 
marknadsmässigt möjliga att producera nationellt.  
 
Exempelvis är Norge och Island stora producenter av fisk och skaldjur, medan Danmark Sverige 
och Finland har sin främsta matproduktion inom boskapsskötsel, jordbruk och växtodling. Enkelt 
sagt har alla nordiska länder sina egna komparativa fördelar, där vissa typer av livsmedel naturligt 
produceras medan andra importeras. Norden samverkar idag inom ramen för säkerhetspolitiska 
samarbeten där NORDEFCO är ett av dessa. Rimligen bör även samverkan kring matsäkerhet 
kunna innefattas i det säkerhetspolitiska samarbetet. Genom ett närmare samarbete där de 
nordiska länderna kompletterar varandra, med sina unika produktionsandelar av olika 
livsmedelstyper så bör ett gemensamt mål införas om en nordisk självförsörjning av livsmedel. 
Detta skulle i praktiken innebära en matsäkerhet- och försörjningsstrategi av livsmedel på ett 
övergripande internordiskt plan.  
 
Ett formaliserat samarbete mellan nordiska grannländer skulle medföra storleksfördelar sett till 
kostnader för lagerhållning och produktion, men även undvara länder med fokuserade industrier 
att investera inom andra produktionssektorer för att öka den inhemska självförsörjningsgraden. 
Exempelvis skulle Norge, med sin fisk- och skaldjursindustri, inte behöva investera i jordbruk för 
att öka sin inhemska självförsörjningsgraden. Istället skulle Norge kompletteras av 
lantbrukstunga länder som Sverige. Ett övergripande samverkansmål mellan de nordiska 
länderna innebär slutligen inte att ett nationellt fokus på ökad självförsörjning bör åsidosättas. 
Istället bör nationella självförsörjningsstrategier utformas i samråd och samarbete med de 
resterande nordiska länder. 
  

- att de nordiska länderna ska samverka inom livsmedelsförsörjning, för att genom kompletterande 

åtgärder tillsammans uppnå en gemensam och ökad självförsörjning av livsmedel 

 

  



 

    

 

 

 

5.  Meir Norden i skulen 

  
  
Språk er ikkje berre grunnleggjande for kommunikasjon, men det er avgjerande for å få kjennskap 
til kultur, litteratur og historie. Kjennskapen til grannepråka i Norden vert dårlegare og språklege 
barrierar vert større mellom landa. Konsekvensen vert ofte at folk lyt ty til andre framandspråk for 
å kunne snakke saman, der særleg engelsk gjer seg gjeldande mellom folk med eit skandinavisk 
morsmål. 
Den språklege fellesskapen speler ei viktig rolle i det nordiske samarbeidet, særleg innanfor det 
skandinaviske språkområdet. Målet må vere å auke kjennskapen til dei andre nordiske språka og 
på denne måten kunne lære meir om kulturen, få tilgjenge til litteraturen og framfor alt kunne 
auke sin eigen mobilitet. 
  
Gjennom undervising i skulen kan ein motivere og inspirere elevar til å take del i nordisk språk og 
kultur. Dette kan skje ved i større grad å inkludere nordisk film, musikk og kultur i 
skuleundervisinga og i studierettleiinga opplyse om høvet til å arbeide og studere i Norden. 
 
UNR ynskjer at: 

 

- kjennskap til grannespråka og -kultur i Norden vert prioritert 

- dei enkelte landa lever opp til dei nasjonale læringsplanene 

- skulen tek meir ansvar for grannespråka og -kultur i Norden, inklusive de erkända 

minoriteternas språk och kultur,  

- det oppmodast til at skoleklasser i Norden får ein venskapsklasse i eit annat nordisk land 

  



 

    

 

 

 
 

6. Enklare bankoverføringar i Norden 
   
  
Overføring av pengar frå ein bank til ein annan har vorte mykje lettare dei seinare åra. Dette er ei 
positiv utvikling der digitaliseringa gjer kvardagen lettare. Utfordringa er at systema fungerer 
godt i kvart land, men mindre godt over landegrensene. 
Overføring i nettbank frå ein bank til ein annan innanfor same land plar stort sett å vere gebyrfri. 
Overføring til andre land fører ofte til at ein lyt betale gebyr for overføringa. Summane varierer, 
men dette er ein ekstra treskel. I tillegg lyt ein leggje inn meir informasjon i overføringa. 
Problemet kjem særleg om ein skal bu i eit anna nordisk land ein avgrensa periode, om ein vil føre 
over ei lita gåve eller skal dele ei rekning. 
 
UNR ynskjer at: 
  

- overføring av pengar mellom nordiske land liknar på overføringar innanfor landegrensene 

- det ikkje skal betalast gebyr for overføring av pengar mellom nordiske land udenfor eget 

land 

  



 

    

 

 

 
 

8.  FN-organ för demokrati i de sociala mediernas tidevarv 
   
Den digitala utvecklingen har gjort det möjligt för information att delas och människor att 
kommunicera i en omfattning och en hastighet som aldrig tidigare skådats. Tillgången till internet 
öppnar för ökad globalisering. Plattformar och teknikjättar som erbjuder möjligheter för 
människor att mötas har förändrat världen. 
  
Samtidigt plågas den digitala sektorn av globala teknikjättar i monopolliknande ställning och 
löftet om digitaliseringens demokratiserande och socialt frigörande kraft kan knappast sägas ha 
infriats. Istället har dessa företag misslyckats med att reglera sina plattformar under 
krissituationer som exempelvis under folkmordet i Myanmar eller för att förhindra valpåverkan 
från främmande makter. Deras jakt på vinster har lett till integritetskränkande situationer, 
oetiska manipulationer av användarnas tillgång till information och en stark betoning på 
upprörande, klick-jagande inlägg. En social globalisering måste också ta ansvar för det globala 
vardagsrummet våra digitala plattformar blivit. 
  
Teknikjättarna, vars självbild ofta är att de är världsförbättrare, bär ett stort ansvar. Några få 
aktörer äger den absoluta merparten av marknaden. Deras algoritmer och andra tekniska 
lösningar kan användas till mycket gott - men också till mycket ont. Det räcker inte med att de 
agerar först när det blir en medial kris för deras företag. De måste ställas till svars för när sådana 
händelser äger rum och ha ett ansvar att aktivt och noggrant förebygga liknande händelser. För 
detta behövs ett globalt grepp på problemet. 
  
UNR anser att 
 

- Att ett FN-organ inrättas som ser över hur sociala medier påverkar spridning av hat och 

hets, samt föreslår reglering av och riktlinjer kring detta 

- Att det ska regleras hur företag får använda vår data och hur de ska visa detta för oss 

användare. På lika detaljerad nivå som företagen kan få information om oss, ska vi kunna 

se motsvarande för varje annons de säljer som ska visas för oss 

 
Reservation Kristdemokratisk Ungdom i Norden och Nordisk Friheds Ungdom.  
  



 

    

 

 

 
 

9.  Nordisk Råd må erklære klimakrise 
 
Verden står i en klimakrise. Vi måste ändra hela vår tankegång, vardag och levnadssätt för å nå 
togradersmålet . Derfor må det nordiske råd erklærer klimakrise. 
 
Nord-Europa er en av verdens rikeste regioner, samtidig som vi også står for store deler av 
utslippene på kontinentet. Vår rikdom gjør at vi er i en utmerket posisjon til å kunne gjennomføre 
den grønne omstillingen av våre selvstendige stater på en rettferdig og demokratisk måte. Det 
krever at vi kutter utslipp og skaper nye grønne industrier med trygge jobber. Norden skal være 
best i Europa på å kutte utslipp. 
 
Vi er nødt til å kutte utslipp i hele norden, både by og distrikt. For at distriktene skal kunne kutte i 
klimagassutslipp, trenger vi en økonomisk politikk som gir en reell mulighet for å gjøre 
kommuner grønnere uten at levestandarden synker. Vi trenger å kompensere bedrifter for å 
endre virksomhet, og vi må hjælpe de som ikke har egne midler å opnå transitionen. 
 
UNR kräver därför: 
 

- At Nordiske Råd erklærer klimakrise 

- En samnordisk insats för att nå FN:s världsmål 13, 14 och 15 före 2030 

- En nordisk plattform för utbyte av information om best-practice lösningar på miljöfrågor 

- Att Norden som region ska ha nollutsläpp senast 2035. 

- Att en ömsesidig nordisk strategi för en rättvis övergången till en nollutsläppsregion, där 

arbetstagares rättigheter bejakas så snart som möjligt, senast 2035, som backas av 

Nordiska rådet, upprättas,  

- Att en nordisk strategi för klimatbistånd till länder som behöver hjälp med transitionen 

upprättas, med kraftiga medel tillsatt för detta ändamål. 

 
Reservation Nordisk Friheds Ungdom.  

  



 

    

 

 

 

10.  Iskanten og iskantsonen 

   
Iskanten ligger nord i Barentshavet, og er overgangen mellom hav og polis i nord. Overgangen 
mellom iskanten og åpent hav kalles iskantsonen.  Avhengig av faktorer som vindretning og 
havstrømmer kan den bestå av alt fra løse små og store isflak som driver i et stort område, til en 
kompakt kant bestående av små isflak som er trykt sammen foran mer solid is. 
  
UNR er imot en videre åpning av Barentshavet. Dette er begrunnet i miljømessige, men også 
økonomiske og praktiske hensyn. Oljevirksomhet i Barentshavet er dyrt, og krever høy oljepris for 
å gi avkastning. I tillegg er det betydelige utfordringer knyttet til drift og gjennomføring av 
virksomhet i Barentshavet, spesielt med tanke på HMS.  På grunn av lange avstander, kalde og 
mørke vintre kombinert med hardere vær-forhold øker påkjenningen på infrastruktur og vil gjøre 
rednings- og beredskapsoperasjoner svært utfordrende. 
  
Ifølge FNs klimapanel må 70% av verdens kjente oljeforekomster bli liggende i bakken om man 
skal nå togradersmålet. Også i norden må utslippene ned, og en eventuell åpning nord i 
Barentshavet vil øke forurensingen betydelig. 
  
Området i tilknytning til iskanten har et viktig naturmangfold. Det er kombinasjonen av det 
særegne biologisk mangfoldet og høy biologisk produksjon som gjør området særlig verdifullt. 
Polarinstituttet og Miljødirektoratet i Norge anbefaler å ikke utlyse de nordligste blokkene for 
konsesjonstildeling da dette kan få alvorlige konsekvenser for naturmangfoldet og sikkerhet på 
oljeplattformene. 
  
Ettersom som havtemperaturen stiger vil iskanten trekke seg tilbake. UNR mener at det er 
forsvarlig at iskanten må defineres med utgangspunkt i maksimal isutbredelse for april, som 
definert av Norsk Polarinstitutt. Det er uforsvarlig å åpne for oljevirksomhet innenfor 
iskantsonen, ettersom det både er vanskeligere teknisk og utsetter sårbare områder for 
ytterligere risiko. 
  
For å verne den sårbare sonen mot inngrep og for å sikre et godt oljevern mener UNR man må ha 
en buffersone opp mot iskanten, der det ikke skal kunne deles ut boretillatelser til oljeindustrien. 
100 km tilsvarer det som er en forsvarlig avstand til iskantsonen, og sikrer at oljevernmannskaper 
har nok tid til å reagere og nå en lekkasje før det treffer isen. 
  
UNR vil arbeide for at: 
 

- Iskanten må defineres med utgangspunkt i maksimal isutbredelse for april. 

- Det skal være ingen oljeboring over den 72 breddegrad  

- Det må være en 100 km buffersone opp til iskanten, der det ikke deles ut konsesjoner. 

Hele dette området defineres som iskantsonen. 

 
Reservation Nordisk Friheds Ungdom.  
 
  



 

    

 

 

 

11. Resolution angående skyddet och bevarandet av Arktis 

  
Det Arktiska istäcket är fortfarande av intresse för ett antal olika länder, tack vare de resurser och 
möjligheter som det håller. Som ett resultat av global uppvärmning blir regionen allt mer sårbar, 
och extrema åtgärder kommer att behöva tas direkt för att kunna skydda och bevara området. 
Ekonomiska intressen från länder och samhällen borde inte diktera framtiden för det Arktiska 
istäcket, speciellt inte eftersom förändringar av det regionen kommer att ge globala 
konsekvenser. 
  
Med tanke på att: 
  

- De svåra arktiska väderförhållandena och logistiska utmaningarna ökar drastiskt riskerna 

för stora skador på grund av ekonomisk aktivitet, till exempel oljeläckage, i redan sårbara 

ekosystem och för de fyra miljoner människor som bor och verkar i den arktiska regionen.  

- De fossila medel som finns under det arktiska istäcket skulle ytterligare bidra till miljö- och 

klimatproblem, samt kunna anstränga den känsliga politiska situationen mellan de stater 

som är aktiva i området, om dessa skulle komma att brukas. 

- Den påskyndade issmältningen skulle, bland andra förändringar, leda till globala negativa 

effekter. 

  
Med övertygelsen om att: 
  

- Det arktiska istäckets framtid inte bör avgöras av länder och företag enbart baserat på 

ekonomiska faktorer. Miljö och klimat borde vara första prioriteringen när det kommer till 

regionen. 

- IPCC rapporten från hösten 2018, som kräver globalt ansvar för hanteringen av hotet från 

klimatförändringar, också berör det arktiska istäcket. 

  
UNR yrkar på att Nordiska rådet ska: 
  

- Prioritera skyddet och bevarandet av det arktiska istäcket över ekonomiska frågor. 

- Arbeta för stärkta lagar och regleringar som berör negativ påverkan på det arktiska 

istäcket. 

- Arbeta för en gemensam aktionsplan för bevarandet och skyddandet av det arktiska 

istäcket. 

- Arbeta mot brytandet och användande av ännu orörda källor av fossila drivmedel från 

regionen. 

- Att, vid genomförande av stora projekt i regionen, lägga emfas vid hänsyn till de specifika 

karaktärsdrag som hör till arktiska samhällen och respekt för lokalbefolkning vid 

beslutsfattande. 

  



 

    

 

 

 

12. Samarbete för nordisk kollektivtrafik 

  
  
Eftersom kollektivtrafik vanligtvis är en regionalpolitisk fråga uppstår ett brett spektrum av 
system även inom länder. Som en följd av detta är att särskilt besvärligt att resa med 
kollektivtrafik jämfört med att resa med bil i gränsöverskridande regioner. 
  
Flera EU-direktiv, däribland direktivet om intelligenta transportsystem (direktiv 2010/40 / EU), är 
nu på plats för att säkerställa att rese- och trafikdata är lättillgängliga för transportörer, 
förvaltningsorgan och serviceoperatörer. Dessutom har flera europeiska regeringar antagit eller 
lagt fram lagstiftningsförslag rörande integrerade biljetter, dvs omfattande biljetteringssystem 
som gör att passagerare som använder olika transportsätt kan resa med en enda biljett. Den 
hittills mest omfattande är den finska (2018) som innehåller bestämmelser för att öppna 
gränssnitt för vanligt prissatta enkelbiljetter inom väg- och järnvägstrafik. På samma sätt 
presenterade den danska regeringen ett liknande lagförslag förra året, och den svenska 
regeringen meddelade nyligen att den också kommer att undersöka hur man inför ett nationellt 
integrerat biljettsystem för all kollektivtrafik. För närvarande finns det emellertid inte ett verkligt 
integrerat gränsöverskridande biljettprogram. 
  
Norden är särskilt väl lämpad att initiera världens första integrerade gränsöverskridande 
biljettprogram eftersom flera nordiska länder redan bygger nationella ramverk. Utan nordiskt 
samarbete inom området för integrerade biljettsystem finns det en risk att ett stort antal 
pendlare i gränsöverskridande regioner såsom Öresund inte kommer att dra nytta av denna 
annars fördelaktiga utveckling. 
  
  
Därför ska Ungdomens nordiska råd verka för: 
 

- Ett nordiskt, gränsöverskrivande biljettinitiativ. 

- Att göra skillnad mellan reseinformationstjänster och 

applikationsprogrammeringsgränssnitt (API:er) för att sälja biljetter inom detta nordiska 

system. 

- API:er som ska vara öppna så att tredjepartsleveratörer kan komma åt viktig data för att 

skapa nya integrerade tjänster, biljettförsäljningen bör inte begränsas till några få, utan 

vara öppen för nya aktörer. 

  



 

    

 

 

13. Styrk det nordiske forsvar                      

De nordiske lande er sammenlignelige på en lang række områder og her er trusselsbilledet også 
en af de ting der er fælles, her står landene overfor fælles problemer der oftest kræver fælles 
løsninger. 

Det nordiske forsvar er essentielt, for at sikre håndhævelsen af suverænitet for alle nordiske 
lande. At have et velfungerende, effektivt og stærkt forsvar er afgørende for at sikre sikkerheden i 
vor territoriale integritet. De nordiske lande er nødt til at intensivere deres forsvarssamarbejde 
gennem NORDEFCO. NORDEFCO har været aktiv, i den nuværende form, siden 2009, og tilføjer 
fortsat nye former for samarbejde, til deres agenda i den nordiske region. 

På trods af de nordiske landes størrelse i geopolitiske anliggende, besidder vi stadig vigtige 
strategiske positioner. Herunder gælder det blandt andet adgangen til Østersøen, og de fælles 
territorier omkring Arktis. I en tid, hvor interessen for Arktis- og spændingerne mellem Vesten og 
Østen stiger, er det vigtigt for de nordiske lande at besidde de nødvendige værktøjer og 
samarbejder, for at forsvare disse positioner. Det nordiske område er et af de mest stabile 
områder globalt, og et stærkt forsvarssamarbejde er afgørende for at forsvare denne stabilitet. 

UNR har tidligere fastslået vigtigheden af den arktiske region, og vi har præsenteret adskillige 
initiativer for at beskytte denne. 

UNR kræver derfor, at de nordiske lande: 

- Skaber en strategi for cybersikkerheden, der sikrer infrastrukturen mod cybertrusler, 
styrker afgørende infrastrukturer og gør cybersikkerhed tilgængeligt for alle borgere, 
virksomheder og autoriteter. 

- Forhøjer deres forsvarsudgifter, for at tilføre midler til det nordiske forsvarssamarbejde. 
- Samarbejder omkring cyberkriminalitet, for at forhindre fremtidige cyberangreb. 
- I fællesskab skaber en forsvarsstrategi for den arktiske region. 
-  At der arbejdes for et tættere nordisk forsvarssamarbejde på særligt områder som cyber, 

indkøb af kapaciteter, flere fælles øvelser, deling af luft- og søfartsbilleder i fredstid. 

 

  



 

    

 

 

14.  Vaccinationer   
Spredning af mæslinger i Europa er en stor bekymring, hvilket udgør en betydelig risiko for 
nyfødte børn og dem, der af medicinske årsager ikke er i stand til at få en vaccination. 
 
Spredning af mæslinger i Europa er et stigende problem, hvilket skaber en høj risiko for små børn 
og personer der ikke kan vaccineres af medicinske årsager. Børn kan først blive vaccineret mod 
mæslinger som 15-18 måneder gammel (afhængigt af landets sundhedssystem). Børn kan 
begynde i børnehave, når de er mindst et år gammel i Norden, og nogle steder er det helt ned til 9 
måneder gammel. Børn, der ikke er vaccineret mod mæslinger, er særlig/især sårbare, fordi 
virussen er usædvanligt smitsom/ akut infektion. 
 
Dr. Zsuzsanna Jakab, regionale direktør for WHO (World Health Organization) i Europa, udtaler 
”Efter laveste antal i 2016 sidste ti år ser vi en dramatisk stigning i infektioner og udvidede 
udbrud. Vi opfordrer alle lande til at gennemføre brede, kontekst passende foranstaltninger til at 
stoppe yderligere spredning af denne sygdom straks. Godt helbred for alle, starter med 
immunisering, og så længe denne sygdom ikke udryddes, kan vi ikke leve op til vores forpligtelser 
om bæredygtigt udviklingsmål. ” [1] 
 
Mæslinger i Europa har steget meget i de sidste år, som det kan ses i disse statistikker: 2016 = 
5.273 tilfælde 2017 = 25.863 tilfælde 2018 = 82.596 tilfælde. [2] 
Det er bevist, at vaccinationer fungerer og er vigtige for os mennesker. For eksempel har WHO 
anslået at i 2008 var 687.000 dødsfald forhindret i verden på grund af pertussis vaccinationer. [3] 
Det er især vigtigt for os at opbygge en gruppe immunitet og forhindre udbrud af farlige 
sygdomme. 
  
Vi foreslår, at UNR arbejder til:  
 Bevidstgørelse om stigende udbrud af farlige sygdomme eller opmærksom på den stigende 
forekomst af farlige sygdom. 
 
Krav om at gøre disse vaccinationer lovpligtige: 

- -Mæslinger (Measles) 

- -Polio 

- -Diphtheria 

- -Kikhoste (Pertussis) 

- -Røde hunde (Rubella) 

- -Parotitis epidemica (Mumps) 

  
[1] World Health Organization. (August 20, 2018). Retrieved September 2018, from World Health 
Organization Europe: http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-
releases/2018/measles-cases-hit-rec ord-high-in-the-european-region  
[2] World Health Organization. (2019, February 7). Measles in Europe: record number of both sick 
and immunized. Retrieved March 2019, from World Health Organization: 
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2019/measles-in-europe-re 
cord-number-of-both-sick-and-immunized 



 

    

 

 

[3] World Health Organization. (2018, May 9). Pertussis. Retrieved March 2019, from 
Immunization, Vaccines and Biologicals:
https://www.who.int/immunization/diseases/pertussis/en/ 
  



 

    

 

 

 

15. Fjern geo-blokkering i Norden  

  
GEO blokkering er et problem, fordi utfordringen man ser i denne sammenheng er at man har de 
respektive statsstøttede statskanaler som produserer serier og andre former for opplysning og 
underholdning, blokkerer en rekke innhold utenfor deres legislative område. 
  
Dette fører til at programmer som for eksempel er laget i Norge, ofte ikke kan ses i Norge via 
RUV, eller andre liknende plattformer på grunn av GEO blokkering. En slik politikk kan antas har 
ulike komplekse bakenforliggende årsaker. 
  
Resultatet av denne restriksjonen kan føre til begrenset kultur og språkutveksling, noe som er 
uheldig med tanke på visjonen om Norden som den mest integrerte regionen i verden. 
  
Derfor ønsker UNR at: 
 

- GEO Blokkering mellom de nordiske landene fjernes 

 
  



 

    

 

 

17. Ta samnordiskt E-id i bruk 
   
Gränshinder försvårar vardagen för unga i Norden. Det skall vara lätt att flytta mellan de nordiska 
länderna efter arbete och utbildning, praktikplatser och utbyten. 
  
Samnordiskt E-id skulle underlätta sådana problem som uppstår  när folk rör sig mellan de 
nationella gränserna efter arbete. Arbetet med att avlägsna gränshinder har pågått länge, men 
trots det finns det fortfarande många gränshinder kvar. Dessa gränshinder kan vara allt ifrån t.ex. 
svårigheter till att öppna bankkonton i andra nordiska länder till godkännande av examen i andra 
nordiska länder för vidare studier och att ta emot arbetsplatser. 
  
Det nya regeringsprogrammet i Finland lyfter upp gränshinder som ett problem och därför är det 
viktigt att UNR också på nordisk nivå arbetar för att lösa problem som dessa gränshinder orsakar. 
Vi vet att Nordiska Rådet arbetar med frågan men önskar nu att se resultat.  Att ta i bruk 
samnordiskt E-id så snabbt som möjligt skulle vara ett konkret förslag på att minska de 
nuvarande gränshindren mellan de nordiska länderna.  
  
Derfor ønsker UNR at: 
  
-             Et samnordisk e-ID tages i brug hurtigst muligt 
 
  



 

    

 

 

 

18. Aggressiv skatetplaneing 

  
Skatteparadis och aggresiv skatteplanering försvagar skatteintäkterna för stater, tillit och normer 
i samhället, balansen I skattesystemen och transparensen. För att motverka skadlig internationell 
skatteplanering måste informationsutbytet mellan skatteparadisländerna och de skattepliktiga 
individerna öka. 
  
Prissättningen för transaktioner och olika lagstiftning i länderna erbjuder nästintill oändliga 
möjligheter för aggressiv skatteplanering i multinationella företag. Situationen är ohållbar. 
Kapitalet flödar ut till länder med den starkaste banksekretessen och obefintlig skatt. 
  
Tillsammans med skatteplanering är också lågskattekonkurrens ett allvarligt problem. På lång 
sikt kommer den offentliga sektorns finansiella bas reduceras om vi låter tävlingen i att pressa ner 
skatterna fortgå. 
  

- Vi behöver gemensamma och överstatliga regleringar 

- Multinationella bolag ska redovisa intäkter I varje enskilt land Finansiell rapportering i 

varje land ska vara obligatoriskt för multinationella företag. 

- Det är nödvändigt att övergå till att beskatta på företagen totala resultat på företagsniv, 

då krävs internationellt överensstämmande regler. 

- Det ska finnas ett golv för hur låg företagsskatten får vara som är absolut. 

 
Reservation: Nordisk Ungkonservativ Union, Nordisk Friheds Ungdom och Kristdemokratisk Ungdom 
i Norden.  
  



 

    

 

 

 
 

19. 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. 
Færøerne har ikke på nuværende tidspunkt et mandat i Ministerrådet. Færøerne er et nordisk 
land, som har sine egne traditioner. Landet er dog en del af det nordiske fællesskab og burde 
derfor have selvstændig indflydelse på de afgørelser, der påvirker de nordiske forhold. Det er 
også nødvendigt i en mere generel politisk betydning at styrke de tre selvstyrende områders 
position i et norden der skal forholde sig til de globale og regionale udviklingstendenser – det 
være sig i forhold til 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. 
  
Derfor vil Ungdommens Nordiske Råd arbejde for: 

- Færøerne inkluderes som selvstændigt medlem af Helsingfors traktaten, og derved 

anerkendes som selvstændigt medlem af Nordisk Råd. 

- Om Grönland och Åland i framtiden skulle önska så ska de också ha rätten att söka 

fullständigt medlemsskap 

 
  



 

    

 

 

 

20. Bedre muligheder for beskæftigelse på tværs af de nordiske lande 

  
I dag vælger mange borgere at arbejde i andre nordiske lande end det hvor man er født og 
opvokset. Der er imidlertid en række statsligt opsatte barrierer, der gør det besværligt for 
borgerne at gøre dette. I dag har vi eksempelvis problemer med anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer på tværs af landegrænserne. 
  
Ligeledes har vi udfordringer i forhold til standarder for byggeri. I Ungdommens Nordiske Råd 
mener vi, at de nordiske lande bør samarbejde om at finde fælles standarder for anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer, eksempelvis med afsæt i EU’s regler på området og sætte fælles 
standarder for byggeri, så konstruktionsmateriale kan anvendes på tværs af grænser, hvilket vil 
sikre øget konkurrence mellem nordiske håndværkere. 
  
Vi mener ligeledes, at alle former for reguleringer, indgreb og støtteordninger i arbejdsmarked og 
erhverv bør harmoniseres, så de nordiske lande kan konkurrere på lige og fair vilkår. 
  
Ungdommens Nordiske Råd mener derfor: 
 

- At der skal være fælles standarder for flere lincens erhvervsmæssige kvalifikationer   

- Ensrettede regler omkring standarder for forskellige brancher for bedre konkurrence 

- At reguleringer, indgreb og støtteordninger skal harmoniseres for mere fair og lige vilkår. 

  



 

    

 

 

 

23. Krav om at alle nordiske universiteter lever op til kravene i Bologne aftalen  

   
Vi mener at uanset hvor i Norden du tager en universitetsuddannelse, er det af største betydning 
at uddannelsen er internationalt annerkendt. De fleste nordiske landes universiteter lever i dag op 
til kravene der er stillede i Bologne aftalen, dog mener vi det er af største betydning at det bliver 
et krav at alle de nordiske universiteter lever op til aftalen. 
  
Bologne aftalen indeholder gensidig anerkendelse af grader, studieperioder og realkompetence. 
Målsætningerne er at fælles bestræbelser på at understøtte transparens, kvalitet og effektivitet 
og skabe større integration og sammenlignelighed mellem de forskelligartede europæiske 
systemer for videregående uddannelse. De konkrete mål i Bologne aftalen er: 

- Let læselige og let sammenlignelige karakterer. 

- To cyklussystemer. 

- Bachelor-Master systemet, eller 3+2 modellen 

- Fælles pointsystem. 

- ECTS-systemet og karakterskalaen. 

- Mobilitet. 

- For studerende; adgang til relevante studier og praktikophold. 

- For undervisere, forskere og administrativt personale; anerkendelse af deres arbejde og 

uddannelsesmæssige baggrund. 

- Europæisk samarbejde om kvalitetssikring. 

- Udarbejde sammenlignelige kriterier og metodikker for kvalitetssikring. 

- Fremme den nødvendige Europæiske dimension i højere uddannelse. 

- Særligt i udformning af studieordninger, institutionssamarbejde, mobilitetsprogrammer 

og integreret programmer indenfor studie, praktik og forskning. 

  
Derfor mener UNR at: 
 

- Alle nordiska länder ska inträda i Bologna aftalen.  

 
  



 

    

 

 

 

24. Afkriminaliser cannabis i hele Norden 

 
Forbuddet mod cannabis er meget udfordret, og derfor bør vi tage indtægtskilden fra de 
kriminelle ved at afkriminalisere cannabis i hele Norden. På trods af forbuddet mod køb og salg af 
cannabis, er det stadig i vidt omfang tilgængeligt på tværs af grænserne i Norden. Kriminelle og 
samfundsundergravende elementer skal fratages deres indtægtskilder, og det sker bedst og mest 
effektivt gennem en afkriminalisere af cannabis.  Derfor bør man arbejde på en model, hvor man 
med kontrol og gennemsigtighed fra myndighedernes side, får lavet krav til salg og kvalitet. 
Forbuddet mod cannabis bidrager ligeledes i høj grad til at stigmatisere og kriminalisere nogle af 
de mest udsatte mennesker i vores samfund. Grundlæggende set skal vi ikke have et samfund, 
hvor myndighederne kriminalisere og retsforfølger de svageste borgere, blot fordi disse har et 
misbrug og et sundhedsproblem. 
 
Misbrugere bliver ikke hjulpet af deres afhængighed gennem stigmatisering og kriminalisering. 
De bliver hjulpet ud at deres misbrug, ved at få den hjælp de har krav på af sundhedssystemet. 
Misbrugere skal derfor ses som borgere med et sundhedsproblem, så de kan få den hjælp de 
behøver, og den får man ikke ved at blive smidt igennem retssystemet. Derfor er det også kun 
ansvarlig socialpolitik at afkriminalisere cannabis. 
 
En afkriminalisere af cannabis tjener dermed to formål. For det første at fravriste banderne deres 
indtægter og skabe klarhed, gennemsigtighed og åbenhed omkring salget af cannabis. For det 
andet vil en afkriminalisere medføre en ændret tilgang til misbrugerne, der vil blive anerkendt 
som værende borgere med et sundhedsproblem frem for et kriminelt samfundselement. 
  
Ungdommens Nordiske Råd mener derfor: 
 

- Cannabis bør afkriminaliseres i hele Norden med henblik på i fremtiden at legalisere 

cannabis i hele Norden. 

- At der skal invisteres i forebyggelse 

 
Reservation: Kristdemokratisk Ungdom i Norden och Nordisk Friheds Ungdom.  
  



 

    

 

 

 

25.  Marin forskning i Nordatlanten 

   
Intet havområde i verden har så høje temperaturer så tæt ved polerne, som dele af de nordiske 
have. Årsagen er indstrømning af varmt Atlanterhavsvand til dette område og videre ind i andre 
arktiske områder. Ca 90% af transporten af disse vandmasser passerer Færøerne, der placeret 
midt i den Nordiske region. En stor del af det indstrømmende vand returnerer i dybet, som koldt 
havvand af arktisk oprindelse og mere end en tredjedel af dette går igennem Færøbanke kanalen 
vest for Færøerne. Derved ligger Færøerne centralt placeret i forhold til udveksling af ocean 
varmetransport til og fra Arktis. 
  
Det færøske havinstitut Havstovan har siden 1982 moniteret temperatur og saltholdighed i disse 
vandmasser. Derudover har de, i samarbejde med andre forskningsinstitutioner, siden november 
1994 moniteret transport af varmt Atlanterhavsvand ind i de nordiske have samt koldt vand den 
modsatte, vej nede i dybet. Det er af stor betydning at disse strømsystemer ikke bliver svækkede, 
da de ifølge klimamodeller og FNs klimapanel (IPCC) er følsomme overfor den globale 
opvarmning. 
  
Derfor mener UNR at: 
 

- Forskningssamarbejde med dels fokus på transport af varme ind i de nordiske have og 

Arktis skal gennemføres på nordisk basis. 

- Undersøgelser af, hvordan et ændret havklima vil påvirke økosystemer og fiskebestande i 

havområderne mellem Sydvestgrønland og Færøerne. 

 
 
  



 

    

 

 

27.  Samarbete för nordisk hälsa og indførelse af fælles patientjournaler i Norden 
   
Norden kan som region potentiellt förbättra tillgången och leveransen av sjukvård genom utökat 
samarbete. Geografiska begränsningar i patienternas förmåga att söka och bruka vård är onödiga 
sett till regionens stora likheter i kvalitet av sjukvård. 
 
I dagsläget kan Nordiska medborgare inte tillgå receptförskrivningar från deras nordiska hemland 
i andra nordiska länder, även om det rör sig om kritiska mediciner såsom insulin eller litium. Att 
åter förskriva medicin utan tillgång till relevant journalinformation innebär ofta att en ny 
läkarbedömning krävs, vilket i sin tur leder till ett resurs- och tidsslöseri för den nordiska vården. 
Nordiska medborgare borde kunna bruka receptförskrivningar i samtliga nordiska länder, givet 
att medicinerna är tillgängliga och att relevanta mekanismer för ekonomisk kompensation finns. 
Vissa nordiska medborgare lever närmare en vårdgivare (t ex vårdcentral, sjukhus etc.) i ett 
nordiskt grannland än den närmsta vårdgivaren i deras nordiska hemland. För vissa hälsotillstånd 
(såsom hjärtinfarkter) begränsas behandlingsmöjligheterna och prognosen försämras desto 
längre tid som passerar tills patienten anländer vid sjukhus. Närhet till vård räddar liv. För 
hälsotillstånd som sköts i öppenvård är det mer praktiskt för vårdgivare och för patienter att 
underhålla en regelbunden kontakt och uppföljning om avståndet mellan vårdgivare och patient 
reduceras. Samtidigt är vårdens kvalitet jämförbar mellan nordiska länder, vilket innebär att 
nordiska medborgare kan förväntas bli väl omhändertagna oavsett vilket nordiskt land de söker 
vård inom. 
 
Nordiska medborgare måste få tillgång till vård i tid och vid behov, även om det innebär att de 
behöver transporteras till och vårdas i ett annat nordiskt land än deras nordiska hemland. 
Samarbete för att säkra tillgång till vård genom att korta avstånden till akutmottagningar och 
sjukhus för alla nordiska medborgare genom regionen är önskvärt. 
De nordiska länderna kan potentiellt också dra lärdom av varandras verksamheter genom att 
tillåta utökade utbyten av studenter och personal inom vårdutbildningarna och -professionerna. 
 
 Därför ska Ungdomens nordiska råd verka för: 

- Att nordiska receptförskrivelser valideras för användning genom hela den nordiska 

regionen och inte bara i patientens hemland. Mediciner som är ekvivalenta i effekt och dos 

kan utbytas om det specifika förskrivna fabrikatet av medicin inte är tillgängligt. 

Validering av receptförskrivning enligt ovan innebär en ekonomisk kompensation för det 

apotek och/eller det sjukvårdssystem som medicinen tas ut ifrån. 

- Att “Nordiska vårdregioner” etableras för akut, sluten och kritisk sjukvård, där närhet och 

tillgänglighet till ambulans och sjukhus är prioriterade över patientens och/eller 

vårdgivarens nationalitet inom den nordiska regionen. Vårdgivaren och/eller 

sjukvårdssystemet kompenseras för transport- och vårdkostnaderna. 

- Att regionalt samarbete med kommuner och övrig social verksamhet koordineras vid 

behov för att komplettera vårdverksamheten enligt ovan. 

- Att “Nordiska patientavtal” etableras för öppenvård. Genom “Nordiska patientavtal” ska 

primärvård eller andra öppenvårdsverksamheter i ett annat nordiskt land än patientens 

hemland kunna ta över patientfall. “Nordiska patientavtal” ingås på individuell basis och 

deras användning är frivillig för vårdgivaren. Vårdgivaren som tar emot patienten 

kompenseras för vårdkostnaden. 



 

    

 

 

- Att Nordplus får en större budget och att antalet utbytesplatser för studenter till 

vårdprofessioner ökas. 

- Att utbytesprogram för nordisk sjukvårdspersonal etableras. 

- At indføre fælles patientjournaler, i hele norden så de nordiske borgere har mulighed for at 

få den korrekte behandling i sundhedsvæsenet selvom de er  
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