
fakta om nordisk samarbejde

børne- og ungdomskultur

Om buk
Børn og unge er et højt prioriteret
område for samarbejdet i Nordisk
Ministerråd.

Styringsgruppen for nordisk børne-
og ungdomskultur (buk) er Nordisk
Ministerråds rådgivende og koordi-
nerende organ i nordiske og interna-
tionale børne- og ungdomskulturelle
spørgsmål.

buk blev oprettet i 1996 med det for-
mål at styrke samarbejdet på det
børne- og ungdomskulturelle om-
råde i Norden. Det er buks overord-
nede opgave at føre Nordisk Mini-
sterråds handlingsplan for nordisk
børne- og ungdomskultur ud i livet. 

Således står buk bag konferencen
Nordic Game Potential om Nordens
potentiale for computerspil og com-
puterspils potentiale for Norden.
Ligeledes har buk igangsat en un-
dersøgelse af muligheder og udfor-
dringer ved en Nordisk netarena – 
et netforum for unge filmskabere
mellem 15 og 20 år, som ønsker at
lære om filmproduktion og filmana-
lyse, møde professionelle filmska-
bere samt få tilbagemelding på egne
produktioner.

buks opgaver er at:
• iværksætte de af Nordisk Minister-

råd fastlagte handlingsplaner for
nordisk børne- og ungdomskultur-
samarbejde samt udvikle mulig-
hederne for at integrere børne- og
ungdomskultur i det nordiske sam-
arbejde på kunstområdet.

• Følge udviklingen på området og
holde kontakt til det arbejde, der
udføres nationalt og inden for de
andre nordiske samarbejdsorga-
ner, samt fungere som remis-

instans i spørgsmål vedrørende
børn, unge og kultur.

• Medvirke til en dialog med Nor-
dens nærområder og Europa i sam-
arbejde med de relevante nordiske
og nationale organer.

• Rapportere om udviklingen samt
fremlægge forslag, udkast og ideer
til specielle nordiske projekter,
samt gennemføre konferencer og
seminarer om børn, unge og
kultur.

• Følge forskningsvirksomheden på
området børn, unge og kultur i
kontakt med de relevante forsk-
ningsinstanser og eventuelt tage
initiativ til en sådan virksomhed.

• Medvirke til at information og erfa-
ringer på området spredes gennem
forskellige kanaler mellem rele-
vante instanser i de nordiske
lande.

• Sammen med ministerrådets sam-
arbejdsorganer inden for kultur-
området samt nordiske børn,
unge, kunstnere, skoler, uddannel-
ses- og kulturinstitutioner for-
stærke og formidle en nordisk kul-
turidentitet.

buk råder over egne midler og tager
initiativ til større projekter i samar-
bejde med centrale institutioner i de
forskellige lande og selvstyrende
områder.

I den gældende handlingsplan er der
4 fokusområder, som Nordisk Mini-
sterråd har valgt at satse på i arbej-
det med børne- og ungdomskultur i
perioden 2002-2006:

– De flerkulturelle samfund i Norden
– Leg og legetraditioner 
– Nye medier og nye udtryksformer

blandt børn og unge 
– Viden og erfaringer

Kultur for børn og unge

Nordisk Ministerråd

Handlingsplanen koncentrerer sig
primært om børn og unge op til 18 år,
men kan også omfatte ældre alders-
grupper. 

Inden for rammerne af de fire fokus-
områder modtager buk meget gerne
ideer og forslag til gode projekter,
der kan være medvirkende til at
fremme handlingsplanens formål.
Kontakt dit nationale buk-medlem
eller sekretariatet, hvis du har en 
god idé eller et projektforslag. 

Relevante henvendelser vil blive
behandlet på buks møder. 

buk udgiver hjemmesiden Valhalla –
Nordisk netværk for børne- og ung-
domskultur (www.valhalla.norden.
org ). Valhalla er en nordisk børne- og
ungdomskulturportal med en omfat-
tende samling af kommenterede
links til hjemmesider, der omhandler
børne- og ungdomskultur i Norden,
de baltiske lande og Nordvestrus-
land. Valhalla bringer desuden rele-
vante nyheder og kalenderarrange-
menter inden for børne- og ungdoms-
kultur i de deltagende lande.

buk består af en repræsentant fra
hvert af de fem nordiske lande
(Danmark, Finland, Island, Norge og
Sverige) og de tre selvstyrende om-
råde (Færøerne, Grønland og Åland)
udpeget af ministerier eller kultur-
råd, hver med en suppleant. Det er
dog kun de fem nordiske lande som
har stemmeret.

Formandskabet for styringsgruppen
løber et år ad gangen og går på skift
mellem de fem nordiske lande. 
I 2005 har Danmark formandskabet, 
og i 2006 tilfalder formandskabet
Norge.
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Adresser & 
information

Sekretariat
Styringsgruppen for nordisk
børne- og ungdomskultur (buk) 
Nordisk Ministerråd
Store Strandstræde 18
dk-1255 København K
Tel +45 33 96 02 00
Fax +45 33 93 63 44

Nordisk Ministerråd
Store Strandstræde 18
dk-1255 København K
Tel +45 33 96 02 00
Fax +45 33 96 02 02

Nordisk Råd
Store Strandstræde 18
dk-1255 København  K
Tel +45 33 96 04 00
Fax +45 33 11 18 70

Mere information
www.norden.org 

Gruppens medlemmer udpeges for
højest 3 år ad gangen og sidder i
højest to mandatperioder i træk.
Ligestilling mellem kønnene skal
efterstræbes ved sammensætningen
af styringsgruppen.

En oversigt over buks medlemmer
finder man under www.valhalla.
norden.org

Læs mere om buks fokusområder,
støtteordninger og samarbejds-
projekter på 

www.valhalla.norden.org

børne- og ungdomskultur


