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Det nordiske samarbejde
Det nordiske samarbejde er et af de ældste og mest omfattende regionale
samarbejder i verden. Det omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og
Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Samarbejdet styrker samhørig
heden mellem de nordiske lande med respekt for de nationale forskelle
og ligheder. Det øger mulighederne for at hævde Nordens interesser i
omverdenen og fremme det gode naboskab.
Samarbejdet blev formaliseret i 1952 med Nordisk Råds oprettelse som
forum for parlamentarikerne og regeringerne i de nordiske lande. I 1962
underskrev de nordiske lande Helsingforsaftalen, som siden har været den
grundlæggende ramme for det nordiske samarbejde. I 1971 blev Nordisk
Ministerråd oprettet som det formelle forum til at varetage samarbejdet
mellem de nordiske regeringer og de politiske ledelser i de selvstyrende
områder, Færøerne, Grønland og Åland.
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Vision: Norden skal være det bedste sted i verden
for børn og unge
Børn og unge er en prioriteret målgruppe i Nordisk
Ministerråd. Gennem en opfølgning på dette strategi
dokument skal der iværksættes en ny indsats på tværs
af alle samarbejdsområder.

Det overordnede mål for det børneog ungdomspolitiske samarbejde i
Norden

Børn og unge har længe udgjort et vigtigt politisk område
i de nordiske lande og i de selvstyrende områder, og ind
satsen bygger på fælles grundlæggende værdier såsom
retfærdighed, lighed, demokrati, åbenhed og engage
ment. Ved et fortsat tæt samarbejde mellem de nordiske
lande på børne- og ungdomsområdet vil der kunne opnås
mere, end hvis landene arbejder hver for sig. Gruppen af
børn og unge omfatter alle i alderen fra 0 til 25 år, men
aldersgruppen varierer i de forskellige sammenhænge.

Målet for arbejdet med børn og unge i Nordisk Minister
råd er at skabe gode livsvilkår for børn og unge og øge
deres mulighed for indflydelse. Retten til gode livsvilkår
og indflydelse skal fremmes for alle børn og unge på lige
vilkår, uanset deres køn, etniske, kulturelle eller socioøko
nomiske baggrund, alder, hjemsted, seksuel orientering
og handicap.
Arbejdet skal bygge på et rettighedsperspektiv, og det
betyder, at
• Børns og unges menneskerettigheder skal beskyttes og
fremmes. Indsatsen rettet mod børn og unge under 18
år skal tage udgangspunkt i FNs børnekonvention.
• Børn og unge har ret til uddannelse, social og øko
nomisk tryghed, et godt helbred og mulighed for at
udvikle sig.
• Børn og unge skal gives indflydelse på deres eget liv, de
res nærmiljø og samfundsudviklingen i al almindelighed.
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Prioriterede områder
Børn og unge påvirkes af indsatsen inden for de fleste
samarbejdsområder inden for Nordisk Ministerråd, og alle
områderne i Nordisk Ministerråd skal anlægge et børne og
ungdomsperspektiv i deres arbejde. I de kommende år
skal det nordiske samarbejde dog give særlig høj prioritet
til følgende områder:
Fødevareområdet: Fremme bedre sundhed og livskvalitet
blandt børn og unge ved hjælp af mad og motion. Mindske
det kommercielle pres på børn og unge.
Miljøområdet: Fremme børns og unges viden om og re
spekt for vor natur og dens ressourcer.
Kulturområdet: Give børn og unge bedre muligheder for at
deltage aktivt og skabe egne kulturudtryk, sikre børn og
unge bedre adgang til kvalitetspræget nordisk indhold i
digitale medier, som f.eks. computerspil, og sikre dem en
mediekompetence der står mål med anvendelsesmulighe
derne, og styrke de nordiske huses og institutters indsats
for at formidle og stimulere børne og ungdomskulturen.

Ligestillingsområdet: Drenges og pigers lige muligheder
og livskvalitet.
Uddannelsesområdet: Unges mulighed for at få en god
uddannelse. Fremme udvikling af og forskning i et
kvalitetsbaseret uddannelsessystem på såvel lavere som
højere uddannelsestrin, således at Norden får styrket sin
position som foregangsregion for udvikling af menneske
lige ressourcer. Kvalitetsudvikling og kvalitetsvurdering
danner grundlag for flere aktiviteter og projekter. Andre
samarbejdsområder der kan bidrage til en styrket kvalitet
i uddannelsen er internationalt indikatorsamarbejde og
opfølgning på Københavnsprocessen, herunder anerken
delse af erhvervskompetence og meritoverførsel på
erhvervsuddannelsesområdet.
Nordisk Børne- og Ungdomskomite, NORDBUK: Unges
egen organisering og unges nordiske samarbejde, nye
metoder til inddragelse af unge i demokratiske proces
ser, mangfoldighed, menneskerettigheder, internationalt
børne og ungdomspolitisk samarbejde, og koordinering af
børne og ungdomsforskning.

Social- og sundhedsområdet: Børn og unge i risikogrupper.
Børns og unges sundhed og forebyggelse af misbrugsmøn
stre. Arbejdet med udsatte børn og unge i de baltiske lande
og det nordvestlige Rusland skal stadig prioriteres højt.
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Ansvarsfordeling
og opfølgning
Ansvarsfordeling og opfølgning

området. Ansvaret for det konkrete faglige indhold ligger
hos de respektive fagministerråd.

Et fælles ansvar
Ved at føre en generel politik med hensyn til børne og ung
domsperspektivet sikrer man, at samtlige indsatser inden
for de prioriterede områder i Nordisk Ministerråd får til an
svar at integrere børn og unge i deres aktiviteter. Ansvaret
for at dette politiske fokusområde afføder synlige resultater
for det nordiske samarbejde ligger hos ministerrådene.

De prioriterede fagministerråd
Nordisk Ministerråd har ansvaret for at implementere
strategiens overordnede mål og for at integrere et børne
og ungdomsperspektiv i de relevante handlingsplaner.
Nordisk Ministerråd skal analysere den måde hvorpå
situationen for børn og unge påvirkes af de forskellige be
slutninger og indsatser, og udforme målbare målsætninger
i forhold til strategiens mål og udgangspunkter.

MR-SAM
Samarbejdsministrene MRSAM, herunder den nordiske
samarbejdskomite, har det overordnede ansvar for at ko
ordinere det nordiske samarbejde på børne og ungdoms

Nordisk Børne- og Ungdomskomite (NORDBUK)
NORDBUK er Nordisk Ministerråds rådgivende og koordi
nerende organ i nordiske og internationale børne og ung
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domspolitiske anliggender. NORDBUKs aktiviteter tager
udgangspunkt i strategidokumentet, handlingsplanen for
NORDBUK og formandskabets prioriteringer. NORDBUKs
aktiviteter omfatter tillige ansvaret for koordinering af og
opfølgning på strategidokumentet, hvilket også fremgår af
NORDBUKs handlingsplan.

Hvert år får MR-SAM forelagt en samlet rapport. Inden fore
læggelsen har rapporten været til behandling i NORDBUK,
som har ansvar for at vurdere indsatsen og udarbejde
forslag til ændringer til behandling i MR-SAM.
Denne strategi blev vedtaget af de nordiske samarbejdsministre på deres møde i København den 1. marts 2006.
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