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Ungdomens Nordiska Råd (UNR) är ett samarbetsorgan för politiska
ungdomsförbund i Norden. Det viktigaste evenemanget är den årliga
sessionen som arrangeras alltid under dagarna före Nordiska rådets session.
Deltagarna representerar de nationella politiska ungdomsförbund samt deras
nordiska paraplyorganisationer. De nationella ungdomskommittéerna,
Föreningarna Nordens Ungdomsförbund och dess nationella föreningar samt
de nationella samiska ungdomsförbunden har observatörsstatus på
sessionen.
Man har ordnat sessioner sedan 1960-talet, men intresset har varierat under
decennierna.
För att garantera kontinuiteten och effektivisera arbetet mellan sessionerna, valdes
det
första presidiet i sessionen 2002 i Helsingfors. Presidiemedlemmarna deltar i
Nordiska rådets presidie- och utskottsmöten och tar upp frågor som
intresserar unga nordbor.
För att utveckla det administrativa innehållet etablerade UNR ett eget
sekretariat i början av 2004. Sekretariatet administreras av Föreningarna
Nordens Ungdomsförbund och är placerat hos Pohjola-Nordens
Ungdomsförbund i Helsingfors, Finland.
UNR:s verksamhet finansieras av Nordiska rådet.
Kontaktuppgifter:
UNR:s sekretariat
c/o Pohjola-Nordens Ungdomsförbund
Sibeliusgatan 9 A
FI-00250 Helsingfors
Tfn +358 9 4542 0840 (växel)
E-post: unr@pohjola-norden.fi
För mera information se: www.norden.org/unr.
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Förord
Under år 2005 har Ungdomens Nordiska Råd (UNR) fortsatt arbetet med att
utveckla sina arbetsformer. Det första presidiet valdes vid sessionen 2002 i
Helsingfors och ett eget sekretariat med en deltidsanställd koordinator började sitt
arbete under våren 2004. Under sommaren 2005 anställdes en ny deltidsanställd
koordinator. Under året har presidiet bland annat tagit fram röstningsprocedurer för
behandlingen av resolutioner och arbetat vidare med att utveckla arbetsordningen.
Arbetet med att hitta fungerande arbetsformer är förstås en process som tar tid
men förtroendet som Nordiska rådet har visat oss unga har haft en central
betydelse i utvecklingsprocessen. Även det utökade finansiella stödet har
möjliggjort presidiets verksamhet och upprätthållandet av ett eget sekretariat.
Det är unikt i världen att unga politiker har möjligheten att delta i interna möten i ett
nationsgränsöverskridande interparlamentariskt organ. Möjligheten för UNRs
presidiemedlemmar att som observatörer följa med arbetet i Nordiska rådets
utskott ger unga politikerna kontakt med parlamentarikerna och insyn i
processerna i det nordiska samarbetet.
Under år 2005 har miljön varit ett centralt ämne. Klimat- och miljöfrågor är i allra
högsta grad frågor som berör unga och flera av de resolutioner som antagits under
året berör klimatfrågor. Ett annat aktuellt ämne har varit omstruktureringen inom
kultursektorn och Ungdomens Nordiska Råd uttryckte på sin session oro för den
nordiska ungdomsverksamhetens framtid.
Ett viktigt initiativ som årets predidium tog i arv från det förra var att förstärka
kontakterna till de baltiska ungdomsorgansiationerna. Till presidiets möte i Pärnu,
Estland bjöds representanter för olika politiska ungdomsorganisationer in och en
av de stora utmaningarna för UNR i framtiden är att också fortsätta
kontaktskapandet med de politiska ungdomsförbunden i Baltikum.
UNRs årsrapport gjordes första gången ifjol och denna rapport är med andra ord
den andra av sitt slag. Tidigare har man utarbetat ett slutdokument om den årliga
sessionens godkända resolutioner, men eftersom UNRs verksamhet har förändrat
karaktär utarbetades ifjol en bredare årsrapport för att ge en representativ bild av
UNRs arbete under året. Rapporten söker fortfarande sin form och kommer att
utvecklas framöver men vi hoppas att den skall ge bild av UNR:s verksamhet år
2005.

Helsingfors november 2005
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Andrés Jónsson
president 2005

Åsa Dahlvik
koordinator

I. Presidiet 2005
UNR:s tredje presidium valdes vid den årliga sessionen på riksdagen i Stockholm
29-31.10 2004. Presidiet har haft åtta medlemmar: en president, en medlem per
paraplyorganisation
och
en
observatör
från
Föreningarna
Nordens
Ungdomsförbund.
UNR:s presidium 2005,utsedda på sessionen i Stockholm
President
Andrés Jonssón, Förbundet Nordens Socialdemokratiska Ungdom (FNSU)
Ordinarie medlemmar och paraplyorganisationer
Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF)
- Tiinaliisa Turunen, suppleant: Jonas Rask Samuelsson
Förbundet Nordens Socialdemokratiska Ungdom (FNSU)
- Antton Rönnholm, suppleant: Anne Vang Rasmussen
Socialistisk Ungdom i Norden (SUN)
- Oddur Ástráðsson, suppleant: Runi Nielsen
Nordisk Ungkonservativ Union (NUU)
- Lotta Backlund, suppleant Sigbjørn Aanes
Kristdemokratisk Ungdom i Norden (KDUN)
- Gunnhild Sørås, suppleant: Krister Hjulfors
Nordens Liberale och Radikal Ungdom (NLRU)
- Tomas Bak Nielsen suppleant: Fredrik Roikjer
Föreningarna Nordens Ungfomsförbund (observatör)
- Fredrik Harstad, suppleant: Freyja Finnsdottir
Presidiet höll sitt första möte i samband med valet i Stockholm och har därefter
samlats till fem möten i samband med Nordiska rådets möten. Deltagandet i
mötena har varit aktivt och presidiemedlemmarna har även följt med arbetet i
rådets olika utskott. Presidiemedlemmarna har varit fördelade så att minst en
medlem har deltagit i respektive NR-utskott och UNR:s president har följt med
presidiets arbete. Nedan finns en kort redogörelse för de ämnen som tagits upp på
respektive presidiemöte och vilka presidiemedlemmar om varit närvarande.
Presidiets möte 26.1 2005 i Köpenhamn, Danmark.
Närvarande:
Andres Jonsson, president, Thomas Bak Nielsen, Lotta Backlund, Antton
Rönnholm, Oddur Ástráðsson, Gunnhild Sørås, Fredrik Harstad, Tiinaliisa Turunen
och Lotte Granberg-Haakana sekreterare.
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På presidiets första egentliga möte diskuterades vilket fokus som skulle sättas på
arbetet i presidiet under år 2005. Presidiet beslöt att ett fokusområde skulle vara
att utveckla samarbetet med Nordvästra Ryssland och Estland, Lettland och
Litauen. Presidiet beslöt att tyngdpunkten på arbetet skall vara att följa med
arbetet i Nordiska rådet och de olika utskotten samt att reagera på frågor som tas
upp. Likaså är det viktigt att presidet arbetar med att följa upp de motioner som
antogs på senaste session.

Presidiets möte 27-29.4 2005 i Pärnu, Estland.
Närvarande:
Antton Rönnholm, ordförande för mötet, Oddur Ástráðsson, Lotta Backlund,
Gunnhild Sørås, Fredrik Harstad, Jonas Rask Samuelsson och Lotte GranbergHaakana sekreterare.
Inbjudna gäster:
Jaan Urb, Peoples Party Union, Estland,
Evaldas Maceika, Young Conservative League, Litauen,
Vytautas Gapsys, Youth Organization DARBAS, Litauen
Rasa Maselskyte, Lithuanian Liberal Youth, Litauen
Till mötet i Pärnu hade gäster från de baltiska länderna bjudits in och man
diskuterade huruvida någon form av samarbete kunde vara möjligt och i så fall i
vilken form. Likaså diskuterades de tidigare försöken att bilda ett så kallat Baltic
Youth Assembly (BYA), vilket strandat på brist på samarbete. UNR-presidiet tyckte
att det kunde vara en fungerande lösning att försöka bilda ett BYA som skulle ha
samma bindning till Baltic Assembly som UNR har till Nordiska rådet. Detta var
något som man var överens om. Man ansåg att det skulle kunna vara ett bra sätt
att nå ut till alla de olika politiska ungdomsorganisationerna i Baltikum. Detta kunde
också öka de baltiska poltiska ungdomsorganisationernas kontakt och deltagande i
det internationella och det baltisk-nordiska samarbetet.

Presidiets möte 28-30.6 2005 i Bodö, Norge.
Närvarande:
Andres Jonsson president, Runi Nielsen, Sigbjørn Aanes, Lotte GranbergHaakana och Åsa Dahlvik, sekreterare.
Presidiet inledde en ny behandling av arbetsordningen där ett tillägg gällande
rötsningsproceduren skulle godkännas.
Presidiet gick även igenom de olika utskottens ärenden. Bland annat diskuterades
ombildningen av kultursamarbetet och speciellt resursfördelningen gällande barnoch ungdomssektorn, omstruktureringen av Ministerrådets avdelningar, Arctic
Climate Impact Assessment rapporten samt den aktuella Barents konferensen.
Behovet att utveckla UNR:s hemsida på nätet lyftes fram. Man efterlyste bland
annat mera information på engelska samt kontaktuppgifter till sessionens deltagare
för att förbättra uppbyggandet av nätverk.
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Presidiets möte 21-22.9 2005 i Karlstad, Sverige.
Närvarande Andrés Jónsson president, Runi Nielsen, Lotta Backlund, Antton
Rönnholm, Tiinaliisa Turunen, Tomas Bak Nielsen, Åsa Dahlvik sekreterare
Röstningsproceduren behandlades en andra gång och godkändes, den nya
röstningsproceduren gäller behandlingen av resolutionerna.
Presidiet behandlade förslaget tilll omstruktureringen av kulturinstitutionerna och
utdelningen av bidrag. Presidiet var enigt med vissa av de föreslagna ändringarna
men såg med oro på andra. Man betonade bland annat vikten av att bidragen i
fortsättningen inte får vara beroende av projekt, det skall gå att få bidrag även för
kontinuerlig verksamhet samt att det måste finnas en klar struktur med ett ställe
där organisationerna kan få information
Presidiet förde en lång diskussion om hur man kunde utveckla UNR. Man
konstaterade att UNR i dag fungerar bra men att det behövs en fortsatt diskussion
och utvärdering av arbetet. Bland annat lyftes avsaknaden av idéer från
medlemsorganisationerna fram och man diskuterade hur informationsflödet från
fältet till presidiets medlemmar kunde förbättras samt hur man kunde öka
vetskapen om UNR bland medlemsorganisationerna. Eventuellt kunde ett ökat
samarbete med FNU ge fler idéer om vilka frågor UNR borde arbeta med.
Vidare diskuterades UNR:s sätt att påverka och vilken som skulle vara det mest
effektiva arbetsmetoden. Man konstaterade att det är viktigt att UNR idag har
platser i Nordiska rådets utskott, att de är viktiga kanaler för att påverka
beslutsfattandet, för att hänga med i vad som är aktuellt samt för att lära känna
parlamentarikerna från de olika nationella delegationerna.

Presidiets möte 21.10 i Reykjavik, Island.
Andres Jonsson president, Lotta Backlund, Antton Rönnholm, Runi Nielsen,
Gunnhild Sørås, Tiinaliisa Turunen, sessionens ordförande Håvard B. Övergård,
protokollsekreterare Pirjo Mälkiäinen och Åsa Dahlvik kreterare.
Årets sista presidiemöte behandlade till största delen den aktuella sessionen.
Presidiet gick tillsammans med sessionens ordförande och protokollsekreterare
igenom
sessionens
dagordning,
program,
arbetsordning
samt
röstningsprocedurerna. Vidare beslöts seminariets arbetsgrupper samt
gruppledare.
Övriga möten
Antton Rönnholm deltog som UNR:s representant i Seminariet kring internordisk
språkförståelse i Köpenhamn 13-14.1. 2005.
.
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Tiinaliisa Turunen deltog i en Nordkalottkonferens för unga som arrangerades i
Pyhä, Lappland, 12 juni 2005.
På Nordkalottkonferensen antogs följande deklaration:

Deklaration antagen av den andra Nordkalottkonferensen för unga
(Youth North Calotte Conference)
På den andra Nordkalottkonferensen för unga 10-12.6 2005 på Pyhä i Lappland
uttryckte deltagarna, ungdomar från de nordliga delarna av Europa, det stora
behovet att ha en vision för framtiden i norr. De nordligaste delarna av Europa är
kända för sin vilda natur och stora naturtillgångar. Framtiden för de nordliga
områden, inklusive Nordkalotten och Barentsregionen, är beroende av hur bra man
lyckas ta till vara de möjligheter som “civilisationens sista utkant” ger oss.
En hållbar utveckling i norr skall vara balanserad för att täcka alla områden av
hållbar utveckling. Bevarandet av naturen är avgörande, men detta får inte vara
det dominerande på bekostnad av sociala och ekonomiska aspekter. Befolkningen
i norr har i alla tider levt i harmoni med naturen och den stränga miljölagstiftningen
och tillgången till den bästa möjliga teknologin tillåter detta även i en föränderlig
värld. Avlägsna och små byar kan överleva genom en hållbar användning av våra
tillgångar. En hållbar utveckling i vår region kräver ett aktivt samarbete mellan
företagen och den offentliga sektorn över nationsgränserna. Vi behöver nya
tankesätt och nya sätt att lösa problemen. Ungdomen i norr behöver ett starkt stöd
från de centrala myndigheterna för att förverkliga vår gemensamma vision. En
hållbar utveckling i norr kräver balanserade åtgärder både i tillväxtcentra och i
avlägsna byar. Lokala resurser bör analyseras och användas.
Universiteten i norr bör ha ett globalt perspektiv som är baserat på lokal
kännedom. Extra vikt bör fästas vid utbytesprogram för studerande, lärare, men
också för arbetskraften. Ett globalt perspektiv kräver ett aktivt samarbete.
Ungdomen i norr är oroad över jämlikheten i möjligheterna till valfrihet inom
utbildningen. Det att vårt område är avlägset skall inte minska möjligheterna till
bästa möjliga utbildningen. För att säkra jämlikheten inom utbildningen måste vi
hitta nya sätt att göra saker. Vi föreslår att länderna i norr skulle komma överens
om gränsöverskridande arbete inom service- och utbildningssektorn.
Kommunerna i norr borde komma på nya sätt att upprätthålla kontakten med de
kommunmedlemmar som flyttat från kommunen. Framtiden i norr är beroende av
utbildade unga människor som efter att de fått sin utbildning är villiga att flytta
tillbaka till sin hembygd. Unga människor har ett stort behov av tillgänglig och
hållbar information om möjligheterna i norr. Det är avgörande är att denna
information är förmedlad i en sådan form att ungdomar förstår och hittar den,
denna information bör finnas på permanent basis.Vi hoppas att våra inspirerande
framgångshistorier skulle förmedlas genom media och andra kanaler – t.ex. av
kända personer eller genom övernationellt tv-samarbete. Positiva exempel skulle
ge oss verktyg och tro till möjligheterna då vi formar vår framtid.
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Kultur och fritid skall också ses som medel för att nå mål i anknytning till
utbildnings- och arbetsmöjligheter. Fritid och kultur skall inte bara vara
projektbaserade, vi bör ta in dem i vår vardag och vår infrastruktur.
Vi, ungdomen i norr, bör ges verktygen för att kunna göra oss hörda.

II. Presidiets resolutioner 2005
Presidiet har under år 2005 antagit följande resolutioner:
1. Finns det en framtid utan lottovinsterna?
Den nordiska idrotts- och ungdomsverksamheten är idag beroende av de medel
den erhåller genom spelbolagen. Ungdomens Nordiska Råd är oroat för hur det
skall gå med denna finansiering i framtiden, p.g.a. det tryck från Europa att
avskaffa de nationella spelmonopolen som aktualiserats de senaste åren.
Ungdomens Nordiska Råd tar inte ställning till spelmonopolets varande eller ickevarande, men är mycket intresserat av hur idrotts- och ungdomsverksamheten
skall finansieras i framtiden. Oberoende av hur framtiden ser ut bör finansiering till
idrotts- och ungdomsorganisationerna tryggas. Att trygga idrottsungdomsorganisationernas verksamhetsmöjligheter är en klar satsing på
framtiden, detta har påvisats flera gånger.
Antagen av presidiet 26.1 2005 i Köpenhamn, Danmark.

2. Resolution som stöder de politiska ungdomsorganisationerna i Baltikum
To the Concern of Estonian, Latvian, Lithuanian political youth organizations,
participants of the Joint meeting of the Nordic Council and the Baltic Assembly
Having in regard the experience of Nordic Youth Council in representing political
youth organizations and promoting youth activeness in political issues;
Understanding the need to share this experience, we propose for all political youth
organizations in Estonia, Latvia and Lithuania to contribute in building a common
network;
Having in mind the existing cooperation of the Nordic Council and the Baltic
Assembly, the Nordic Youth Council is ready to cooperate with a new similar
structure composed of Estonian, Latvian, Lithuanian political youth organizations.
The Presidium of the Nordic Youth Council, 27.4 2005, Pärnu, Estonia

3. Behandlingstillbudet for unge med spiseforstyrrelser må forberedes
UNR ser med stor beskymring på det voksende antallet som rammes av
spiseforstyrrelser. Spesielt urovekkende er det at stadig yngre rammes. Barn helt
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ned i seksårsalderen er misfornøyde med kroppen sin og utvikler
spiseforstyrrelser.
Unge i Norden er i stor grad eksponert for kroppsfiksering fra blant annet TV. Dette
påvirker deres bilde av hva som er en ideell kropp. Det veldige fokus på kropp og
utseende i vår kultur fører til spiseproblemer for mange.
UNR ber Nordisk Råd rette fokus på dette tema, og bidra til at behandlingstilbudet
til unge med spiseforstyrrelser i Norden kan forbedres. Det er et stort behov både
for mer forebyggende arbeid, lavterskel helsetilbud, og utbygging av
behandlingstilbudet til de som er alvorligst rammet.
Vedtatt av presidiet 27.4 2005 i Pärnu, Estland

4. Noll avgifter for miljøbiler
UNR ønsker en større satsning på miljøvennlige biler, og ber derfor at de nordiske
regjeringer innfører totalt avgiftsfritak for miljøbiler. Stadig økende personbiltrafikk
og store globale miljøutfordringer forplikter Norden til å utarbeide en mer offensive
politikk for å fremme økt salg og bruk av miljøvennlige biler.
UNR mener at elbiler, hydrogendrevne kjøretøy og andre biler som kan vise til null
klimautslipp skal väre fritatt for avgifter ved innkjøp. De bør også fritas for
bompenger, fergebillett og parkeringsbetaling i de store byene. UNR mener dette
er viktige tiltak i en overgangsfase for å stimulere til mer bruk av miljøvennlige
kjøretøy. En viktig forutsetning er også at staten bidrar til infrastruktur for hydrogen
-og elbiler.
I tillegg til å lage gunstige skatte –og avgiftsregler bør også de politiske
myndigheter tvinge næringslivet til å tenke mer miljøvennlig. Det bør settes klare
mål om salg av miljøvennlige biler innen rimelig tid. UNR oppfordrer regjeringene til
å sette seg et mål at minimum 25% av solgte biler i 2015, er miljøvennlige biler.
For UNRs presidium er det intet mål at privatbilismen skal øke, tvert i mot. Vi
innser likevel at store deler av privatbilismen er kommet for å bli. UNR mener
derfor at det er viktig å stimulere til en mer miljøvennligbilpark gjennom nye og
positive grep for å begrense klimautslipp og lokal forurensning som følger av
bilbruk.
Vedtatt av presidiet 27.4 2005 i Pärnu, Estland

III. Sessionen 2005
Ungdomens Nordiska Råd (UNR) samlades till sin årliga session på Kulturhuset i
Reykjavik 22-24.10 2005, dagarna före Nordiska rådets session. Sessionens tema
Island under vatten? – miljö och klimatförändringar behandlades på ett seminarium
på Blue Lagoon Geothermal Spa, måndag 24.10.
Sammanlagt 52 politiskt engagerade unga förde en lång och intensiv debatt under
sessionen om bland annat aktuella ungdomspolitiska frågor, nordiskt samarbete
och miljöfrågor. Även ett förslag till ny röstningsprocedur gällande
resolutionebehandlingen
godkändes.
Till
sessionen
inlämnades
16
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resolutionsförslag varav 9 godkändes. Sessionen valde också ett nytt presidium för
år 2006.
Sessionen öppnades lördag 22.10 av Islands statsminister Halldór Ásgrímsson
och Nordiska rådets hälsning framfördes påsöndagen av Nordiska rådets
president Rannveig Guðmundsdóttir.

Seminariet Island under vatten? – miljö och klimatförändringar öppnades av
Islands president Ólafur Ragnar Grímsson och för föreläsningarna stod Haukur
Jóhannesson, som talade om Islands geologi, Maria Maack som presenterade
hydroegeni projektet på Island samt Oddur Sigurðsson som forskat i hur man kan
utläsa klimatförändringar genom att undersöka glaciärer.

På årets session hade
man satsat på
tolkningen vilket
underlättade
diskussionen.

IV Resolutioner antagna på sessionen 2005
Följande resolutioner godkändes under Ungdomens Nordiska Råd 2005.
1. Gör Norden till en föregångsregion i klimatfrågan!
Utsläpp av växthusgaser är ett av dagens allvarligaste miljöproblem. I
Kyotoprotokollet har vi slagit fast mål för att minska växthuseffekten. Ungdomens
Nordiska Råd vill att Norden skall vara ett föredöme för andra länder och att varje
nordiskt land ytterligare utvecklar sitt arbete efter sina nationella förutsättningar.
Som ungdomsorganisation känns det viktigt att vi inte fortsätter förbruka ändliga
resurser utan satsar på långsiktigt hållbara lösningar. Det är också viktigt att bryta
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den ekonomiska sårbarhet som det medför med att vara beroende av dessa
ändliga resurser.
Vi kan inte lösa klimatfrågan själva i Norden men vi kan demonstrera vår vilja
genom att inte stanna av i en redan positiv utveckling. Det kan vi åstadkomma
genom att vid tillskapandet av nya energiförsörjningssystem ha en hög
miljömedvetenhet.
Ungdomens Nordiska Råd anser:
- att erkänna sambandet mellan människans påverkan genom växthuseffekten och
ökade katastrofrisker.
-att utvecklandet av vår energiförsörjning skall bygga på förnyelsebara energikällor
-att nya byggnader inte bör värmas upp av fossila bränslen.
-att större satsningar på forskning kring förnyelsebara energikällor skall prioriteras i
Norden.

2. Hårdare tag på haven
Ungdomens Nordiska Råd anser att de nordiska regeringarna skall vidta åtgärder
för att förbättra skyddet av våra hav. Fartygstrafiken i Norden är omfattande och en
olycka skulle ha förödande följder. Vi kan genom bättre kontroll på fartygens skick
förhindra att vissa farliga situationer uppkommer.
Miljöförstöring är
gränsöverskridande, vilket betyder att dessa frågor aldrig endast är en sak för den
enskilda nationalstaten. Om en olycka ändå händer, är det viktigt att man snabbt
och effektivt kan bekämpa utsläppen, för att minimera skadorna.
Speciellt den ryska miljölagstiftningen är relativt outvecklad. De nordiska länderna
har redan länge gjort gott samarbete med Ryssland, t.ex. gällande det nya
avloppsreningsverket i St. Petersburg som nyss startat sin verksamhet. Detta
samarbete bör fortsåtta eftersom det också erbjuder möjligheter till ekonomiskt
samarbete. Inom miljöskyddsteknologi har de nordiska länderna mycket att ge åt
sina närområden. En renare havsmiljö är en viktig fråga för de nordiska länderna.
Ungdomens Nordiska Råd anser:
- att de nordiska regeringarna måste förbättra beredskapen att snabbt hantera
oljebekämpning vid olyckor.
- att de nordiska länderna samarbetar kring inköp och användning av
oljebekämpningsmaterial.
- att de nordiska regeringarna arbetar för hårdare straff mot fartyg som gör
oljeutsläpp till havs.
- att miljöskyddssamarbetet speciellt med Ryssland bör fortsätta också efter
reningsverksprojektet.

3. Bättre krishandling
Ungdomens Nordiska Råd uppmanar de nordiska länderna att finna
samarbetsformer både för att kunna svara upp vid händelse av en katastrof samt
för att kunna utveckla skydd och varningssystem.
De nordiska länderna har stor erfarenhet och kunskap om preventiva åtgärder och
krisberedskap både vad gäller naturkatastrofer och olyckor. Ett gott exempel på
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detta är det Nordiska Vulkanologiska Centret, beläget på Island, som är ett av de
världsledande instituten vad gäller förvarningar om jordbävningar och
vulkanutbrott.
De har lyckats förvarna mer än 24 timmar före ett flertal
jordbävningstillfällen. De nordiska metrologiska instituten har tillsammans med
universiteten också utvecklat metoder för att förutsäga riskerna för laviner och
jordskred. Det kan också nämnas att nordiska ingenjörer blivit världsledande vad
gäller byggandet av skydd för att stå emot laviner.
Det är Ungdomens Nordiska Råds vilja att de nordiska länderna utökar sitt
samarbete och hittar en lösning på hur vi kan hjälpa utvecklingsländerna med
kunskap och resurser att bygga upp varnings- och förvarningssystem mot
katastrofer.
Ungdomens Nordiska Råd anser:
-att det sker ett tätare samarbete mellan de nordiska länderna i kris- och
katastrofberedskap och -att en tydlig ansvarsfördelning utarbetas.
-att det operativa ansvaret i krisområdet ska innehas av de som har den rätta
kompetensen.

4. Nordiska ungdmskommittés ekonomiska anslag
Samarbetet de nordiska länderna emellan är ett samarbete som ofta tas för givet.
Som en komponent i utvecklandet av samarbetet har omfattande
ungdomsstrukturer och ungdomsutbyten byggts upp. Dessa strukturer och utbyten
behövs om vi fortsättningsvis vill ha ett livskraftigt Norden. Därför är det med stor
förvåning vi har noterat att Nordiska ministerrådets förslag till besparingar drabbar
Nordisk ungdomskommitté och ungdomssektorn hårdast, hårdare än de allmänna
föreslagna besparingarna.
Ungdomssamarbetet har redan haft knappa
ekonomiska anslag och skulle, tvärtemot NMRs beslut, behöva höjas.
Ungdomens Nordiska Råd anser:
- att Nordiska rådet inte skär ner de ekonomiska anslagen till Nordisk
ungdomskommitté.

5. Mer nordisk toppforskning
Utbildning värderas högt i de nordiska länderna, och högklassig forskning har
långa traditioner. Att sträva efter och idka toppforskning på alla områden, i alla
nordiska länder kräver resurser som inte universitetsväsendet i alla länder besitter.
Att forska allt i alla länder är inte ändamålsenligt i de nordiska länderna. Ett
starkare samarbete av forskarnätverk och samarbete inom toppforskning krävs
över landsgränserna. Forskning och innovation skapar arbetsplatser och detta
behöver den nordiska arbetsmarknaden. Nordiska rådet antog under sessionen
2003 i Oslo Gustav Björkstrands “Nordia”-rapport. En rapport som på ett konkret
plan beskriver möjligheten till hur Norden kunde bli ett av världens bästa
forskningsområde. Rapporten är mycket bra men har lite kommit i skymundan i
Rådets vardagliga arbete. Ungdomens Nordiska Råd önskar att Nordiska rådet
tydligare borde arbeta med den.
Ungdomens Nordiska Råd:
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-

Vill uppmuntra de nordiska universiteten att skapa fler gemensamma
forskningsprojekt
anser att lärar- och forskarutbytet de nordiska universiteten emellan bör
öka.
Att Nordiska rådets Nordia-rapport skall få en högre prioritet i Rådets
arbete.

6. Ungdomens Nordiska Råds årsrapport
UNR:s årsrapport bör vara en rapport som behöver UNR:s och dess presidiums
verksamhet under ett verksamhetsår. Senaste åren har man sett verksamheten
löpa enligt kalenderåret. Det ter sig dock naturligare att rapporten skulle beskriva
verksamheten från session till session, under ett presidiums verksamhetsår.
Ungdomens Nordiska Råd anser:
- att UNR:s årsrapport i framtiden löper från session till session. Rapporten
2006 beskriver således sessionen 2005 samt presidiets verksamhet fram till
sessionen 2006.
- Att årsrapporten bör innehålla presidiemedlemmarnas rapporter från
Nordiska rådets utskott.

7. Ett gemensamt studiekort för Norden!
De nationella studiekorten borde vara giltiga i de andra nordiska länderna.
Ungdom som studerer i norden skal kunne benytte seg av dette för allmäna
nordiska studierabatter såsom kulturutbud men primärt bør det gälla kollektivtrafik
och andra transporter inom Norden. Dette vil være med på å øke studenters
bevegelighet mellom de nordiske land, fremme kulturutveksling og sikre bedre
dialog og samarbejde på uddannelsesområdet mellom de nordiske land. Dagens
studiekort skulle enkelt kunna göras nordiska genom att man på studentkårernas
och de nationella befintliga studiekorten skulle trycka en Nordensymbol, ex. en
svan. Ungdomens Nordiska Råd godkände en liknande resolution 2002 som i sin
tur gjorde att Nordiska Rådet 2003 godkände en rekomendation om
transportstödet till Ministerrådet. Nordiska studiestödsgruppen har tagit upp
transportsstödet till diskussion i samband med studiestördet. Den speciella
representanten för gränshinder Poul Schluter har följt med studiestödsgruppens
arbete och skriver igen i sin rapport till Nordiska Rådet 2005 att ”vi må finde en
lösning på transporttilskud til nordiske studerende”. UNR vill därför igen markera
frågans vikt.
För om man kommer fra ét nordisk land til et andet, skal man have samme
studierabatter, som de studerende fra det pågældende land.
Ungdomens Nordiska Råd anser derfor:
- Att de nationella studiekorten också skall vara giltiga i de andra nordiska
länderna, för ex. kollektivtrafik, museum
- Uppmuntra till fler rabatter i Norden med studiekorten.

8. Höj den övre åldersgränsen för ungdomsverksamheten till 30 år
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Den nuvarande åldersgränsen för barn- och ungdomsverksamheten inom Nordiska
ungdomskommittén är 0-25 år. I de nordiska länderna varierar den övre
åldersgränsen mellan 30 och 35 år för ungdomsverksamheten inom den tredje
sektorn. Engagemang i nordiskt ungdomssamarbete föregås vanligen av
verksamhet på det nationella planet, vilket innebär att många av dem som är aktiva
på det nordiska planet är kring 25 år eller äldre. Den nuvarande övre
åldersgränsen utesluter många av de unga som har förutsättningar och intresse för
nordiskt samarbete. Likaså begränsas ungdomsforskningen i Norden på ett ickeändamålsenligt sätt av 25-årsgränsen. Även Europakommissionen skall höja
åldersgränsen så att 25-30-åringar inkluderas.
De nordiska samarbetsministrarna skall vid årsskiftet 2005/2006 ta ställning till den
handlingsplan för barn- och ungdomssamarbete som Nordiska ungdomskommittén
utarbetat. I detta sammanhang bör den övre åldersgränsen för
ungdomsverksamheten höjas till 30 år, så att den bättre motsvarar realiteten inom
det nordiska ungdomssamarbetet.
Ungdomens Nordiska Råd yrkar på att
-den övre åldersgränsen för nordisk ungdomsverksamhet höjs till 30 år.

9. At sikre inntektsmuligheterne til landsraadene for børne- og
ungdomsorganisasjoner i de nordiske land må prioriteres
Arbeidet til landsrádene er veldigt viktigt og má bestá. Børn og unge i Norden bör
ha mulighet til at delta i internationellt samarbejde og delta i demokratiske
funksjoner og organer som handler om saker som er viktige for dem.
UNR mener at man må oppmerksom på at ikke alle landsradene i de nordiske
lande har gode nok bedriftsomstendigheter.

V Presidiet 2006
Ungdomens Nordiska Råd valde på sessionen i Reykjavik ett nytt presidium för år
2006.
Till president valdes Lotta Backlund från Nordisk Ungkonservativ Union, Finland.
Till övriga medlemmar valdes:
KDUN: Gunnhild Sørås, Norge, suppleant Ella Bohlin, Sverige
NCF: Tytti Seppänen, Finland, suppleant Hilde Söraas Grönhovd, Norge
NUU: Sigbjørn Aanes, Norge, suppleant Karl Fagerström, Åland
SUN: Runi Nielsen, Färöarna, suppleant Petra Erkkilä Finland
FNSU: Semine Lykke Brorson, Danmark, suppleant Kristel Englund, Finland
NLRU: Helene Z Skulstad, Norge, suppleant Dennis Otte, Danmark
FNUF: Mette Sørensen, Danmark, suppleant Hildur Boldt, Finland
Presidiet samlades till ett första möte måndag 24.10 på Blue Lagoon . På mötet
beslöt man att göra upp en verksamhetsplan för år 2006 och att tillsammans med
medlemsorganisationerna fundera på hur UNR kunde utvecklas och vilka frågor
man borde lyfta fram nästa år. Vidare beslöt man om fördelningen av platserna i
Nordiska rådets utskott .
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UNRs presidium 2006, fr.v. Sigbjørn Aanes, Gunnhild Sørås, Lotta Backlund, Mette Heide
Sørensen, Tytti Seppänen, Runi Nielsen, Helene Z. Skulstad, Semine Lykke Brorson.

Ungdomens Nordiska Råds president 2006 Lotta Backlund framförde
följande hälsning på Nordiska Rådets session i Reykjavik 25.10 2005.
”Herr president, Ärade ministrar, bästa beslutsfattare, kära nordiska vänner
Ungdomens Nordiska Råd har haft sin session de föregående dagarna. Åter har
det nordiska politiska livets framtid samlats för att fatta beslut och debattera viktiga
frågor. Det har varit fint att få vara med i en samling så duktiga, aktiva och
initiativtagande ungdomar. Lita på mig: er framtid är i goda händer.
Under veckoslutet har vi tangerat flera teman som är av enorm vikt för
ungdomarna. Ungdomsarbetslösheten är ett stort problem som alla nordiska
länder delar. Vi behöver arbetsplatser, vi behöver företagaranda, vi behöver bättre
karriärvägledning så att unga inkluderas i yrkeslivet. Ungdomars untanförskap är
ett ökande fenomen, och Ungdomens Nordiska Råd vill understryka att jobb och
utbildning för en ung människa är botet till marginalisering. Utbildning,
toppforskning och innovation är våra vapen för att tackla de utmaningar som kan
hindra vår ekonomiska tillväxt, och vi ska kunna se norden som ett
forskningsområde: det är resursslöseri att forska allt överallt.
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Ungdomens Nordiska Råd uttryckte på sin session dessutom sin oro för den
nordiska ungdomsverksamhetens framtid. Budgetinbesparingar förstår vi, men inte
att ungdomarna och ungdomskommittén ska drabbas proportionellt mer än andra
områden.
Under veckoslutets lopp har också miljön varit ett centralt ämne. Klimat- och
miljöfrågor är i allra högsta grad frågor som berör de unga. Vi ska kunna skapa en
framtid som är såväl ekologiskt hållbar som ekonomiskt konkurrenskraftig. Det
ligger i vårt intresse att vara med och skapa lösningar till detta.
Det är här ni, bästa beslutsfattare, kommer in. Vi ungdomar är experterna på
ungas liv och behov, på hur det är att vara ung. Vi vet ett hurudant Norden vi vill bo
i i framtiden.
Avslutningsvis, herr president, vill jag säga att det gläder mig att Heidi Grande
Röys lyfte upp ungdomarna i sitt inlägg. Tal om en nordisk ungdomspanel låter
positivt, och vi vill gärna vara med och förverkliga ungdomarnas engagemang på
ett större plan.
Vi här i Nordiska Rådet och Ungdomens Nordiska Råd har ett unikt system där
folkvalda parlamentariker lyfter in ungdomar i sitt arbete. Ungdomarna är inte ett
separat tema, vi är en intressent, precis som i samhället. Vi, nordens ungdom är
här, och vi ställer upp för att skapa en bättre framtid. ”

VI Ungdomens Nordiska Råd 2005 deltagarförteckning:
Danmark:
Mads Lou Bendtsen
Dennis Flydtkjär
Astrid Krag Kristensen
Dennis Otte
Kristine Rishöj Byel
Mette Sörensen
Rosa Hjörvar
Semine Lykke Brorson

Socialistisk Ungdomsfront
Dansk Folkepartis Ungdom
Socialistisk Folkepartis Ungdom
Venstres Ungdom
Nordens Liberale &Radikal Ungdom NLRU
Föreningen Nordens Ungdom (observatör)
Socialistisk Ungdomsfront
Danmarks Socialdemokratisk Ungdom

Finland:
Lotta Backlund
Anna Bertills
Hildur Boldt
Kristel Englund
Petra Erkkilä
Terhi Pirilä
Maria Ruoholtie
Antton Rönnholm
Vesa-Matti Saarakkala
Tytti Seppänen
Leena Toivonen
Tiinaliisa Turunen
Laura Tättilä

UNR presidiet NUU
Svensk Ungdom
Pohjola Nordens Ungdomsförbund (observatör)
Socialdemokratisk Ungdom
Allianssi (observatör)
Samlingspartiets Ungdomsförbund
Kristdemokraternas Ungdomsorganisation
UNR-presidiet, NSU
Sannfinländsk ungdom
Nordiska Centerungdomens förbund
Gröna Ungdoms och Studerandes förbund
UNR-presidiet, NCF, NKL
Vänsterunga
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Island:
Kristín María Birgirsdóttir
Andrés Jónsson
Alma Sigurdadóttir
Jens Sigurðsson
Lárus Lárusson
Davíð Þorláksson
Kári Páll Óskarsson

Ung Frjálslynd
UNR-presidium, president
Nordklúbb (observatör)
Ungir jafnaðarmenn (UJ)
Samband ungra framsóknarmanna (SUF)
Samband ungra sjálfstæðismanna (SUS)
Ung vinstri græn (UVG):

Norge
Sigbjørn Aanes
Hanne Blåfjelldal
Egil Mundal Matinsen
Hilde Söraas Grönhovd
Ingvild Reymerf
Helene Z. Skulstad
Gunnhild Sørås

Unge Høyre
Fremskrittspartiets Ungdom
FNUF Norge (observatör)
Senterungdommen
Sosialistisk Ungdom
Norges Unge Venstre
UNR presidium KDUN

Sverige:
Ella Bohlin
Frida Bylin
Fredrick Federley
Fredrik Harstad
Alaa Idris
Anneli Rannamaa
Carl Johan Swanson
Marianne Åberg

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
Liberala Ungdomsförbundet
Centerpartiets Ungdomsförbund
UNR-presidiet, FNUF Sverige (observatör)
Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund
Grön Ungdom Riksorganisationen
Moderata Ungdomsförbundet
Föreningen Nordens Ungdomsförbund
(observatör)

Färöarna:
Barbara Holm
Runi Nielsen
Johan Petur Johannesen
Jögvan Skorheim

Unga Tjödveldid
UNR presidium, Unga Tjödveldid
Ungmannafelagid Samband
Unga Självstyri

Åland:
Ida Ericson
Karl Fagerström
Mats Löfström
Erika Janson

Ålands socialdemokrater ungdomsgruppen
Frisinnad Ungdom
Åländsk ungcenter
Ungliberalerna på Åland

Arrangörer:
Åsa Dahlvik

Virpi Jokinen
Havard B. Øvergård

Pohjola-NordensUngdomsförbund,
UNR koordinator
Pohjola-Nordens Ungdomsförbund,
protokollsekreterare
Föreningen Norden
Ordförande för sessionen

Bjarnheiður Kristinsdóttir
Magdalena Helgadóttir

Nordklubb
Nordklubb

Pirjo Mälkiäinen
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Helga Guðmundsdóttir
Freyja Finnsdóttir

Nordklubb
Nordklubb
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