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Sammanfattning
Denna redogörelse till Nordiska rådet och Ungdomens Nordiska Råd är den andra i
enlighet med ministerrådets tvärsektoriella strategi för barn och unga och behandlar
åren 2018 och 2019.
Redogörelsen visar att nästan samtliga sektorer och områden inom ministerrådet anser att barn och unga är en prioriterad målgrupp sektorns arbete, samt att barns och
ungas liv och livsvillkor berörs av politikområdena. Dock har de flesta sektorerna inte
analyserat på vilket sätt deras områden knyter an till barn och unga.
Resultaten visar att ett barnrätts- och ungdomsperspektiv framför allt införlivas i genomförande av projekt eller andra initiativ, i formulering av samarbetsprogram, strategier och handlingsplaner, samt i utformande av projekt. Delaktighetsnivån varierar,
och barn och ungas delaktighet finns representerade i samtliga grader (från låg delaktighet till hög delaktighet). Gällande projekt av, med och för barn och unga så har
andelen projekt av och med barn och unga ökat sedan den förra redogörelsen.
Fyra av de sex sektorer som har ett särskilt ansvar att formulera målsättningar i förhållande till barn- och ungastrategins strategiska insatsområden har nu gjort detta.
De resterande två sektorerna har integrerat barn- och ungaperspektivet generellt i
sina styrdokument.
Nordiska barn- och ungdomskommitténs (NORDBUK) eget arbete med strategin har
också fortskridit, både genom egna initiativ i förhållande till strategins insatsområden, men också i sin stöttande roll för övriga sektorers implementering av strategin.
NORDBUK har bland annat genomfört en utbildning i barnrätts- och ungdomsperspektivet för ministerrådets anställda, med goda resultat.
Redogörelsen visar på stora framsteg i genomförande och införlivande av strategins
målsättningar. Nordiska ministerrådet kommer dock att fortsätta arbetet, särskilt
med kompetenshöjande insatser, samt höja ambitionen för ett ännu bättre resultat i
kommande redogörelse. Detta för att verkligen införliva strategins ambition att ”ministerrådet ska bidra till att Norden är en ledande region och föregångare i arbetet
för ett samhälle där barn och ungas rättigheter och skilda perspektiv ges utrymme
och bidrar till samhällsutvecklingen.”
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1.

Inledning

Målgrupperna barn och unga inom ministerrådet omfattar alla i åldrarna 0–25, men
eftersom det inte finns en skarp gräns mellan ung och vuxen kan målgruppen för
olika insatser variera och därmed även inkludera personer över 25 år. Barn och unga
används som ett samlande begrepp i denna redogörelse men det är viktigt att
komma ihåg att barn och unga är olika, med skilda identiteter, erfarenheter och förutsättningar, något som Nordiska ministerrådet alltid ska ta i beaktande i sitt arbete.
Barnrätts- och ungdomsperspektivet är ett av tre så kallade tvärsektoriella perspektiv
inom Nordiska ministerrådet (NMR). Detta innebär att alla sektorer och politikområden ska integrera perspektivet, det ska alltså genomsyra alla ministerrådets arbetsområden. De två andra tvärsektoriella perspektiven är jämställdhet och hållbar utveckling.
Den tvärsektoriella strategin för barn och unga beslutades av de nordiska samarbetsministrarna, MR-SAM, år 2016. Den beskriver riktningen för arbetet mot visionen
om att ”Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga”. De övergripande målen med strategin är att hela ministerrådet ska integrera ett barnrätt- och
ungdomsperspektiv i sitt arbete i större utsträckning, samt att NMR, och framförallt,
de sex sektorer med ett särskilt ansvar 1, ska fokusera på tre strategiska insatsområden som är:
1. Stärkt stöd till och inkludering av utsatta barn och unga
2. Fortsatt samverkan och stöd till civilsamhället
3. Förbättrad kunskapsdelning och kompetenshöjande insatser
Att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådet handlar
om att sätta sig in i och beakta hur olika barn och unga tänker om och påverkas av till
exempel beslut och initiativ. I de flesta verksamhetsområden finns det delar eller frågor som påverkar eller involverar barn och ungas liv och villkor.
Redogörelsen utgår från svaren på en enkät. Totalt 15 sektorer/politikområden har
svarat på enkäten, varav samtliga sektorer från de 11 sakministerråden 2 och två områden; Hållbar utveckling och Internationella aktiviteter. Sektorerna inom MR-FJLS
har gett ett samlat svar medan sektorerna Energi, Näringsliv och Regional utveckling
(som ingår MR-VÆKST) har svarat var för sig. Enkätens frågor och tematik bygger på
strategin för barn och unga samt stödbroschyren om integrering (Har du rätt glasögon på dig? Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska
ministerrådets arbete) som tagits fram inom ministerrådet.

1

Arbetsliv, Jämställdhet, Kultur och Medier, Regional utveckling, Social- och hälsopolitik samt Utbildnings- och språksamarbetet.

2

Arbetsliv (MR-A), Näringsliv, energi och regionalpolitik (MR-VÆKST), Fiskeri, havsbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-

FJLS), Jämställdhet (MR-JÄM), Kultur (MR-K), Lagsamarbete (MR-LAG), Miljö (MR-M), Social och hälsopolitik (MR-S), Utbildning
och forskning (MR-U), Ekonomi och finans (MR-FINANS), Digitalisering (MR-DIGITAL).
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Den föregående redogörelsen, som täckte perioden 2016-2017, var en första i sitt
slag med anledning av den nya strategin, och kan därför ses som en typ av nollmätning. Resultaten i denna redogörelse jämförs därför med den föregående och följer
utvecklingen av strategins implementering. Då strategin antogs för tre år sedan kan
detta ses som en ”halvvägsredogörelse”.
Denna redogörelse fokuserar på alla Nordiska ministerrådets sektorers arbete med
att integrera och implementera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv. Vidare presenteras målsättningar från de sex sektorer som har ett särskilt ansvar att arbeta
med strategin. Nordiska Barn- och Ungdomskommitténs (NORDBUK) egna aktiviteter i förhållande till strategin läggs också fram. Slutligen framläggs redogörelsens
slutsatser.

2.

Alla sektorerna ska arbeta med barnrätts- och ungdomsperspektivet

Samtliga sektorer och politikområden ska integrera barnrätts- och ungdomsperspektivet, det ska alltså genomsyra alla ministerrådets arbetsområden. Följande avsnitt
handlar om huruvida perspektivet integreras i sektorernas arbeten, i vilka processer
det integreras och till vilken grad barn och unga görs delaktiga i projekt och andra aktiviteter.
2.1

Sektorernas integrering av ett barnrätts- och ungdomsperspektiv

Barn och unga ska vara prioriterade målgrupper inom ministerrådets arbete, i enlighet med strategins mål. Därför fick sektorerna och områdena frågan om de ansåg att
barn och unga är prioriterade inom deras sektor för att få en övergripande bild av ministerrådets generella prioritering av barn och ungas villkor.
2.1.1

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för de flesta sektorerna

Sektorerna och områdena fick frågan om de ansåg att barn och unga är prioriterade
inom deras sektor för att få en övergripande bild av ministerrådets prioritering av
barn och ungas villkor.
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Elva respondenter svarade ”Ja” och fyra stycken svarade ”Nej”. Till den föregående
redogörelsen fanns även svarsalternativet ”annat”. Detta alternativ uteslöts denna
gång då det var svårt att dra några slutsatser från ett sådant svar. Resultatet visar att
flera sektorer nu anser att barn och unga är en prioriterad målgrupp, jämfört med
den tidigare redogörelsen. Detta kan visa på att sektorerna har fått ökad kännedom
om barn- och ungaperspektivet och därmed har lättare att prioritera barn och unga i
arbetet. Att 11 av 15 respondenter redan anser att barn och unga är en prioriterad
målgrupp visar att Nordiska ministerrådet har kommit långt, men det finns fortfarande möjlighet för fler att prioritera barn och unga.
2.1.2

Majoriteten av politikområdena berör barn och unga till någon grad

Utgångspunkten för att kunna integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv är att
man har gjort en analys av kopplingen till sitt arbetsområde för att skapa en medvetenhet i frågan. Därför tillfrågades respondenterna huruvida de anser att rådgivarnas
arbetsområde relaterar till barn och ungas livsvillkor, samt om man har genomfört
någon analys av kopplingen mellan politikområdet och barn och unga eller FN:s konvention om barnets rättigheter.

6 / 17
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13 av 15 ansåg att deras arbete påverkar/berör barn och unga, medan endast en sektor hade svårt att se hur deras sektors arbete relaterade till barn och ungas liv och
livsvillkor. Årets redogörelse visar därmed att nästan alla ministerråd ser hur barns
och ungas liv relaterar till deras arbetsområden. Jämfört med den föregående redogörelsen går det att se en positiv utveckling, där tre sektorer hade svårt att se hur
området relaterar till barn och unga.
Sedan går vi sedan vidare till huruvida man har gjort en analys eller undersökt på vilket sätt som barn och unga berörs av arbetet.

Har ni någon gång analyserat eller undersökt hur er sektor
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3 av 15 (jämfört med 2 av 15 perioden 2016/2017) har analyserat/undersökt hur deras
arbete knyter an till barn och unga eller till FN:s barnkonvention. Det bör noteras att
vissa sektorer anser att deras verksamhet har en självklar koppling till barn och unga
och menar därför att det inte finns behov för en sådan analys. Socialsektorn, Utbildningssektorn och Kultursektorn är till exempel tre sådana sektorer. Dessa sektorer
har barn och unga som givna och uttalade målgrupper i sin verksamhet. En annan anledning till varför så få sektorer har genomfört en analys är att det tidigare inte har
erbjudits ett aktivt stöd eller hjälp till en sådan. Men det pågår arbete inom minister-
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rådet för att erbjuda detta, bland annat genom en intern utbildning i barns rättigheter och ungas inflytande och delaktighet.
Resultaten visar att Nordiska ministerrådet som organisation redan 2016 hade en
hög medvetenhetsnivå om hur barn och unga påverkas/berörs av verksamhetens arbete. Trots det har man lyckats göra viktiga framsteg. Årets inrapportering visar att
nästan samtliga sektorer nu har en hög medvetenhet i frågan. Samtidigt kvarstår paradoxen att få sektorer gjort en särskild insats genom en analys för att se på vilket
sätt deras arbete påverkar barn och ungas villkor och liv. Tolkningen kan vara att man
är medveten om att barn och unga berörs men man har ännu inte skaffat sig kunskap
om hur barn och unga påverkas av sektorns arbete. Här finns det utvecklingspotential
i integreringsarbetet. Detta med antagandet av att ju bättre kännedom man har om
hur barn och unga påverkas av arbetet, ju bättre resultat får man också av sina insatser.
2.2

Sektorernas implementering av barnrätts- och ungdomsperspektivet

Mot bakgrunden att de flesta sektorerna prioriterar barn och unga i sina arbeten går
vi vidare till i vilka processer sektorerna införlivar ett barnrätts- och ungdomsperspektiv, samt vilken nivå av delaktighet barn och unga har i genomförandet av sektorernas aktiviteter.
2.2.1

Integreringen av barnrätts- och ungdomsperspektivet har ökat inom
samtliga strategiska processer

Sektorerna fick här svara på i vilka strategiska processer de integrerar barnrätts- och
ungdomsperspektivet.
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Grafen visar att det har skett en ökning av integrering av barnrätts- och ungdomsperspektivet inom samtliga processer. Den mest markanta ökningen har skett inom uppföljning och utvärdering av styrdokument, där nu tio sektorer har rapporterat att de
integrerat perspektivet, jämfört med två sektorer i den föregående redogörelsen. Vidare har det skett en stor ökning inom ramen för budgetprocesser och styrning av externa aktörer, som båda har gått från fyra till nio. En anledning till varför stapeln
”budgetprocesser” ökat kan bero på tydligt direktiv och beslut från ledningen inom
ministerrådet om att de tre tvärsektoriella perspektiven(barn och unga, hållbarhet
och jämställdhet) skulle vara synliga i ministerrådets budget. Det finns inte en lika
självklar förklaring till ökningen av styrningen av externa aktörer. Men, en generell
sak som kan förklara den övergripande ökningen är det informationsarbete och medvetandegörande som skett inom nordiska ministerrådet kring hur man integrerar ett
barnrätts- och ungdomsperspektiv, där ministerrådets ”beställarroll” poängterats.
Det kanske inte var självklart tidigare att man i sin styrning och uppföljning av externa aktörer kan bidra till att implementera strategins målsättningar.
Även de tre processer som redan hade en hög grad av integrering av barnrätts- och
ungdomsperspektivet har ökat, nämligen 1) genomförande av projekt eller andra initiativ (från 10 till 11), 2) formulering av samarbetsprogram, strategier och handlingsplaner (från 11 till 12), samt 3) i utformande av projekt (från 11 till 14). Att nu 14 av 15
sektorer integrerar barnrätts- och ungdomsperspektivet i utformande av projekt eller
andra initiativ är mycket anmärkningsvärt och positivt. Utformande av projekt kan
ses som det givna eller självklara ”integreringsområdet” då det oftast är här det blir
som mest konkret och tydligt om hur man kan göra. Samtidigt har det inom minister-
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rådet tagits fram olika stöddokument och ansökningsformulär för projekt där man
måste reflektera kring hur projektet förhåller sig till barn och unga och deras rättigheter och levnadsvillkor. Bara en sådan sak kan upplevas som att man faktiskt har integrerat perspektivet i sitt projekt.
Det finns dock fortfarande två processer där majoriteten av sektorerna inte har integrerat barnrätts- och ungdomsperspektivet, nämligen 1) i framtagandet av ordförandeskapsprogram (6 av 15) och vid beslut eller i formulering av sakframställningar (5
av 15). Framtagandet av ordförandeskapsprogram styrs mycket av ordförandeskapsländerna och där kanske ministerrådet har haft en mindre inverkan på styrningen av
integreringen av ett barnrätts- och ungdomsperspektiv än på andra områden. Det
omvända perspektivet gäller formulering och beslut i sakframställningar, här har
Nordiska ministerrådets sekretariat väldigt stor påverkansmöjlighet. En förklaring till
det låga resultatet kan dock vara att man som enskild rådgivare känner sig osäker
kring hur man gör detta i sakframställningar samt att det i nuläget saknas mall och
stödmaterial för att genomföra detta.
2.2.2

Barn och unga involveras till varierande grad i projekt

Ett sätt att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv är att involvera barn och
unga själva. Respondenterna fick här i uppgift att fylla i antal projekt vid de olika nivåerna på delaktighetstrappan 3 som representerar den grad av delaktighet och inflytande som barn och unga har haft i sektorns/områdets olika aktiviteter.

3

Delaktighetstrappan är utvecklad av Robert Hart.
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Delaktighetstrappan
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de existerande grupper/organisationer som finns på nordisk,
nationell eller lokal nivå
Sektorn frågar olika barn och unga direkt. T.ex. i
åldersanpassade fokusgrupper, aktiviteter, enkäter, intervjuer
eller sociala medier
Sektorn frågar organisationer som arbetar med barn
och ungas olika levnadsvillkor eller experter på barn
och ungas perspektiv i olika frågor
Sektorn skaffar sig kunskap om barn och ungas
varierande perspektiv i befintlig forskning eller i
annan form av dokumentation
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Det visade sig vara svårt för sektorerna att fylla i delaktighetstrappan. Vissa sektorer
fyllde i antal projekt som utförts vid de olika delaktighetsnivåerna, medan andra sektorer valde att ge en kommentar i svarsfälten. Detta gjorde det svårt att ta fram en
generell bild eller nivå av delaktighet i ministerrådets verksamhet i kvantitativa mått.
Det kan emellertid konstateras att det sker insatser och projekt på samtliga nivåer av
delaktighet, samtidigt som det finns aktiviteter där barn och unga inte har någon
delaktighet eller inflytande. Med tanke på ministerrådets breda verksamhetsområde
är det inte ett oväntat resultat. Men man kan även se från svaren att det finns vissa
sektorer som angett en högre nivå av delaktighet i sina aktiviteter, som till exempel
Kultur och Medier, Hållbar utveckling och Utbildning.
Det bör noteras att inte alla projekt är lämpade för de högsta trappstegen, utan sektorerna uppmanas istället bedöma lämplig delaktighetsnivå för vart enskilt projekt.
En tumregel är att ju mer barn och unga påverkas av ett beslut, desto mer borde de
göras delaktiga. Men eftersom ett av de övergripande målen med den tvärsektoriella
strategin är att hela ministerrådet i större utsträckning ska integrera ett barnrättsoch ungdomsperspektiv i sitt arbete och därmed i högre grad belysa och beakta barn
och ungas egna röster så är det viktigt för ministerrådet som helhet att alla sektorer
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framöver, som minst, diskuterat hur olika grupper av barn och unga kan komma att
påverkas av deras beslut och att de sektorer som har involverat barn och unga i sina
projekt tidigare också genomför aktiviteter med en högre involveringsgrad i framtiden.
2.2.3

Projekt och insatser för, med och av barn och unga

Effekterna av om eller att ett barnrätts- och ungdomsperspektiv är närvarande syns
bland annat i de beslut som tas och i de aktiviteter eller insatser som genomförs av
sektorn. 79 olika insatser (jämfört med 44 vid förra redogörelsen) inrapporterades
från sektorerna, men långt fler projekt har genomförts för barn och unga inom ministerrådet då vissa av dessa insatser är övergripande och innefattar flera aktiviteter
och projekt. Många projekt har också involverat barn och unga själva, antingen som
delaktiga eller som medskapare av insatsen. Diagrammet nedan visar att Nordiska
ministerrådet huvudsakligen har genomfört aktiviteter, projekt och insatser för och
med barn och unga, men också att det finns utrymme för att i större utsträckning ge
barn och unga själva ansvaret för att genomföra projekt och/eller andra aktiviteter,
även om andelen aktiviteter som har gjorts av barn och unga också har ökat. Det bör
åter noteras att olika grader av delaktighet passar olika typer av projekt.

Nedan följer exempel på projekt som gjorts för, med och av barn och unga under
2018 och 2019. För en mer utförlig lista över avslutade och pågående projekt, se bilaga 1.
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För barn och unga
•

•

•

Projektet ”Hållbarhet och jämställdhet inom framtidens högteknologiska arbetsliv (2019-2020) handlar om den nordiska arbetsmarknaden ökande efterfrågan av högteknologisk kompetens. Samtidigt råder en generell brist på
utbildade inom STEM -området (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Andelen kvinnor är låg inom sektorn. Syftet med projektet är därför att bland annat analysera hur de nordiska länderna arbetar med att få fler
flickor och unga kvinnor in på utbildningar och yrken som efterfrågas inom
STEM-näringen. (Hållbar utveckling, MR-A, MR-U, MR-JÄM)
Nordens Hus på Färöarna planlägger i stort sett alla sina arrangemang utifrån
ett barn- och ungdomsperspektiv och försöker alltid att tillrättalägga arrangemang med fokus på tillgänglighet för barn och unga. (MR-K)
NordGen har utvecklat ett toolkit med frön och odlingsverktyg som kan användas av utbildningsinstitutioner (FJLS).

Med barn och unga
•

•

•

Kultur- och språkprogrammet Volt fokuserar på barns och ungas egna kulturella skapande och nordisk språkförståelse och stöttar projekt med barn och
unga upp till 25 år. I ansökningsprocessen läggs stor vikt vid att finna projekt
som i så hög grad som möjligt involverar målgruppen i alla projektets delar.
Programmets grupp av sakkunniga som beslutar vilka projekt som ska tilldelas medel består bl.a. av unga under 25 år. (MR-K)
Forskningsprojektet ”Unge kvinder og mænd, sårbarhed og prostitution,
formidlingsaktiviteter”. Syftet är att analysera förekomsten och omfånget av
sårbarhet och prostitution, sociala insatser och juridiska handlingar tagna
mot prostitution bland unga kvinnor och män. Studien baseras huvudsakligen
på befintliga forskning, men tar även in intervjuer med barn och unga. (MRJÄM)
Konferensen “Youth Leading Sustainable Lifestyles” hade som syfte att
samla ungdomar, företag och civilsamhällesorganisationer från alla Nordiska
länder för att diskutera och främja lösningar relaterade till hållbar produktion
och konsumtion (SDG 12). Konferensen hade ett flertal moment som involverade unga, bland annat en panel där ungdomsrepresentanter fick ställa frågor
till de nordiska miljöministrarna (Hållbar utveckling, Barn och unga)

Av barn och unga
•
•

Nordens Institut i Grønlands (NAPA) børnekunstprojekt ”Anaanaga” ställer ut
barns egna konstprodukter. (MR-K)
Miljö- och klimatsektorn involverar unga i post-2020 Biodiversitetsavtalet.
Som en del av detta kommer det hållas en workshop som blir genomförd av
unga (MR-M)

13 / 17

3.

Sex sektorer har ett särskilt ansvar att ta fram målformuleringar
relaterat till strategin

Följande del gäller endast sektorerna Arbetsliv (MR-A), Jämställdhet (MR-JÄM), Kultur och medier (MR-K), Regional utveckling (MR-VÆKST), Social- och hälsopolitik
(MR-S) och Utbildning och forskning (MR-U). I enlighet med ministerrådets tvärsektoriella strategi för barn och unga har dessa sektorer ett särskilt ansvar att ta fram
mål, dels mål för integrering av ett barnrätts- och ungdomsperspektiv, dels målsättningar i förhållande till strategins tre strategiska insatsområden; Stärkt stöd till och
inkludering av utsatta barn och unga, Fortsatt samverkan och stöd till civilsamhället
och Förbättrad kunskapsdelning och kompetenshöjande insatser.
Fyra sektorer, MR-A, MR-K, MR-S och MR-U, har utformat målsättningar relaterat till
strategin. Flera av målformuleringarna fokuserar på strategins tredje insatsområde
Förbättrad kunskapsdelning och kompetenshöjande insatser, t.ex. arbetslivssektorns
mål om att ”Fremme udviklingen af kompetencer, som er tilpasset arbejdsmarkedets
behov”. Ett flertal målsättningar relaterar även till strategins insatsområde 1. Stärkt
stöd till och inkludering av utsatta barn och unga. Här skriver exempelvis utbildningssektorn att ”Målet er at skabe uddannelser, så alle børn og unge, drenge og piger, tilbydes indlæringsmiljøer, som støtter elevernes psykiske og fysiske helse, at betydningen af social baggrund mindskes, og at alle får mulighed for at lære og udvikle sig
gennem hele livet”. Gällande strategins andra insatsområde Fortsatt samverkan och
stöd till civilsamhället har socialsektorn har antagit en målsättning specifikt för perioden 2018-2019 om att genomföra initiativ med fokus på NGO:ers insatser på barnoch ungaområdet. Sektorernas inrapportering gällande målsättningar finns i bilaga 2.
Jämställdhetssektorn har inte utvecklat några specifika målsättningar i förhållande
till strategins tre insatsområden, men i det nya samarbetsprogrammet för jämställdhet integreras barn och unga inom olika teman. Exempelvis eftersträvas att ”Kvinnor
och män ska ha lika möjligheter på framtidens arbetsmarknad. Könsuppdelade utbildningsval som banar väg för en könssegregerad arbetsmarknad måste motverkas”.
Likaså har regionalsektorn inte framtagit specifika målsättningar för de strategiska
insatsområdena, utan skriver i samarbetsprogrammet för regional utveckling att
barn och ungaperspektivet ska mainstreamas i sektorns arbete. Dessutom har sektorns enda rådgivare gått en utbildning i hur man integrerar barn- och ungdomsperspektivet (se avsnittet 4: NORDBUK:s eget arbete med strategin 2018-2019).

4.

NORDBUK:s eget arbete med strategin

Följande del gäller Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK) egna arbete
med barn- och ungastrategin under perioden 2018-2019. NORDBUK har nämligen
både ansvar för att följa upp på implementeringen av strategin för barn och unga på
tvärs i Nordiska ministerrådet, samt att själva genomföra aktiviteter som utgår från
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strategin, till exempel att utföra projekt, insatser och andra aktiviteter inom strategins tre strategiska områden.
Gällande insatsområdet ”Stärkt stöd till och inkludering av utsatta barn och unga”
har NORDBUK utfört och gett stöd till ett flertal projekt. Ett exempel är det svenska
ordförandeskapsprojektet ”Nya vägar för demokratisk inkludering av unga och barn”
som resulterade i en konferens ”Nordic Youth Dialogues”.
NORDBUK:s stödprogram utgör en stor del av NORDBUK:s budget och relaterar direkt till strategins insatsområde ”Fortsatt samverkan och stöd till civilsamhället”.
NORDBUK:s stödprogram har som främsta målsättning att stärka barn och ungas
egen organisering, inflytande och deltagande i politiska processer, samt att stärka en
nordisk identitet bland barn och unga. NORDBUK genomför även projekt inom detta
insatsområde, exempelvis Islands ordförandeskapsprojekt ”Youth Leading a
Sustainable Lifestyle” - en konferens om hur ungdomar spelar en ledande roll för en
hållbar produktion och konsumtion, genom att leva hållbara livsstilar.
Under strategins insatsområde ”Förbättrad kunskapsdelning och kompetenshöjande
Insatser” står det bl.a. att det krävs fortsatt kompetensutveckling och utbildning i vad
det innebär att integrera barns och ungdomars åsikter och kunskaper i sitt arbete,
samt i vad det innebär att analysera konsekvenser för barn och unga med utgångspunkt i barnets bästa i beslutsprocesser. Med anledning av detta, och som ett steg i
NORDBUK:s uppdrag att följa upp på implementeringen av strategin och säkerställa
genomförandet av den tvärsektoriella strategin i praktiken, så beslutade NORDBUK i
2018 att genomföra utbildningsinsatser för Nordiska ministerrådets medarbetare,
med utgångspunkt i ett barnrätts- och ungdomsperspektiv. Målet med utbildningen
var att deltagarna bland annat:





får en större inblick i hur ett barnrätts- och ungdomsperspektiv kan integreras i
det dagliga arbetet;
lättare kan identifiera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv inom sitt verksamhets- och/eller politikområde;
får kännedom om och kan använda olika metoder och verktyg för att integrera
ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i sitt arbete;
utvecklar insikter och kunskap om barns rättigheter och ungas delaktighet och
inflytande.

Två omgångar av den nya internutbildningen i att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska Ministerrådets arbete har genomförts under våren 2019.
Varje utbildningsomgång har omfattat två utbildningsdagar med mellanliggande
uppgift. Intresset att delta har varit stort och båda omgångarna blev fyllda. Utbildningen blev mycket uppskattad, och resultatet av densamma är tydligt i denna redogörelse.
Strategin beskriver ytterligare NORDBUK:s uppdrag att ”stödja ministerråden i att
arbeta utifrån ett barnrätts- och ungdomsperspektiv samt underlätta tvärsektoriell
samverkan inom Nordiska ministerrådet i barn- och ungdomspolitiska frågor”.
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Härunder har NORDBUK bland annat arbetat i tätt samarbete med sektorn för Hållbar utveckling och implementeringen av Nordiska ministerrådets program för
Agenda 2030. NORDBUK har exempelvis utpekat två ungdomsrepresentanter till expertgruppen för hållbar utveckling, givit stöd till ungdomstoppmötet på Åland ”ReGeneration 2030”, samt bidragit till en dag på temat ”ungdom” vid COP23 och integrering av barnrätts- och ungdomsperspektivet på tvärs genom COP23:s andra program.
NORDBUK:s stöttande roll har under den senaste tiden förstärkts då intresset för
barn- och ungdomsinkludering har ökat. Detta har varit synligt både i antalet inkomna förfrågningar om samarbete och kommentar på deklarationer och styrdokument, samt i antalet anmälningar till barn- och ungautbildningen (båda utbildningstillfällena blev fullsatta).
Bilaga 3 beskriver NORDBUK:s egna arbete med strategin under åren 2018-2019.

5.

Slutsatser

Jämfört med den föregående redogörelsen visar denna redogörelse på mycket positiva resultat i förhållande till strategins målsättningar och ambitioner. Ministerrådet
har nu efter tre år av den tvärsektoriella strategin för barn och unga, 1) en ökad medvetenhet om hur barn och unga påverkas av arbetet, 2) genomfört ett markant högre
integreringsarbete i sina strategiska processer och 3) inrapporterat väsentligt fler
projekt som berör barn och unga. Dessutom har det skett en ökning i antal projekt
som ger barn och unga medbeslutande och ägandeskap i utformningen (projekt med
och av barn och unga).
De sektorer med särskilt ansvar för implementeringen av strategin har inte bara tagit
fram målsättningar utan har även inkorporerat mål och prioriteringar av barns rättigheter och/eller barn och ungas levnadsvillkor och delaktighet. Det är dock viktigt att
poängtera att ministerrådets verksamhet är bred och skiljer sig åt i både ämnesområden och arbetssätt, detta medför att det är mycket olika förutsättningar för delarna
av verksamheten gällande möjligheterna att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i sitt arbete, något som alltid ska beaktas.
NORDBUK har aktivt arbetat med strategins målsättningar i deras egna insatser men
även fokuserat på att erbjuda stödjande insatser till hela ministerrådets verksamhet
för att underlätta strategins implementering.
Vilka kan vara anledningarna till dessa goda resultat? Svaret är mångfacetterat. Ett
svar är förmodligen tid, då det tar tid att etablera en ny strategi, det vill säga, att
först göra den känd, och sedan få dess innehåll och målsättningar etablerade. Det interna informationsarbetet kan ha spelat en viktig roll här. Sedan tiden att påbörja ar-
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betet med att genomföra insatser som stödjer strategin och dess mål. Arbetet har
inte bara påbörjats, det är i full gång. Förutom tid och informationsarbete har ministerrådets ledningsgrupp varit avgörande, detta då man har varit tydlig med att
strategin ska efterlevas och att ministerrådet ska integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i sitt arbete, att ministerrådet ska vara föregångare i detta arbete
och en modellorganisation att inspireras av. Detta tillsammans med ett jämställdhets- och ett hållbarhetsperspektiv, tre perspektiv och områden som gemensamt har
utvecklats tydligt i ministerrådets verksamhet sedan barn och unga-strategin trädde i
kraft. NORDBUK:s prioritering av att finansiera en intern utbildning har även bidragit
till goda resultat. Utbildningen genomfördes dock under våren 2019 så dess långsiktiga effekter bör kunna tolkas vid kommande redogörelse. Samtidigt upplevs det
som att, i de nordiska samhällena och även på global nivå, generellt nu finns ett ökat
intresse för barn och ungas delaktighet och inflytande i politiska frågor, inte minst
inom klimatpolitiken, ett exempel och intresse som är sprunget från barn och ungas
egna röster och åsikter i samhällsdebatten.
Resultaten från denna redogörelse är mycket positiva, både i sig själva men också inför det framtida arbetet med barn och unga. Ministerrådet, och särskilt NORDBUK,
kommer att ta tillvara på det ökande intresset för att arbeta med barnrätts- och ungdomsperspektivet genom att ytterligare stärka sin stöttande roll och ta fram fler arbetsmodeller som stödramar för Ministerrådets arbete med perspektivet. Nästa redogörelse kommer att täcka barn- och ungastrategins näst sista tidsperiod, 20202021. En målsättning fram till dess kan bland annat vara att fler sektorer genomför
analyser av hur deras politikområden relaterar till barns och ungas liv och livsvillkor
(och/eller till Barnkonventionen) för att säkra ett effektivt och träffsäkert arbete med
barn- och ungaperspektivet.
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Bilaga 1. Nordiska ministerrådets aktiviteter, projekt eller insatser för, med
och av barn och unga
För redogörelsen period 2018-2019 inrapporterade sektorerna 79 projekt med, för och av barn och unga.
Detta representerar en ökning på 35 projekt jämfört med förra redogörelsens 44 inrapporterade projekt.
Reellt kan långt fler projekt ha utförts eftersom vissa insatser innehåller flera aktiviteter.

Arbetsliv
1.
2.
3.
4.
5.

För: Nya arbetsformer bland unga: Konsekvenser för arbetsmiljön
För: Hållbarhet och jämställdhet i framtidens högteknologiska arbetsliv
För: Digitalisering och teknologins betydelse för människor med funktionshinders arbetsliv
För: Islands ordförandeskapskonferens om effekten av #metoo-rörelsen
För: Ungdomsmobilitetsprogrammet Nordjobb

Digital
6. Med: MR-DIGITAL har i 2019 i samarbete med MR-U stöttat projektet CRAFT (Creating Really
Advanced Future Thinkers), som syftar att främja barns och ungas kompetenser inom
’computational thinking’ i grundskolan.

Energi
7. För: Det arbetas med att identifiera ett projekt om barn och unga som framtidens
energiförbrukare, profilerings- och undervisningsprojekt. Nordisk Energiforskning arbetar med
att identifiera ett ungforskarnätverk mm.
8. Med: En ungdomsrepresentant från det danska ’unge klimaråd’ kommer vara key note speaker
på Nordic Baltic Energy Conference 2019

Fiskeri, havsbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk
9. För: NordGen har utvecklat ett toolkit med frön och odlingsverktyg som kan användas av
utbildningsinstitutioner
10. Med: NKJ (Nordic Joint Committee for Agricultural and Food Research) och SNS (Nordic Forest
Research) har genomfört en rad Matchmaking days med särskilt strategiskt fokus på barn och
unga.
11. Med: Sektorn har inkluderat ungdomsrepresentanter i ett policy forum for bioekonomi (BSR
Bioeconomy Council)
12. Med och av: Sektorn har genomfört ett projekt som resulterade i en specialutgåva av webmagasinet ”Sustainable Growth the Nordic Way1”
13. Med och av: Sektorn har arrangerat en workshop på Annual Strategy Forum for EUSBSR i
Gdansk där ungdomar spelade huvudrollen

Hållbar utveckling
14.
15.
16.
17.

1

Med: Konferensen Youth Leading Sustainable Lifestyles
Med: kommunikationskampanj och analys om hållbara livsstilar (pågår)
Med: Side-event på HLPF 2018 och 2019
Med: Inspel på ungdomsexperter som talare till andra evenemang i det nordiska systemet, t.ex.
demokratifestivalerna

www.nordicway.org

18. Av: ReGeneration 2030 i 2018, 2019 och 2020
19. Av: Tilläggspulje till NORDBUK-programmet med fokus på Agenda 2030
20. Av: Öppen utlysning för kommunikationsprojekt utförda av ungdomsorganisationer lanserades i
2018, men resulterade inte i godkända ansökningar pga. låg kvalitet

Internationella aktiviteter
21. Med och av: Flere projekter i Arktis, Nordvestrusland og Baltikum

Jämställdhet
22. För: “Seminar on the Swedish and other models to prevent sexual exploitation of women and
girls and prostitution”. Ett nordiskt/baltiskt projekt i Marta Center i Riga, Lettland. Projektets
syfte var att främja kunskapsbyte om förebyggande av sexuell exploatering och prostitution av
flickor och kvinnor.
23. För: Internationell konferens om män och jämställdhet: International Conference on Men and
Equal Opportunities (ICMEO). Med utgångspunkt i MeToo hade konferensen hade som tema
”Maskulinitet och normkritiskt arbete”, och lägger vikt vid mansrollen och granskningen av
stereotypa maskulinitetsnormer samt hur dessa kan innebära begränsningar för pojkar och män.
24. För: Under ICMEO hade Jämställdhetsmyndigheten i Sverige i uppdrag att anordna ett
seminiarum på temat ’nordiskt arbete med att förebygga mäns våld mot kvinnor’. Syftet var att
fördjupa det nordiska erfarenhetsutbytet kring arbetssätt som fokuserar att på universellt
våldförebyggande arbete mot könsbaserat våld riktat till unga män samt förebyggande insatser
mot hedersrelaterat våld.
25. För: Paneldebatt om jämställdhet i Arktis, plenarsession på Arctic Circle Assembly. Det
diskuterades bland annat hur man kan förebygga att ungdomar, särskilt unga kvinnor, flyttar ifrån
Arktis och andra mindre byar, då utbildning och arbetslivet är enformigt, till att få bättre möjlighet
till utbildning och arbete i större städer.
För: Inom ramen för Nordisk jämställdhetsfond 2019 har ett flertal projekt genomförts för barn
och unga:
26. Projektet ”Forskningsbaserad kunskap mot sexuella trakasserier och mobbning bland barn och
unga”. Projektet syftar till att länka samman arbetet inom två områden: 1) det förebyggande
arbetet mot mobbning, där Norden är världsledande; samt 2) arbetet mot sexuella trakasserier,
som varit intensivt i Norden särskilt sedan metoo-uppropen.
27. Projektet ”Human Trafficking – Why unaccompanied girls and boys become victims of human
trafficking?”. Projektet syftar till att bygga upp nätverk mellan nordiska och baltiska experter som
dagligen arbetar mot människohandel, och för att diskutera utmaningar i att identifiera flickor,
pojkar, unga kvinnor och unga män, och varför dessa barn och ungdomar försvinner.
28. För: Ett tvärsektoriellt projekt ”Hållbarhet och jämställdhet inom framtidens högteknologiska
arbetsliv (2019-2020) mellan sektorerna Hållbar utveckling, Arbetsliv, Utbildning och forskning
samt Jämställdhet. Den nordiska arbetsmarknaden har en ökande efterfrågan av högteknologisk
kompetens, samtidigt som det råder generell brist på utbildade inom STEM -området (Science,
Technology, Engineering and Mathematics). Andelen kvinnor är låg inom sektorn. Syftet med
projektet är därför att analysera hur de nordiska länderna arbetar med att få fler flickor och
kvinnor in på utbildningar och yrken som efterfrågas inom STEM-näringen.
29. Med: Forskningsprojekt ”Unge kvinder og mænd, sårbarhed og prostitution,
formidlingsaktiviteter”. Syftet är att analysera förekomsten och omfånget av sårbarhet och
prostitution, sociala insatser och juridiska handlingar tagna mot prostitution bland unga kvinnor

30.
31.

32.
33.

och män. Studien baseras huvudsakligen på befintliga forskning, men tar även in intervjuer med
barn och unga.
Med: I september 2019 håller MR-JÄM en MeToo-konferens där ungdomar bjuds in.
Med: Nordisk jämställdhetsfond har även beviljat medel till projektet ”A Nordic model for youth
driven prevention of sexual harassment and violations”. Metoo-rörelsen visade att flickor, kvinnor
och HBTQ-personer ständigt upplever sexism och kränkningar i det offentliga rummet även i de
nordiska länderna. Detta projekt vill säkerställa att unga skyddar varandra, och respekterar både
sina egna och andras rättigheter och gränser i förhållande till kön, kropp och sexualitet.
Med: Jämställdhetssektorn samarbetade med NORDBUK som verkade som ett rådgivande organ
i utformningen av ett nytt nordiskt samarbetsprogram för jämställdhet för perioden 2019-2022.
Med: Vid FN:s Kvinnokommission i New York i mars 2019 anordnade jämställdhetssektorn en
mottagning på temat MeToo. Ungdomsrepresentanterna från de nordiska delegationerna i New
York bjöds in som gäster vid denna mottagning.

Kultur och medier
34. För: Nordiska Rådets Barn- och Ungdomslitteraturpris utdelas årligt sedan 2013, och i
förlängelse ska ”Lyftet” för barn- och ungdomslitteraturpriset bidra till att sprida kunskap om
barnlitteratur.
35. För: Nordisk Kulturfond støtter forskellige kulturarrangementer i Norden for børn og unge, af
konkrete projekter kan nævnes: SPOR – an interactive installation and performance for children
og Ung Nordisk Musik-festivalen 2019.
36. För: Nordisk Kulturkontakt har arrangerat skolebesök på NKKs eget bibliotek, ”Lån en nordbo”
och Världsberättardagen med fokus på aktiv formidling.
37. För: Nordens Hus i Reykjavik har en stor barnkultursatsning i 2018-19 utställningen
Barnboksfloden av barnboksförfattaren Kristin Ragna Gunnarsdóttir. Projektet har varit ett
samarbete med organisation Kunst for alle som ger stöd till busstransporter som gör det möjligt
att barn från andra delar av Island har kunnat besöka utställningen.
38. För: Nordens Hus på Färöarna planlägger i stort sett alla sina arrangemang utifrån ett barn- och
ungdomsperspektiv och försöker alltid att tillrättalägga arrangemang med fokus på
tillgänglighet för barn och unga.
39. För, av och med: En stor andel av de medel som utdelas inom ramen för kultur- och
konstprogrammet till kompetensutveckling samt produktion och formedling av kultur och konst
för, av och med barn och unga. Exempelvis genomförde Nordicom i 2018 et seminar med titlen
”Unga i medielandskapet”. På seminariet blev en ny bok med titeln ”Youth and News in a Digital
Media Environment” presenterad.
40. Med: Kultur- och språkprogrammet Volt fokuserar på barns och ungas egna kulturella skapande
och nordisk språkförståelse och stöttar projekt med barn och unga upp till 25 år. I
ansökningsprocessen läggs stor vikt vid att finna projekt som i så hög grad som möjligt
involverar målgruppen i alla projektets delar. Programmets grupp av sakkunniga som beslutar
vilka projekt som ska tilldelas medel består bl.a. av unga under 25 år.
41. Med: Under hösten 2018 genomförde Nordisk Kulturkontakt tre skrivkurser för unga med
inspiration från den finska nominerade Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris.
42. Med: Nordisk kulturkontakt (NKK) har dessutom fokuserat på den interaktiva aspekten av
arrangemang som blir genomförda på NKK:s eget bibliotek. Syftet är att skapa större
deltagande i utställningar, uppläsningar, diskussioner mm.

43. Med: Nordens Hus på Färöarna samarbetar med musikskolor, körer, teatergrupper och
dansskolor. I 2019 genomförde de också en rad arrangemang för barn och unga, bl.a.
filmworkshop, skrivkurs, folkdans och musikaluppsättning.
44. Med och av: Orkester Norden, som består av unga musiker från hela Norden, är dessutom en
plattform för unga musikers samarbete och utveckling.
45. Med och av: Nordens Institut på Åland (NIPÅ) har i 2019 genomfört en sångskrivarworkshop för
barn under namnet ”Det gror i Nord” samt en creative writing camp för unga skolelever med
syftet att bygga och styrka kreativa processer hos barn och unga samt en koncert för barn i
daginstitutioner (”Nordisk Nøj”).
46. Av: Nordens Institut i Grønlands (NAPA) børnekunstprojekt ”Anaanaga” ställer ut barns egna
konstprodukter.
47. Av: Plattformen GÁTT, som led i Islands ordförandeskap, ska samla och framhäva unga lovande
konstnärer i Norden.
48. Av: I 2018 genomförde Nordisk Kulturkontakt dessutom filmskoleprojektet Nordic Junior
Sessions: Let’s make some NoJSe!
49. Av: Nordens Institut på Åland har genomfört utställningen ”Welcome Home” som ska inspirera
till en mer hållbar syn på att skapa hem samt på migration i världen. I samband med denna
utställning hålls en workshop för barn och unga.
50. Av: Under våren 2019 har Nordens Hus i Reykjavik etablerat ett samarbete med en miljöförening
för unga. Samarbetet har i hög grad gått på deras villkor och det har visat sig vara en god
strategi.
51. Av: Nordens hus på Färöarna sätter ramarna för en rad barn- och ungagruppers egna
kulturarrangemang, härunder musikaler och teater, som de unga själva producerar och
genomför.

Lagsamarbete
52. För: Expertmöte om sexuella övergrepp mot barn på Internet under 2018, medel är reserverade
för en ordförandeskapskonferens under 2019

Miljö och klimat
53. För: Nordisk lärobok i naturvägledning
54. För: Konferensen ”Chemical exposure – The Child’s First 1000 Days”
55. Med: Vid COP24 ordnade före detta NOAK-gruppen en nordisk så kallad Talanoa-dialog om
möjligheterna att höja ambitionen i klimatarbetet. I dialogen, som ordnades i den nordiska
paviljongen, deltog ett 20-tal representanter för nordiska regeringar, forskning,
medborgarorganisationer och näringsliv inkl. representanter för nordiska
ungdomsorganisationer. En representant för Arktiska ungdomsrådet var dessutom panellist vid
side event arrangerat av f.d. KOL-gruppen och Finland om SLCP (Short-lived Climate pollutants)
i Arktis.
56. Med och av: Sektorn involverar unga i post-2020 Biodiversitetsavtalet. Som en del av detta
kommer det hållas en workshop som blir genomförd av unga.

Näringsliv
57. För: Stöd till ”Pappamars” för ökat internationellt fokus på pappaledigt.
58. Med: Hackathons som en del av Health, Demography and Quality of Life programmet, var
deltagarna har varit studenter. Eventen visade stort interesse med 900 sökande varav 143 fick
plats. 36 nya innovativa lösningar inom hälsodata blev skapade av unga.

Regional utveckling
59. För: NORA stöttar en nordatlantisk Data Challenge som blir anhållet 2019. I temagrupperna som
implementerar samarbetsprogrammet är det genomfört ett projekt kallat ”A rural perspective
on spatial disparities in education and employment outcomes” som undersöker om geografi har
någon betydelse för om hur ungdomar faller utanför utbildning och arbetsliv. ”Rural
attractiveness” ser på motivation bakom flytt med fokus på bland annat unga, samt ”Housing:
rural-urban linkage” som ser på tillgång till boenden i distrikten och bland utsatta grupper och
unga.
60. Med: På Nordregio Forum 2018 var ungdom och regional utveckling tema och bland annat
inledde en ung bonde från en glesbefolkad kommun. Vidare hölls en paneldebatt med
ungdomar.

Social- och hälsopolitik
61. För: Workshop to strengthen intersectoral working on the prevention of child maltreatment in
the Nordic Baltic Sub-Region, med WHO Europe, Vilnius 2018
62. För: Strengthening societal support for the prevention of child maltreatment in the Nordic Baltic
sub-region, med WHO Europe, Tallinn 2019
63. För: Styrket nordisk erfaringsutveksling om tiltak for barn og unge gjennom nasjonale
internettportaler
64. För: Uppföljning på förslaget från den strategiska genomlysningen om användasinvolvering,
barn och unga, samt utsatta vuxna.
65. För: Utredning om tekniska och digitala lösningar till psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i
Norden
66. För: I Nordens Välfärdscenter (NVC) står följande skrivningar:
a. NVC’s bevillingsbrev 2019
- NVC skal i samspil med centrale aktører i landene samle, udvikle og sprede
forsknings- og praksisbaseret viden om indsatser for nyankome børn og unge og
deres familier, herunder uledsagede børn.
- NVC koordinerer en nordisk ekspertgruppe inden for området tidligere indsatser,
inklusion og integration af nyankomne børn, unge og familier.
- NVC udarbejder en oversigt over viden om uledsagede flygtningebørns
sundhedssituation med vægt på mental sundhed. Oversigten skal desuden
indeholde en oversigt over virksomme indsatser for at fremme målgruppens
mentale sundhed.
b. NVC’s bevillingsbrev 2018
- NVC kommer att genomföra ett expertseminarium om barnfetma. Seminariet
ska bland annat behandla det framgångsrika arbete som har gjorts i Seinäjoki i
Finland för att minska andelen överviktiga barn.
- NVC skall kartlägga forskning om ungas och äldre personers dryckesvanor i de
nordiska länderna. Arbetet skall resultera i en rapport.
- NVC genomför ett projekt om Skolelevers positiva psykiska hälsa i Norden. NVC
samarbetar med ett nordiskt forskarnätverk som arbetar med den
internationella WHO-studien: ”Health Behaviour of School–aged Children
(HBSC). NVC ska publicera en rapport med goda exempel i Norden – där man har
lyckats skapa skolmiljöer som är hälsofrämjande.

- Koordinera och etablera en nordisk expertgrupp, som har 1-2 möten under året,
inom området tidiga insatser, inkludering och integration av nyanlända barn,
unga och familjer.
- Producera en rapport med forskningsresultat och lärande exempel om tidiga
insatser för barn, ungdomar och familjer med koppling till inkludering och
integration.
67. Med: Training and finding good practices in identification and referral of children at risk of
exploitation and trafficking (rubriceres hér, da der indgik konsultationer med børn, som
resulterede i anbefalinger).
68. Med: Nordisk markering af FN’s børnekonvention 30 år (besluttet på EK-S 02/19; konkret
udformning afventer).

Utbildning och forskning
69. För: Ordförandeskapsprojekt Nordisk 0-24: Tvärsektoriellt samarbete om utsatta barn och unga i
Norden
70. För: Förskoleområdet: Stärkt nordiskt samarbete på förskoleområdet för att säkra kvaliteten för
de minsta barnen.
71. För: Nordplus Junior stöttar projekt och nätverk med barn och unga som tema.
72. För: Program för språkkurs har barn och ungas språkförståelse som en prioritering.
73. Med: Isländskt ordförandeskapsprojekt ”Utbildning för alla”: Dialog med unga samt utveckling
av undervisningsmaterial för att stärka globalt medborgarskap bland barn och unga.
74. Med och av: Projektet Nordic C.R.A.F.T (se Digital).
75. Med: Nordisk Sommarskola: gemensammamoduler och mobilitet på tvärs för nordiska
lärarstudenter.
76. Med: Framtidens kompetenser: Fokus på att förbereda barn, unga och vuxna på framtidens
samhälle och arbetsmarknad. Unga deltar i debatten på t.ex. Folkmötena.
77. Med: Nordplus Junior stöttar utbyte av skolklasser/elevmobilitet
Av: Svenskt ordförandeskapsprojekt ”Ungas sociala inkludering och delaktighet i utsatta
områden”. Fokus på att främja ungas stämmor i dialogen om social inkludering.
78. Av: Ung föreläsare på MR-U om de ungas språkbruk
79. Av: Unga deltog på Folkemødet på Bornholm och berättade om deras vinnande projekt i digitala
skills/CRAFT- projektet

Bilaga 2. Sektorernas målformuleringar relaterat till ”Barn och unga i Norden
- en tvärsektoriell strategi för Nordiska ministerrådet 2016-2022”
Fyra av de sex sektorerna med särskilt ansvar för att ta fram målsättningar i förhållande till strategins tre
strategiska insatsområden; Stärkt stöd till och inkludering av utsatta barn och unga, Fortsatt samverkan
och stöd till civilsamhället och Förbättrad kunskapsdelning och kompetenshöjande insatser. De sektorer
som tagit fram målsättningar är Arbetsliv, Kultur och medier, Social- och hälsopolitik och Utbildning.
Det bör emellertid poängteras att även om de resterande två sektorerna, Jämställdhet och Regionalpolitik, inte har tagit fram specifika målformuleringar relaterande till strategins tre insatsområden, så integreras ett barnrätts- och ungdomsperspektiv generellt i sektorernas samarbetsprogram som båda refererar till ”Barn och unga i Norden - en tvärsektoriell strategi för Nordiska ministerrådet 2016-2022”. I
samarbetsprogrammet för jämställdhet1 skriver man att ”Av särskild vikt är den tvärsektoriella strategin
gällande barn och unga i Norden som löper fram till 2022” (s. 26), samt att ”Barns könsroller formas tidigt och det är viktigt att inkludera genusperspektiv på förskola och skola för att ge alla lika möjligheter
och förutsättningar oberoende av kön” (s. 12). Samarbetsprogrammet för regional utveckling 2 uttrycker
att “An additional starting point of the co-operation programme is […] the perspectives and rights of
children and young people” (s. 7).

Sektorernas målformuleringar
1. Arbetsliv
Sektorn har tagit fram specifika målsättningar inom ramen för samarbetsprogrammet för arbetslivs3 olika insatsområden.
Øge arbejdsmarkedsdeltagelsen, især blandt udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Det indebærer et fokus på en hurtigere og mere effektiv
integration af blandt andet unge, langtidsledige, ældre og indvandrere på
arbejdsmarkedet. Videre lægges der vægt på at mindske sygefraværet
blandt arbejdstagere og øge arbejdsdeltagelsen blandt personer med nedsat arbejdsevne og funktionshindringer. Udviklingen i psykiske sundhedsproblemer, især blandt unge, er bekymrende og kræver opmærksomhed.
(s. 9)

Relaterande strategiskt insatsområde i strategin för barn och
unga i Norden

1. Stärkt stöd till och inkludering
av utsatta barn och unga

Bekæmpe arbejdsløshed, styrke mulighederne for beskæftigelse og modvirke langvarig arbejdsløshed. (…) Unge, indvandrere og personer med lave
formelle kompetencer er eksempler på samfundsgrupper med en særligt
høj arbejdsløshedsrisiko. (s. 9)
Styrke et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Der vil være fokus på, hvordan man kan opretholde den enkelte medarbejders ressourcer på et højt
1

Nordiskt samarbetsprogram för jämställdhet 2019–2022
Nordic Co-operation Programme for Regional Development and Planning 2017-2020
3
Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för arbetsliv 2018-2021
2

niveau og sikre et godt og bæredygtigt arbejdsmiljø for alle gennem hele
deres karriere. (…) Derudover vil opmærksomheden blive rettet mod særligt udsatte grupper, for eksempel unge og ældre arbejdstagere, minoritetsgrupper og arbejdstagere med nedsat arbejdsevne samt særligt belastede professioner og sektorer/brancher. (s. 12)
Fremme integrationen af nyankomne og indvandrere. Et (…) vigtigt
aspekt i forhold til at fremme børn og unges integration i samfundet er, at
begge forældre deltager i arbejdslivet”. (s. 14)
Fremme udviklingen af kompetencer, som er tilpasset arbejdsmarkedets behov. (…) Uddannelsessystemet spiller også en central rolle i forhold
til at skabe et højere grundlæggende uddannelsesniveau og sikre, at især
unge gennemfører den nødvendige skolegang. (s. 10)

3. Förbättrad kunskapsdelning
och kompetenshöjande insatser

2. Kultur och medier
Kultursektorens specifikke målsætninger for 2019 vi blive besluttet ved embedsmandskomitémødet i efteråret.
I 2018-19 har kulturinstitutionerne hver især fremhævet indsatsområderne
i deres arbejde.
Kulturinstitutionerne arbejder specifikt for, at alle børn og unge skal have
oplevet alle de grundlæggende former for professionel kunst og kultur i så
stor en udstrækning som muligt, inden de forlader skolesystemet samt at
inkludere børn og unge og give dem mulighed for at tage del i deres omverden gennem konkrete arrangementer som eksempelvis ungdomstopmødet ReGeneration2030.

1. Stärkt stöd till och inkludering
av utsatta barn och unga

NOREY planlægger at ansætte en kunstpædagog samt at etablere et samarbejde med en skole for mere dybdegående kontakt med målgruppen.
I 2018 gennemførte Nordicom et seminar om unge og medier bl.a. med det
formål at skabe et udgangspunkt for større vidensdeling

3. Förbättrad kunskapsdelning
och kompetenshöjande insatser

3. Social- och hälsopolitik
EK-S har besluttet 3 mål for sektorens bidrag til udmøntning af ministerrådets tværgående strategi. S-sektoren bidrager i 2018-2019 til at gennemføre:
1. initiativer der styrker vidensbasering af indsatser for drenge og piger og
unge mænd og kvinder.

3. Förbättrad kunskapsdelning
och kompetenshöjande insatser

2. initiativer med fokus på NGO’ers indsatser på børn- og ungeområdet.

2. Fortsatt samverkan och stöd
till civilsamhället

3. nordisk-baltiske samarbejdsinitiativer om drenge og piger og unge
mænd og kvinder.

4. Utbildning och forskning
Det nordiske uddannelsessamarbejde omfatter hele spektret fra børnehave/førskole til grundskole, ungdomsuddannelser, voksenuddannelse og
folkeoplysning samt højere uddannelse. Samarbejdet tager udgangspunkt
i princippet om livslang læring og bidrager til en nordisk dagsorden om
fremtidens kompetencer, der skal styrke børn, unge og voksnes muligheder for at lære nyt gennem hele livet.
Målet er at skabe uddannelser, så alle børn og unge, drenge og piger, tilby- 1. Stärkt stöd till och inkludering
des indlæringsmiljøer, som støtter elevernes psykiske og fysiske helse, at av utsatta barn och unga
betydningen af social baggrund mindskes, og at alle får mulighed for at
lære og udvikle sig gennem hele livet. Indsatserne omfatter [bl.a.] følgende
aktuelle temaer: 1. Styrke unge og voksnes muligheder for at gennemføre
et uddannelsesforløb. 2. Fremme erhvervsuddannelsernes status og bidrage til bedre rammer for læring på arbejdspladsen for unge og voksne,
herunder at få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse
Det nordiske sprogsamarbejde vil fokusere på at videreudvikle det fælles
værdigrundlag, som ligger i nordisk sprog- og kulturidentitet samt bidrage
til et fokus på sprog gennem følgende aktuelle temaer [bl.a.] 1. Fokusere
på de sprogpolitiske udfordringer, som skabes ved forandringer i kommunikation og sprogbrug, specielt blandt børn og unge, og 2. Styrke børn og
unges gensidige forståelse af dansk, norsk og svensk, blandt andet ved at
fremme forståelsen af talt sprog.

Bilaga 3. NORDBUK:s eget arbete med strategin 2018-2019
Den tvärsektoriella strategin för barn och unga i Nordiska ministerrådet, NMR, beslutades av de nordiska
samarbetsministrarna, MR-SAM, år 2016. Den beskriver riktningen för arbetet mot visionen om att Norden
ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga. Barn- och ungdomsperspektivet är tvärsektoriellt,
det ska alltså genomsyra alla ministerrådets arbetsområden. Att integrera tvärgående perspektiv i Nordiska
ministerrådet är en pågående och kontinuerlig process. Det ska finnas med i planering, genomförande och
utvärdering av verksamheten. De övergripande målen med strategin är att:
• hela ministerrådet ska integrera ett barnrätt- och ungdomsperspektiv i sitt arbete i större utsträckning
• att NMR ska fokusera på tre strategiska insatsområden som är:
1. Stärkt stöd till och inkludering av utsatta barn och unga
2. Fortsatt samverkan och stöd till civilsamhället
3. Förbättrad kunskapsdelning och kompetenshöjande insatser
Hela Nordiska ministerrådet ska arbeta med strategin, men Nordiska barn- och ungdomskommittén
(NORDBUK) har även ett särskilt ansvar, både att följa upp på strategins implementering, men även att
själva genomföra insatser som utgår från strategin, till exempel att utföra projekt, insatser och aktiviteter
inom strategins tre strategiska områden. Denna bilaga beskriver därför NORDBUK:s egna arbete med strategin under åren 2018-2019.

1. Stärkt stöd till och inkludering av utsatta barn och unga
Norden är generellt en bra plats att växa upp på för barn och unga, men vissa har svårare än andra att hitta
sin plats i samhället och få sina rättigheter tillgodosedda. Det är därför av största vikt att ministerrådet arbetar för att stärka förutsättningarna för att utsatta barn och unga inkluderas, blir hörda i olika processer
och ges möjlighet till inflytande samt att konsekvenserna för barn och unga analyseras med utgångpunkt i
barnets bästa i samband med beslut som berör dem.
1.1.

Nya vägar för demokratisk inkludering av unga och barn

Det svenska ordförandeskapsprojektet ”Nya vägar för demokratisk inkludering av unga och barn” hade som
syfte att belysa och ta fram goda exempel på hur Norden arbetar med demokratiskapande åtgärder för unga
i socio-ekonomiskt och geografiskt utsatta områden, med fokus på dialog och medskapande modeller. Projektet tog formen av en konferens, ”Nordic Youth Dialogues” som hölls i Stockholm den 22-24 oktober 2018,
där expertdeltagare från forskningen, praktik, politik och det civila samhället samlade den främsta nordiska
kompetensen på området. Konferensen resulterade i en rad rekommendationer1, bland annat att utveckla
en certifiering för inkludering av ungdomar samt att utveckla mätbara indikatorer på högsta vägledande
nivå för att säkerställa ett ungdomsperspektiv i den offentliga sektorn. Det var ca. 60 deltagare på plats, från

1

Nordic Youth Dialogues: Så skapar vi en inkluderande nordisk strategi för meningsfull och medskapande dialog med
unga i socioekonomiskt och geografiskt marginaliserade områden

alla nordiska länder samt Grönland, Åland och Färöarna. Det var en god spridning bland deltagare från statlig, regional och kommunal nivå (både på strategisk nivå och praktiker) samt ungdomsrepresentanter och
civilsamhällesrepresentanter.
1.2.

Barn och unga i Arktis

Den arktiska ursprungsbefolkningen anses som en särskilt utsatt grupp i Norden, framför allt när det rör sig
om barn och ungdomar. Projektet ”Trivsel bland barn och unga i Arktis” bestod av två delar: en ”Scoping
review” och nätverksmöten för samiska och grönländska ungdomar. Slutsatsen från Scoping review var att
barn och unga i Arktis bör involveras i projekt och insatser som rör dem enligt principen: ”Nothing about us
without us”, vilket bygger på antagandet att de ungas perspektiv är avgörande för att förstå hur trivsel kan
främjas och hur mental ohälsa kan reduceras. Därpå stöttade NORDBUK en uppföljning på insatsen Scoping
review med projektet ”PROJEKT CREATeS”2 i samarbete med Sustianable Development Working Group
och Arctic Council. Projektet handlade om att ungdomar från olika arktiska områden skapar digitala berättelser om mental hälsa och trivsel sett från deras perspektiv genom konceptet ”Digital Storytelling”. De digitala berättelserna har sedan delats mellan de övriga projektpartnerna i Arktis. Vidare anordnades uppföljande ungdomsworkshops på flera platser i Arktis med ungdomar från Grönland och andra arktiska områden
(Canada/Alaska/Sápmi), var det av resultaten bl.a. framgick att ungdomar bör involveras mer i självmordsförebyggande initiativ. Berättelserna och resultaten från workshopsen finns att tas del av på projektets
hemsida: www.projectcreates.com
1.3.

Barn, unga och funktionshinder

NORDBUK avsatte i maj 2018 medel till implementeringen av handlingsplanen för nordiskt samarbete om
funktionshinder 2018 – 2022. I samband med detta inkom ett projektförslag för Delaktighet för barn och unga
med funktionsnedsättning. Målet var att utse en grupp med experter från både funktionshinders- och barnoch ungdomsrättssektorerna, representanter från Funktionshindersrådet och NORDBUK samt från organisationer som företräder unga med funktionsnedsättning. Syftet med projektet är att expertgruppen ger förslag till hur ett barn- och ungdomsperspektiv bäst integreras i Nordiska ministerrådets handlingsplan om
funktionshinder 2018 samt ger inspel till aktiviteterna i handlingsplanen. Expertgruppen ska dessutom kartlägga policydokument och aktörer med ansvar för delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning,
finna och beskriva metoder som ökar delaktigheten bland denna målgrupp i beslut som berör dem, samt
finna och beskriva hinder för delaktighet.
1.4.

Förebyggande av trafficking tillsammans med Socialsektorn och Östersjöstaternas råd (CBSS)

Som en del av Nordiska ministerrådets program mot människohandel genomfördes 2015 till 2016 ett samarbetsprojekt mellan Nordiska ministerrådet och Östersjörådet (Council of the Baltic Sea States, CBSS),
”Preventing exploitation and trafficking of children in migration”. Projektet delfinansierades av NORDBUK
tillsammans med socialsektorn (MR-S) och administrerades av CBSS:s sekretariat. Projektet bestod av träningsseminarier för organisationer och handläggare som arbetar med barn som riskerar att utsättas för utnyttjande och trafficking. En ny fas av projektet, “Training and finding good practices in identification and
referral of children at risk of expoitation and trafficking of children”, godkändes av NORDBUK i november
2016, och löpte över 2017 och 2018. I den nya fasen av projektet lades fokus på god praxis och att involvera
2
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barn och unga i målgruppen för att säkerställa att deras synpunkter och rekommendationer lyftes. Inom
ramarna för projektet organiserades tre träningsseminarier med yrkesaktiva deltagare från Norden, de baltiska länderna och nordvästra Ryssland, samt tre möten med barn och unga i tre länder. En avslutande konferens hölls i Oslo 29-30 maj 2018.

2. Fortsatt samverkan och stöd till civilsamhället
Civilsamhället är en arena som ofta ger barn och unga möjlighet att utveckla sin kreativitet, innovationsförmåga och sitt entreprenörskap. Därför är det viktigt att Nordiska ministerrådet stödjer utvecklingen av barn
och ungas olika former för organisering och delaktighet i demokratiska processer i Norden utifrån barn och
ungas olika förutsättningar, behov och intressen. Genom fortsatt samverkan och stöd till civilsamhället i
Nordiska ministerrådet kan respektive politikområde utveckla dialog och samarbete med relevanta organisationer samt hitta sätt att synliggöra och använda den expertkunskap som många aktörer i civilsamhället
besitter. NORDBUK stöttar civilsamhället på ett brett plan genom sitt stödprogram, såväl som med särskilda projekt.
2.1.

NORDBUK:s stödprogram

NORDBUK:s stödprogram har som främsta målsättning att stärka barn och ungas egen organisering, inflytande och deltagande i politiska processer, samt att stärka en nordisk identitet bland barn och unga. Stöd
beviljas till aktiviteter som involverar barn och unga i planering, genomförande och utvärdering av projektet.
Barn och unga skall också delta i aktiviteten. Exempel på aktiviteter kan vara konferenser och seminarier,
aktiviteter som belyser aktuella politiska frågor, och aktiviteter som bidrar till det nordiska samarbetet mellan barn och unga. Målgruppen är barn och unga under 30 år i Norden. Nordisk Kulturkontakt (NKK) administrerar stödprogrammet3.
NORDBUK:s samarbete med programmet Generation 2030 har resulterat i extra medel att dela ut under tre
års tid 2018-2020. Extramedlen kan sökas om projektet redan uppfyller kriterierna för NORDBUK stödprogrammet och om projektet fokuserar på antingen 1) hela Agenda 2030, i.e. arbetar med de 17 globala målen
som helhet, eller om 2) projektet fokuserar på mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Agenda 2030
generellt, och mål 12 specifikt, blir på så sätt ett användbart och känt verktyg.
År 2018 inkom totalt 99 projektansökningar till NORDBUK:s stödprogram. 16 ansökningar bedömdes vara
ogiltiga, och 51 stycken fick avslag. 34 procent av ansökningarna beviljades medel, motsvarande 32 projekt.
Projekten innehåll framför allt workshops, möten och andra nätverkande aktiviteter. Sammanlagt deltog
4988 personer från alla nordiska länder, Grönland, Färöarna, Åland, de baltiska länderna, Nordkalottområdet, nordvästra Ryssland och andra länder. Extramedlen för Generation 2030 kunde endast sökas den tredje
och sista ansökningsrundan. I allt ansökte 16 projekt (av totalt 43 ansökningar i runda 3) om NORDBUK och
Generation 2030 extramedlen och 6 projekt blev beviljade stöd.
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2.2.

Projekt
2.2.1.

Islands ordförandeskap 2019: Unga människor i Norden

Unga människor i Norden är ett av Islands ordförandeskapsprojekt under 2019. Projektet är indelat i tre delar: utbildning, kultur och mental hälsa. I alla projektdelar ingår barns och ungas aktiva deltagande, jämställdhet, mobilitet och profilering. I utbildningsdelen är det främsta syftet att de nordiska länderna genom
ungdomars aktiva deltagande kommer att bli ledare för genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling,
särskilt mål 4 om tillgång till utbildning, och mål 12 om hållbar produktion och konsumtion.
I april 2019 höll NORDBUK en konferens om hur ungdomar spelar en ledande roll för en hållbar produktion
och konsumtion, genom att leva hållbara livsstilar. Konferensen ”Youth Leading a Sustainable Lifestyle”
förde samman ungdomar, företag och NGO:s från alla nordiska länder, för att diskutera lösningar för hållbara produktion- och konsumtionsmönster. Bland annat innehöll konferensen en paneldiskussion mellan de
nordiska ministrarna för miljö och klimat och ungdomsrepresentanter. Vidare anordnades rundabordsdiskussioner med alla deltagare. Där diskuterades utmaningar och lösningar för hållbar konsumtion och produktion. Dessa inspel kommer i fortsatt att användas som inspiration i NMR:s framtida arbete med exempelvis Generation 2030-programmet4 och Statsministerdeklarationen om koldioxidneutralitet5.
2.2.2. Sveriges ordförandeskap 2018: The Youth Movement Organized
Projektet hade som syfte att skapa en plattform för diskussion och erfarenhetsutbyte gällande den nuvarande situationen och konsekvenser från olika politiska riktlinjer på ungdomars organisering i Norden och
de baltiska länderna. Den 24 maj 2018 hölls forumet ”Nordic Youth Conference” på kungliga myntkabinettet
i Stockholm, med totalt 45 deltagare. Temat handlade om förutsättningarna för ungas organisering i Norden utefter ekonomiska, politiska, och kulturella faktorer. Forumets målgrupp var de nordiska landsråden.
Inför forumet skickade man ut en enkät som landsråden fick svara på, och som byggde på konferensens
tema. Konferensen bestod av 4 paneler, en workshop och en föreläsning av Erik Amnå, professor i statsvetenskap. Resultaten från enkäten tillsammans med diskussionerna i panelerna och workshoparna har legat
till grund för en rapport från projektet som presenterades hösten 2018.
2.2.3.

Agenda up North

NORDBUK stödjer nätverket mellan de nationella ungdomsorganisationerna/landsråden inom tematiken
Agenda 2030, som hade sitt första möte i maj 2017. Ett andra möte, kallat Agenda up North, hölls i mars
2018 i Reykjavik, där syftet var att fördjupa sig i fem prioriterade hållbarhetsmål:
•
•
•
•
•

Mål 6: Rent vatten och sanitet
Mål 7: Hållbar energi för alla
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 12: Hållbar produktion och konsumtion
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Fokus låg främst på mål 7, eftersom Island är bland de världsledande nationerna när det kommer till förnybar energi. Under mötet fick deltagarna besöka Heillisheiði, världens tredje största geotermala kraftverk.
4
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Generation 2030-programmet
Declaration on Nordic Carbon Neutrality

Nätverksmötet resulterade bland annat i en gemensam deklaration, Laugarvatn Declaration, som deltagarna sedan delade i sina nätverk.

3. Förbättrad kunskapsdelning och kompetenshöjande insatser
För att Nordiska ministerrådet ska kunna värna barn och ungas rättigheter och perspektiv inom olika sektorer krävs kunskaps- och kompetensutveckling. Det är därför viktigt att ytterligare förbättra ministerrådets
processer för att tillvarata sådan kunskap som krävs för att olika politikområden inom Nordiska ministerrådet ska kunna arbeta med utgångspunkt i ett barnrätts- och ungdomsperspektiv.
I 2018 beslutade NORDBUK att genomföra utbildningsinsatser för Nordiska ministerrådets medarbetare
med utgångspunkt i ett barnrätts- och ungdomsperspektiv för att säkerställa genomförandet av den tvärsektoriella strategin i praktiken. Målet med utbildningen var att deltagarna bland annat:
-

får en större inblick i hur ett barnrätts- och ungdomsperspektiv kan integreras i det dagliga arbetet;
lättare kan identifiera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv inom sitt verksamhets- och/eller politikområde;
får kännedom om och kan använda olika metoder och verktyg för att integrera ett barnrätts- och
ungdomsperspektiv i sitt arbete;
utvecklar insikter och kunskap om barns rättigheter och ungas delaktighet och inflytande.

Två omgångar av den nya internutbildningen i att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska
Ministerrådets arbete har genomförts under våren 2019. Varje utbildningsomgång har omfattat två utbildningsdagar med mellanliggande uppgift. Intresset att delta har varit stort och både omgångarna blev fyllda.
Deltagarna kom både från sekretariatet, institutioner och samarbetsorgan, från alla anställningsgrader och
ämnesområden.
Utvärderingen visar att utbildningen i sin helhet varit mycket uppskattad. 78% av respondenterna gav utbildningen högsta betyg i utvärderingsenkäten. Utbildningen upplevs ha varit välbalanserad och på ett
framgångsrikt sätt varvat kunskapshöjande och engagerande föreläsningar med praktiska uppgifter med
nära koppling till deltagarnas yrkesvardag.
”Bra mix av fakta, inspirerande föreläsningar och korta grupparbeten”
Deltagarna lyfte framför allt fram att utbildningen gett dem större förståelse för varför ett barnrätts- och
ungdomsperspektiv är viktigt i Nordiska ministerrådets verksamhet samt en inblick i hur de kan integrera
ett sådant perspektiv i sitt arbete. De uppgav också att de i hög utsträckning fått utveckla insikter och kunskap som de kan bära med sig genom hela sitt yrkesliv.
”Generellt har kursdagarna bidragit till en ökad medvetenhet och potential för stor förbättring
inom mitt arbetsområde”
När det gäller de förutsättningar som kringgärdat utbildningen upplever deltagarna att de fått stöd från sina
chefer att delta i utbildningen och i stort haft tid och utrymme att arbeta med utbildningen. Relativt få deltagare upplevde dock att deras chefer förväntar sig eller kräver att de ska arbeta med att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i arbetet. Deltagarna såg behov av fortsatta insatser för stärkt kunskap, stärkt

samarbete mellan kollegor samt tydligare krav och stöd internt lyfts avslutningsvis fram som viktigt för att
ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i högre utsträckning ska genomsyra Nordiska ministerrådets arbete.
Det skulle sammantaget kunna peka på behovet av än mer implementering av arbetssätt som ligger i linje
med de som pekas ut i Barn och unga i Norden – en tvärsektoriell strategi för Nordiska Ministerrådet 20162022. Det fanns också deltagare som såg det som angeläget att fler medarbetare och i synnerhet chefer går
utbildningen för att dess budskap ska få genomslag i organisationen.
”Jag hoppas att fler chefer inom Nordiska ministerrådet prioriterar detta och att fler utbildningar kommer att
genomföras, inkl. på engelska”

4. NORDBUK ger stöd till sektorerna i arbetet med strategin
Enligt strategin ska NORDBUK stödja ministerråden i att arbeta utifrån ett barnrätts- och ungdomsperspektiv samt underlätta tvärsektoriell samverkan inom Nordiska ministerrådet i barn- och ungdomspolitiska frågor.
Inom ramen för detta arbete har genomfört en rad aktiviteter, exempelvis ovanstående tvärsektoriella projekt om förebyggande av trafficking tillsammans med MR-S och CBSS. Men ett av NORDBUK:s mest betydande samarbeten med övriga sektorer i Nordiska ministerrådet har varit tillsammans med sektorn för hållbar utveckling. NORDBUK har en betydelsefull roll i utformningen och implementeringen av det nya programmet för Nordiska ministerrådets arbete gentemot FN:s 2030-agenda, ”Generation 2030”. Barn och
unga ses både som målgrupp och som en viktig aktör i arbetet med de 17 hållbarhetsmålen och två ungdomsrepresentanter ingår därför i expertgruppen för hållbar utveckling. Dessa två ungdomsrepresentanter
har nominerats av NORDBUK.
NORDBUK stödjer även Ålands framtidsmöten om Agenda 2030, ”ReGeneration 2030”. Framtidsmötena är
årligt återkommande möten som utgår från FN:s Agenda 2030. De fungerar som en plattform för lösningar,
lärande och nätverkande mellan generationer. Syftet är att skapa en arena för ungdomar och vuxna att mötas för att byta kunskaper och erfarenheter, reflektera och agera tillsammans. 2018 var det första året.
Vidare gav NORDBUK i 2018 ett bidrag till den nordiska paviljongen med syfte att synliggöra Nordiska ministerrådets arbete på barn- och ungdomsområdet och för att säkra ungas deltagande i diskussionerna på
klimattoppmötet. NORDBUK:s bidrag fokuserade primärt på ”Youth Day” som öppnade mötet, dvs. att
ungdomar var paviljongens första tema. Planläggningen av Youth Day genomfördes i tätt samarbete med
unga från det nordiska föreningslivet, inklusive NORBDUK:s ungdomsrepresentanter, projektet ReGeneration 2030 och Arctic Youth Network. Ramen för Youth Day är en nordisk-global ung-till-ung dialog. Utöver
Youth Day så var syftet med NORDBUK:s bidrag att integrera ett barn- och ungdomsperspektiv i de övriga
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