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Det nordiske samarbeidet
Det nordiske samarbeidet er en av verdens mest omfattende regio-
nale samarbeidsformer. Samarbeidet omfatter Danmark, Finland, 
Island, Norge og Sverige, samt de selvstyrende områdene Færøy-
ene, Grønland og Åland. 

Det nordiske samarbeidet er både politisk, økonomisk og kulturelt 
forankret, og er en viktig medspiller i det europeiske og interna-
sjonale samarbeid. Det nordiske fellesskap arbeider for et sterkt 
Norden i et sterkt Europa. 

Det nordiske samarbeidet ønsker å styrke nordiske og regionale 
interesser og verdier i en global omverden. Felles verdier landene 
imellom er med på å styrke Nordens posisjon som en av verdens 
mest innovative og konkurransekraftige regioner.
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Visjon

de nordiske landene på barne- og 
ungdomsområdet kan man oppnå 
mer enn landene kan oppnå hver 
for seg. Gruppen barn og unge om-
fatter alle i alderen 0–25 år, men 
aldersspekteret varierer i forskjel-
lige sammenhenger. 

Det overordnede målet for det 
barne- og ungdomspolitiske 
samarbeidet i Norden
Målet for arbeidet med barn og 
unge i Nordisk ministerråd er å 
skape gode levekår for barn og 
unge og styrke deres muligheter 
for innflytelse. Alle barn og unges 
rett til gode levevilkår og innflytel-
se skal fremmes på like vilkår, uav-
hengig av kjønn, etnisk, kulturell 
eller sosioøkonomisk bakgrunn, 
alder, bosted, seksuell legning og 
funksjonsnedsettelse.

Arbeidet skal ta utgangspunkt i et 
rettighetsperspektiv, og det inne-
bærer at
• Barn og unges menneskeret-

tigheter skal beskyttes og frem-
mes. Arbeidet som er rettet mot 
barn og unge under 18 år, skal 
ta utgangspunkt i FNs konven-
sjon om barns rettigheter.

• Barn og unge har rett til utdan-
ning, sosial og økonomisk 
trygghet, god helse og mulig-
heter for utvikling.

• Barn og unge skal være med og 
påvirke sine egne liv, nærmil-
jøet og samfunnsutviklingen 
generelt.

• Barn og unge har det bra, en 
forutsetning for en framtidig 
bærekraftig utvikling i Norden.

Norden skal være 

verdens beste 

sted for barn og 

unge.

Barn og unge er en prioritert 
målgruppe i Nordisk ministerråd. 
Dette strategidokumentet danner 
grunnlaget for ministerrådets 
innsatser på tvers av samarbeids-
områdene.

Barn og unge er fundamentet for 
den globale utviklingen og skal 
derfor også i størst mulig omfang 
tas i betraktning i ministerrådets 
globaliseringsstrategi innenfor alle 
samarbeidsområdene. 

Barn og unge har lenge vært 
et viktig politisk område i de 
nordiske landene og selvstyre-
områdene. Arbeidet er basert på 
felles grunnleggende verdier som 
rettferdighet, likhet, demokrati, 
åpenhet og engasjement. Gjennom 
et fortsatt nært samarbeid mellom 
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Størstedelen av samarbeidsområ-
dene i Nordisk ministerråd har inn-
flytelse på barn og unges situasjon, 
og alle arbeidsområdene i Nordisk 
ministerråd skal ha et integrert 
barne- og ungdomsperspektiv i sitt 
arbeid. I løpet av de kommende 
årene skal de følgende spørsmå-
lene imidlertid ha særlig prioritet i 
det nordiske samarbeidet:

Matvareområdet: Fremme bedre 
matvaner og livskvalitet blant barn 
og unge ved å fokusere mer på 
sunn matkultur og mulighetene for 
fysisk aktivitet på landet, i skogen 
og byen. 

Miljøområdet: Et samarbeid som 
skaper en merverdi gjennom 
utveksling av erfaringer blant barn 
og unge i de nordiske landene, og 
som styrker deres bevissthet om 
verdien av naturen og naturens 
ressurser. Miljøområdet skal inklu-
dere globale utfordringer, spesielt 
hvordan kampen mot klimaendrin-
gene kommer til å prege samfunnet 
vårt i framtiden, og hvordan for-
bruk og livsstil har en avgjørende 
betydning for miljøets tilstand.

Primærnæringene: Det fokuseres 
på å rekruttere ungdom til primær-
næringene også sett i forhold til 
bygde- og kystutviklingen i Norden.

Helse- og sosialområdet: Fremme 
sunnhet og trivsel blant barn og 
unge i Norden og nærområdene. 
Det legges vekt på helsefremmen-
de arbeid og samhold, herunder 
innsatser som skal fremme et sunt 
kosthold, fysisk aktivitet, psykisk 
helse og livskvalitet. Det gjøres 
en særlig innsats for å hindre 
marginalisering av og å skape 
best mulige vilkår for barn og 
unge i risikogrupper, slik at disse 
kan oppnå samme muligheter for 
utvikling, sunnhet og livskvalitet 
som sine jevnaldrende.

Kulturområdet: Gi barn og unge 
bedre muligheter til å delta aktivt 
på kulturområdet og skape sine 
egne kulturuttrykk, sikre at barn 
og unge får bedre tilgang til 
kvalitetspreget nordisk innhold i 
digitale medier som for eksempel 
dataspill, sikre at barn og un-
ges mediekompetanse tilsvarer 
bruksmulighetene, og styrke 
de nordiske hus og institutters 
innsats for å formidle og stimulere 
barne-  og ungdomskulturen.

Som ledd i globaliseringsstrategi-
en prioriteres en styrket innsats for 
samarbeid mellom kultur og skole 
med et internasjonalt perspektiv.

Prioriterte områder
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Likestillingsområdet: Likestil-
ling i det nordiske samarbeidet 
handler om grunnleggende verdier 
som respekt, likeverd, forståelse, 
livskvalitet, identitet og tilgjenge-
lighet.

Utdanningsområdet: Unges mulig-
het for å få en god utdanning. 
Fremme utvikling av og forskning 
på et kvalitetsbasert utdannings-
system på både grunnskolenivå og 
høyere nivå for å styrke Nordens 
posisjon som en foregangsregion 
for utvikling av menneskelige res-
surser. Kvalitetsutvikling og kva-
litetsvurdering danner grunnlaget 
for flere aktiviteter og prosjekter. 
Et av disse prosjektene er globali-
seringsprosjektet ”En god opplæ-
ring for unge og voksne”, der en 
overordnet målsetning er å få flere 
ungdommer enn i dag til å fullføre 
en utdanning etter grunnskolen.

Samarbeid med nærområdet: 
Nordisk ministerråd skal arbeide 
for å styrke barn og unges stilling 
i nærområdet, framfor alt gjen-
nom jevnbyrdig samarbeid med 
partnere i Nordvest-Russland og 
de baltiske landene. Tilgang til 
vidsynt læring med utgangspunkt 
i et demokratisk verdisett utgjør 
en integrert del av denne målset-
ningen.

Nordisk barne- og ungdoms-
komité, NORDBUK: 
Unges egen organisering og unges 
nordiske samarbeid, nye metoder 
for å trekke inn unge i demo-
kratiske prosesser, mangfold, 
menneskerettigheter, internasjo-
nalt barne- og ungdomspolitisk 
samarbeid og forskning på barn 
og unge.
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Et felles ansvar
En generell politikk med hensyn til 
barne- og ungdomsperspektivet 
medfører at alle tiltak innen de 
prioriterte områdene i Nordisk mi-
nisterråd får ansvar for å integrere 
barn og ungdom i sine aktiviteter. 
Ministerrådet har ansvar for at 
dette politiske fokusområdet gir 
synlige resultater i det nordiske 
samarbeidet.

MR-SAM
Samarbeidsministrene, MR-SAM, 
og herunder den nordiske samar-
beidskomiteen, har det overord-
nede ansvaret for å koordinere det 
nordiske samarbeidet på barne- og 

Den nordiske barne- og ung-
domskomiteen (NORDBUK)
NORDBUK er Nordisk ministerråds 
rådgivende og koordinerende 
organ i nordiske og internasjonale 
barne- og ungdomspolitiske spørs-
mål. NORDBUKs virksomhet tar 
utgangspunkt i strategidokumen-
tet, handlingsplanen for NORDBUK 
og formannskapslandets priori-
teringer. I NORDBUKs virksomhet 
inngår dessuten et ansvar for å ko-
ordinere og følge opp strategido-
kumentet, noe som også framgår 
av NORDBUKs handlingsplan.

En samlet rapport legges fram 
for MR-SAM hvert år. Rapporten 
behandles først av NORDBUK, som 
har ansvaret for å vurdere innsat-
sen og for å foreslå endringer for 
MR-SAM.

ungdomsområdet. Ansvaret for 
det konkrete faginnholdet ligger 
hos de respektive fagminister-
rådene.

De prioriterte 
fagministerrådene
Nordisk ministerråd har ansvaret 
for å implementere strategi-
ens overordnede mål og for å 
integrere et barne- og ungdoms-
perspektiv i de relevante hand-
lingsplanene. Nordisk ministerråd 
skal analysere hvordan ulike 
beslutninger og tiltak påvirker 
situasjonen for barn og unge, og 
utforme målbare målsetninger 
i forhold til strategiens mål og 
utgangspunkter.

Ansvarsfordeling og oppfølging
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Denne strategien ble vedtatt av de 
nordiske samarbeidsministrene på 
deres møte i København 
3. desember 2009.
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