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Udvalgsforslag om Ungdommens Fond for klima og biodiversitet 

Forslag 

Udvalget for et Holdbart Norden foreslår, at 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd i samarbejde med NR og UNR, 

at etablere Ungdommens fond for klima og biodiversitet i samarbejde med de 

nordiske miljøfinansieringsinstitutioner og invitere pensionskasser, fonde og 

interesserede til at bidrage til fonden 

 

at der etableres en styringsmodel hvor ungdommen styrer og leder fonden 

og at unge involveres i projekterne, der bevilges penge til 

 

Nordisk Råd rekommanderer de nordiske regeringer  

 

at bidrage med yderligere offentlige penge til Ungdommens fond for klima 

og biodiversitet 

 

Baggrund 

FN’s bæredygtighedsmål er verdens fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, be-

kæmpe ulighed, stoppe klimaforandringerne og standse tabet af biodiversitet inden 

2030. Unge til unge og unges deltagelse i de politiske beslutningsprocesser er en vig-

tig del af dagsorden for at kunne opnå disse mål. Vi ser at der findes ungdom som vil 

tage ansvar, tage lederskab og vise handling.  

 

I de senere år har vi set at unge engagerer sig mere og mere i klimakampen og be-

skyttelsen af vores klode og dens biodiversitet. I Norden er vi så heldige at have både 

unge forbilleder og penge at bidrage med. De nordiske lande støtter og må forsat 

støtte det engagement der blomstrer blandt ungdommen. Vi må samarbejde med de 

unge om at nå de globale mål om at reducere klimaaftrykket og standse tabet af bio-

diversiteten, og samtidig give de unge mere ansvar for deres fremtid. Gennem de 

fælles nordiske institutioner som Nordisk Investeringsbank (NIB), Nordisk Udviklings-

fond (NDF) og Nordisk miljøfinansieringsselskab (NEFCO) og nordiske fonde har vi 

hundredevis af ansatte, tusindvis af erfaringer og millioner af kroner, som kan under-

støtte de unges engagement. I hvert land findes der også flere grønne investerings-

fonde samt pensionskasser som siger de har penge, men mangler projekter. De unge 
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vil gerne gøre en forskel og de er fremtidens entreprenører, så lad os hjælpe de unge 

med at udvikle initiativer og tage ansvar i det omfang de ønsker.  

 

Udvalget for et Holdbart Norden har allerede erfaring med at ungdommen vil og kan. 

I samarbejde mellem Nordisk Ministerråd, Ungdommens Nordiske Råd, Nordisk Råds 

sekretariat og Udvalget for et Holdbart Norden er der udarbejdet et Toolkit for unge 

om biodiversitet for at bringe frem de unges stemme frem mod topmødet i Kunming 

i Kina i 2021. Unge-workshops har været afholdt i samtlige nordiske lande samt i regi 

af det Nordatlantiske samarbejde. De unge har senest formaliseret deres engage-

ment gennem et såkaldt Nordisk Chapter for biodiversitet. Her har de unge formule-

ret deres egen vision og forslag til indsatser for det videre arbejde med bl.a. at im-

plementere en ny global aftale for biodiversitet i Norden. Dette inkluderer et samar-

bejde med det globale og europæiske netværk af unge engageret i Biodiversitets-

spørgsmål, samt en vision om et samarbejde med unge fra de baltiske lande, og at 

dette arbejde skal ske i synergi med indsatsen mod klimaforandringerne. 

 

Vi ser hvordan de unge, med Greta Thunberg og Fridays4Future i spidsen, bruger ny 

teknologi og sociale medier til at involvere og mobilisere. Vi tror at unge-til-unge, 

nord-til-syd, er et vigtigt bidrag til at skabe reelle ændringer – gennem handling.  

Udvalget foreslår at der etableres en Ungdommens Natur og Klimafond i tæt samar-

bejde med de Nordiske miljøfinansieringsinstitutioner (NIB, NEFCO og NDF) og op-

fordrer til at Ungdommens Nordiske Råd og de unge fra det Nordiske chapter for 

biodiversitet får i opdrag at udvikle et traineeprogram for at uddanne unge ledere in-

denfor biodiversitet og klima. Vi ser også gerne at de nordiske regeringer bidrager 

med yderligere offentlige penge samt inviterer andre aktører til at bidrage til at fi-

nansiere fonden og dens projekter. 

Fondet vil bidrage direkte til at implementere bæredygtighedsmålene særligt når det 

gælder mål 12, 14, 15, 16 og 17.  

Nefco, NIB, NDF eller Nordisk Chapter må gerne være sekretariat for fondet. 

 

 

Norden den 28. juni 2021 

Anders Kronborg (S) 

Anna Vikström (S) 

Ingalill Olsen (A) 

Ketil Kjenseth (V) 

 

Kolbeinn Óttarsson Proppé (VG) 

Magnus Ek (C), 

Saara-Sofia Sirén (saml) 

Simon Holmström (HI) 

Sofia Geisler (NGV) 

 

 

 

RESERVATION 

Nordisk Frihed finder at det ikke relevant at tildele budgetmidler til at særskilt ind-

drage ungdommen i beslutningsprocesser vedr. klima- og miljøspørgsmål, eftersom 

det vurderes, at værdien er utilstrækkelig og forslaget har problemer med demokra-

tisk representation av forskellige synspunkter og personer.  
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Nordisk Frihed ser hellere, at ungdommen engageres i f.eks. øget nordisk sprogfor-

ståelse og kultur, idet at den unge generation har svært ved at kommunikere på 

tværs af de nordiske grænser på deres eget sprog. 

Nordisk Frihed er betænkelig ved, at man skærer på dele som kultur og sprogforstå-

else. I forbindelse med pandemiens grænselukninger er kultur og sprogforståelse om 

noget nogle tiltag, som skal fremmes mest muligt – af interesse for sammenholdet i 

Norden. 

 

Nordisk Frihed foreslår, at 

Nordisk Råd beslutter 

at inte etablere Ungdommens fond for klima og biodiversitet i samarbejde med 

de nordiske miljøfinansieringsinstitutioner og invitere pensionskasser, fonde 

og interesserede til at bidrage til fonden 
 

 

Norden, den 7 september 2021 

Staffan Eklöf Vilhelm Junnila 

 


