
  

 

 

 

REDEGØRELSE FOR NORDISK MINISTERRÅDS ARBEJDE MED BØRN OG UNGE 

2020-2021 

 

Sammenfatning 

Denne redegørelse til Nordisk Råd og Ungdommens Nordiske Råd er den tredje over-

ensstemmelse med ministerrådets tværsektorielle strategi for børn og unge og rede-

gørelsen behandler året 2020 og 2021. 

Redegørelsen viser, at næsten alle sektorer og områder inden for ministerrådet anser, 

at børn og unge er en prioriteret målgruppe i sektorens arbejde, samt at børn og unges 

liv og livsvilkår berøres af politikområderne. Dog har de fleste af sektorerne ikke ana-

lyseret på hvilken måde deres område knytte sig til børn og unge. Redegørelsens re-

sultat viser, at Nordisk Ministerråd integrerer mest af alt et børnerettigheds- og ung-

domsperspektiv i gennemførslen af projekter, design af projekter og initiativer samt 

formulering af samarbejdsprogrammer. Delagtiggørelsesniveauerne varierer meget 

på tværs af sektorer og områder og børn og unge delagtiggøres på alle niveauer i det 

nordiske samarbejde (fra lav delagtiggørelse til høj delagtiggørelse). I forhold til hvor-

ledes projekter er lavet for, med eller af børn og unge udgør andelen af projekter for 

børn og unge en væsentlig større andel sammenholdt med forrige redegørelse.  

 

Den Nordiske børne- og ungdomskomités (NORDBUK) eget arbejde med strategien 

og handlingsplanen for Vision 2030 har også skridt frem. Fremskridtene er sket både 

gennem egne initiativer i forhold til strategien og handlingsplanen i forhold til disses 

indsatsområder, men også i sin støttende rolle for øvrige sektorers implementering af 

strategien og handlingsplanen. NORDBUK er blandt andet delvist finansieret imple-

menteringen af ministerrådets “policy for integrering af bæredygtig udvikling, ligestil-

ling og børnerettigheds- og ungdomsperspektiv i Nordisk Ministerråd”, der er vedta-

get af MR-SAM samt en vejledning til dennes integrering.  

 

Redegørelsen viser fremskridt i gennemførelsen og implementeringen af strategiens 

målsætninger. Nordisk Ministerråd kommer dog til at fortsætte arbejdet, specielt med 

kompetencefremmende indsatser, samt højne ambitionen for et endnu bedre resultat 

i kommende redegørelse. Dette har til formål at indføre strategiens ambition om, at 

“ministerrådet skal bidrag til at Norden er en ledende region og forløbere i arbejdet for 

et samfund, hvor børn og unges rettigheder og forskellige perspektiver gives plads og 

bidrager til udviklingen af samfundet.” 

 

Indholdsfortegnelse 

 

 

 

Bilag 

- Ministerrådets aktiviteter for, med og af børn og unge 
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1. Indledning 

 

Målgrupperne børn og unge inden for Nordisk Ministerråd omfatter alle i aldrene 0-25, 

men eftersom der ikke findes en skarp grænse mellem ung og voksen kan målgruppen 

for forskellige indsatser variere og dermed også inkludere personer over 25 år. Børn og 

unge anvendes som et samlet begreb i denne redegørelse, men det er vigtigt at huske, 

at børn og unge er meget forskellige.  Børn og unge har forskellige køn, identiteter, 

erfaringer og forudsætninger, forskellige etniske og religiøse baggrunde, forskellige 

funktionsevner og bor forskellige steder, noget som Nordisk Ministerråd altid bør tage 

i betragtning i sit arbejde. 

Børnerettigheds- og ungdomsperspektivet er et af de tre såkaldte tværsektorielle per-

spektiver inden for Nordisk Ministerråd (NMR). Dette indebærer, at alle sektorer og 

politikområder skal integrere perspektivet. Perspektivet skal altså gennemsyre alle 

ministerrådets arbejdsområder. De to andre tværsektorielle perspektiver er ligestilling 

og bæredygtig udvikling. 

Siden foregående redegørelse har Nordisk ministerråd gennem sin Vision 2030 sat 

høje mål for arbejdet med de tværgående perspektiver bæredygtig udvikling, ligestil-

ling, og et børnerettigheds- og ungdomsperspektiv. Nordisk Ministerråds policy for in-

tegrering af bæredygtig udvikling, ligestilling og et børnerettigheds- og ungdomsper-

spektiv (herefter kaldet policyen) gælder for alle som arbejder inden for eller under 

ministerrådet. Policyen fastslår at bæredygtig udvikling, ligestilling og et børneret-

tigheds- og ungdomsperspektiv skal gennemsyre hele Nordisk Ministerråds arbejde. 

Integrering af disse perspektiver er en forudsætning for at nå visionen om Norden som 

verdens mest bæredygtige og integrerede region i år 2030. Gennem den handlingsplan 

som konkretiserer Nordisk Ministerråds arbejde med Vision 2030 fokuserer mål 11 

blandt andet på vigtigheden af at give børn og unge ”[..] en stærkere stemme og del-

tagelse i det nordiske samarbejde samt øge deres kundskaber om nabolandenes sprog 

og kultur.” Gennem handlingsplanen fastslås også følgende:  

 

“Børn og unge er en prioriteret målgruppe eftersom en forudsætning for at nå visionen 

er at øge børn og unges velbefindende, deres mulighed for at udøve sine rettigheder og 

blive hørt. Det nordiske samarbejde skal styrke samarbejdet med civilsamfundet og 

planlægge og gennemføre flere projekter i samarbejde med børn og unge.”  

 

 

Dette gør, at det ikke bare er strategien for børn og unge som følges op på i denne 

redegørelse, men også hvordan ministerrådet har arbejdet med visionens og hand-

lingsplanens målsætninger, der berør børn og unge. Policyen for integrering af bære-

dygtig udvikling, ligestilling og et børnerettigheds- og ungdomsperspektiv, er også, til 

en vis del, er en del af denne redegørelse. Den følgende redegørelse kommer frem for 

alt til at følge op på handlingsplanen og policyen, da den tværsektorielle strategi udgår 

i 2022. 

 

Feltkode ændret

Feltkode ændret

Feltkode ændret

https://www.norden.org/sv/declaration/var-vision-2030
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1474814/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1474814/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1474814/FULLTEXT01.pdf
https://pub.norden.org/politiknord2020-707/#45302
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At integrere et børnerettigheds- og ungdomsperspektiv i NMR handler om at sætte sig 

ind i og overveje, hvordan forskellige børn og unge tænker om og påvirkes af eksem-

pelvis beslutninger og initiativer. I de fleste arbejdsområder findes der dele eller 

spørgsmål, der påvirker eller involverer børn og unges liv og vilkår. 

Redegørelsen udgår af svar fra et spørgeskema. Totalt 16 sektorer/politikområder 

har svaret på spørgeskemaet, hvoraf samtlige sektorer fra de 11 Minister-

råd[1],2 områder; Bæredygtig Udvikling og Internationale aktiviteter. Sektorerne  un-

der MR-FJLS har givet et samlet svar, mens sektorerne Energi, Erhverv og Regional 

udvikling (som inkluderer MR-VÆKST) har svaret for sig. Spørgeskemaets spørgsmål 

og tematik bygger på strategien for børn og unge, visionen, handlingsplanen  samt 

støttebrochuren om integreringen (Har du rätt glasögon på dig? Ett stöd att integrera 

ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete) som er ved-

taget i ministerrådet.  

 

2. Alle sektorer skal arbejde med børnerettigheds- og ungdomsperspektivet 

Alle sektorer og politikområder i Nordisk Ministerråd bør skal integrere et børneret-

tigheds- og ungdomsperspektiv. Dette skal gennemsyre alle ministerrådets arbejds-

områder. I det følgende afsnit bliver der beskrevet hvorledes perspektivet integreres i 

sektorernes arbejde, i hvilke processer perspektivet integreres og i hvilken grad børn 

og unge delagtiggøres i ministerrådets projekter og aktiviteter. Dette vil fremlægges 

i et komparativt perspektiv i sammenhold med de to foregående redegørelser for 

området. 

 

 

2.1. Sektorernes integrering af et børnerettigheds- og ungdomsperspektiv 

 

Børn og unge skal være en prioriteret målgruppe i ministerrådets arbejde, i overens-

stemmelse med strategiens mål (Børn og unge i Norden – en tværsektoriel strategi for 

Nordisk Ministerråd 2016–2022) og ministerrådets Vores Vision 2030. Ministerrådet 

skal i tråd med Handlingsplanen for Visionen 2030, mål 11, give børn og unge en stær-

kere og indflydelse stemme i det nordiske samarbejde. Fremadrettet i denne rapport 

vil disse to refereres til som hhv. Strategien, visionen og handlingsplanen. Arbej-

det med disse mål søges belyst i dette afsnit. Af denne grund fik sektorerne og områ-

derne spørgsmål vedrørende om de anså børn og unge som en prioriteret mål-

gruppe inden for deres sektor og område for at få et overordnet billede af ministerrå-

det generelle prioritering af børn og unges vilkår.  

 

2.1.1 Børn og unge er en prioriteret målgruppe for de fleste sektorerne 

 

Sektorerne og områder blev spurgt hvorledes de anså børn og unge for at være en pri-

oriteret målgruppe inden for deres sektorer. Spørgsmålets formål var at give et over-

ordnet billede af ministerrådets prioritering af børn og unges vilkår i det daglige ar-

bejde. 

Feltkode ændret

Feltkode ændret

Feltkode ændret

Feltkode ændret

Feltkode ændret

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=da-dk&rs=da-dk&wopisrc=https%3A%2F%2Fnordenorg-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fjonsve_norden_org%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F194795499b1442da9e9782e42feccdd5&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=-4957&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F832688313%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fnordenorg-my.sharepoint.com%252Fpersonal%252Fjonsve_norden_org%252FDocuments%252FMicrosoft%2520Teams-chatfiler%252F21-00314-17%2520Dokumentmall%2520for%2520redeg%25C3%25B8relse%2520961333_1_0.docx%26fileId%3D19479549-9b14-42da-9e97-82e42feccdd5%26fileType%3Ddocx%26messageId%3D1622022275397%26ctx%3Dchiclet%26scenarioId%3D4957%26locale%3Dda-dk%26theme%3Ddefault%26version%3D21042101600%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1623073006418%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.p2p.chiclet&wdhostclicktime=1623073006325&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=99e81c06-58df-4176-b2e2-43bd23d1c7df&usid=99e81c06-58df-4176-b2e2-43bd23d1c7df&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=1&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&query=Glas%C3%B6gon&language=en&pid=diva2%3A933516&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=-9758#sthash.dNAv4Hqr.dpbs
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=1&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&query=Glas%C3%B6gon&language=en&pid=diva2%3A933516&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=-9758#sthash.dNAv4Hqr.dpbs
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A972269&dswid=3543
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A972269&dswid=3543
https://www.norden.org/da/vores-vision-2030
https://www.norden.org/da/information/handlingsplan-vision-2030
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Figur 1: Är barn och unga en prioriterad målgrupp i er sektors/områdes arbete?  

 

 Ja Nej Andet 

2016/2017 8 4 3 

2018/2019 11 4  

2020/2021 12 4  

    

Udvikling 18/19 – 

20/21 

+1 0  

Tabel 1: Oversigt og udvikling i: Är barn och unga en prioriterad målgrupp i er sek-

tors/områdes arbete? 

 

For perioden 2020/2021 svarede 4 respondenter ”Ja” og 13 svarede ”Nej”. I denne og 

foregående redegørelsen fandtes ikke muligheden ”Andet”. Denne mulighed fandtes 

kun ikke redegørelse 2016/2017. Denne mulighed udfases i foregående og denne re-

degørelse, da det er svært at uddrage nogle resultater fra svarkategorien. Resultatet 

viser, at flere sektorer nu anser børn og unge som en prioriteret målgruppe i sammen-

hold med foregående redegørelse. Samtidig er antallet af sektorer, der ikke anser børn 

og unge som en prioriteret målgruppe steget med én, fra fire til fem, til sammenligning 

med foregående redegørelse. Samtidig er det samlede antal af deltagende sektorer og 

områder steget fra 15 til 17. At 12 af 17 sektorer og områder anser børn og unge for en 

prioriteret målgruppe er et overordnet positivt resultat. Ligeledes viser udviklingen på 

at indsatsen på området er styrket, men også at fortsat findes mulighed for at flere 

sektorer prioriterer børn og unge.  

 

2.2.1 Majoriteten af politikområderne berør børn og unge i nogen grad 

 

Udgangspunktet for at kunne integrere et børnerettigheds- og ungdomsperspektiv er, 

at man har lavet en analyse af koblingen til sit arbejdsområde. En sådan analyse skaber 

en bevidsthed om koblingen samt om udfordringerne forbundet hermed. Af denne 

grund blev respondenterne spurgt, hvorvidt de anser at rådgivernes arbejdsområde 
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relaterer sig til børn og unges livsvilkår, samt om man har gennemført en analyse af 

koblingen mellem politikområdet og børn og unge eller FN’s konventionen om børns 

rettigheder. 

 
Figur 2: Hur relaterar de frågor din sektor/område arbetar med till barn och unga?  

 

16 af 17 respondenter anser, at deres arbejde påvirker/berør børn og unge, mens kun 

én enkel sektor/område havde svært ved at se, hvordan politikområdet relaterede sig 

til børn og unges livsvilkår. Ingen af respondenterne har svaret kategorien ”Andet”. 

Dette er en positiv udvikling i sammenligning med foregående redegørelse. I sam-

menhold med foregående redegørelse ses en forøgelse af respondenter, der anser de 

spørgsmål, de arbejder med for at berøre børn og unge med tre, fra 13 til 15. 

 

Siden går vi videre til, om sektorerne/områderne har lavet en analyse eller undersøgt 

på hvilken måde børn og unge berøres af deres arbejde. 
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Figur 3: Har ni någon gång analyserat eller undersökt hur er sektor/område knyter an till 

barn och unga eller till FN:s konvetion om barnets rättigheter? 

 

5 af 16 (sammenhold med 3 af 15 i perioden 2018/2019) har analyseret eller under-

søgt, hvordan deres arbejde knytter sig til børn og unge el-

ler FN’s børnekonvention. Hertil bør det kobles, at visse sektorer anser, at deres sek-

tors virke har en åbenlys kobling til børn og unges vilkår og af denne grund ikke me-

ner, der findes behov for en sådan analyse. Social- og sundhedssektoren og uddannel-

sessektoren er eksempelvis to sådanne sektorer. Disse sektorer har børn og unge som 

en givet og udtalt målgruppe i deres virksomhed. En anden grund til, hvorfor sekto-

rerne ikke tidligere har udført en analyse er, at der tidligere ikke aktivt er til-

budt støtte og hjælp til at udføre analysen. Dette har udviklet sig det seneste år 

med tilbud om intern uddannelse i børns rettigheder, unges indflydelse og delta-

gelse. Dette arbejde vil fortsat udvikles i de kommende år med gentagende intern ud-

dannelse, digitale kurser og løbende rådgivning om børnerettigheds- og ungdoms-

perspektivet. Som reflektion på baggrund af disse resultater samt udviklingspotenti-

ale, kan man se på muligheden for at give de sektorer, der ønsker, støtte til at gen-

nemføre deres første børnekonsekvensanalyse.   

 

Resultatet viser, at Nordisk Ministerråd som organisation siden 2016 havde en høj be-

vidsthed om, hvordan børn og unge påvirkes/berøres af virksomhedens arbejde. Siden 

første redegørelse i 2016/2017 er det lykkedes at skabe vigtige og positive fremskridt. 

Årets indrapportering viser, at næsten alle deltagende sektorer er bevidste om relati-

onen til spørgsmål vedrørende børn og unge. Dette kan forekomme paradoksalt i sam-

menhold med, at et relativt lavt antal af sektorer og områder har udført en analyse af 

koblingen mellem deres arbejde og børn og unge. Tolkningen af dette kan være behov 

for kompetenceudvikling og rådgivning, om hvordan man kan analysere dette. Dette 

er under antagelse om, at desto bedre kendskab man har om børn og unges påvirkning 

af arbejdet, desto bedre resultat får man af sine indsatser. Ydermere kan en tolkning 

på forøgelsen af antal af respondenter ikke har analyseret koblingen anses 

at være grundet den øgede deltagelse i redegørelse end foregående år.  

 

2.2 Sektorernes implementering af børnerettigheds- og ungdomsperspekti-

vet 

I foregående er det konkluderet, at størstedelen af sektorerne prioriterer børn og 

unge i deres arbejde. I følgende går vi videre til i hvilke processer inden for et børne-

rettigheds- og ungdomsperspektiv, samt hvilket niveau af delagtiggørelse børn og 

unge har i udførelsen af sektorernes aktiviteter. 

 

2.2.1 Integreringen af børnerettigheds- og ungdomsperspektiv er forøget i 

samtlige strategiske processer 

 

Sektorerne har svaret på i hvilke strategiske processer, de integrerer et børneret-

tigheds- og ungdomsperspektiv. 
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Figur 4: I vilka processer integrerar ni ett barnrätts- och ungdomsperspektiv? 

 

  PROCES  

  Bud-

get 

Styring 

af eks-

terne 

aktører 

Opfølg-

ning og 

evaluse-

ring af 

styre-

doku-

menter 

Gen-

nem-

førsel 

af pro-

jekt 

Design 

af pro-

jekt/ini-

tiativ 

Be-

slut-

ninger 

eller 

for-
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ring af 

sags-

frem-

stillin-

ger 

For-

mule-

ring af 

samar-

bejds-

pro-

gram 

An-

dre 

pro-

ces-

ser 

 

 

 

PERIODE 

2016–

2017 

4 9 2 10 11 4 11  

2018–

2019 

9 4 10 11 14 5 12  

2020–

2021 

6 7 7 9 11 4 13 5 

          

 Udvikling fra 

2018/2019 til 

2020/2021 

-3 +3 -3 -2 -3 -1 +1 +5 
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Tabel 2: Oversigt og udvikling i: I vilka processer integrerar ni ett barnrätts- och ungdoms-

perspektiv? 

Grafen og tabellen viser en blandet udvikling i integreringen af et børnerettigheds- og 

ungdomsperspektiv i samtlige processer inden for ministerrådets arbejde. Der findes 

en øgning i to af syv processer; styring af eksterne aktører og formulering af samar-

bejdsprogram. Disse processer er steget med hhv. et og tre. De øvrige fem processer 

findes et fald på mellem tre og et. Ligeledes er der i denne periodes redegørelse tilfø-

jet svarmuligheden ”andre processer”, hvortil fem sektorer har svaret, at de integre-

rer et børnerettigheds- og ungdomsperspektiv i andre processer end 

de nævnte. Flere sektorer uddyber deres svar med, at børn og unge har et særskilt fo-

kus ved evaluering af projekter og initiativer. To sektorer uddyber, at integrerin-

gen af børn og unge også finder sted ved nomineringer til ekspertgrupper, bestyrel-

ser og arbejdsgrupper i form af ungdomsrepræsentanter. 

I forbindelse med ovenstående bør det tages i betragtning at udviklingen bør ses i lyset 

af NMRS’ løbende cyklusser, der forløber ulige på tværs af sektorerne og årrækkerne. 

Af denne grund bør udsvinget i antallet af projekter læses i forbehold til sektorernes 

interne arbejdscyklusser, projekter og initiativer, der igangsættes på forskellige tids-

punkter heri. Lige ledes bør forskellen i udviklerne også tages i betragtning. Forøgel-

sen i andelen, der deltagtiggør børn og unge i processen vedrørende styringen af eks-

terne aktører er et udtryk for en generel og langsigtet integrering af børn og unge, 

hvorimod design af enkelte projekter eller initiativer er mere enkeltstående og mo-

mentært.  

Grafen viser også flere områder, hvor majoriteten af sektorerne og områder ikke har 

integreret et børnerettigheds- og ungdomsperspektiv. Navnlig er det i 1) i budgetpro-

cesser (, 2) styring af eksterne aktører, 3) opfølgning og evaluering af styringsdoku-

menter og 4) ved beslutninger eller formuleringer af sagsfremstillinger. Årsager til 

denne udvikling bør også ses i lyset af ovenstående refleksioner i foregående afsnit.  

Det fremtidige arbejde med børn og unges integrering i ministerrådets arbejdsproces-

ser bør have øje at for øge tilgængeligheden af støtte for de processer, sektorerne op-

lever som udfordrende. Dette anbefales at udformes i prioriteret form, hvor der iden-

tificeres en prioriteret orden for de forskellige processer.  

2.2.2 Børn og unge involveres i varierende grad i projekter 

En vej til integration af et børnerettigheds- og ungdomsperspektiv er at involvere børn 

og unge selv. Respondenterne fik til opgave at udfylde antallet af projekter, på forskel-

lige niveauer, jf. delagtighedstrappen (Figur 5), der repræsenterer graden af delagtig-

gørelse og indflydelse som børn og unge har haft i sektorernes/områdernes forskellige 

aktiviteter. 
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Figur 5: Delaktighetstrappan 

Sektorernes og områdernes besvarelse udgør følgende fordeling: 

Niveau 1 (lav) 2 3 4 5 6 7 (høj) 

Antal 18 13 25 14 178* 5 25** 

Tabel 3: Oversigt over: Delaktighetstrappan 

* Programmet Nordplus udgør 166 af 178. Øvrige sektorer udgør 12. 

** 23 af 25 udgøres af bidrag fra én sektor. Øvrige sektorer udgør 2. 

Ud fra ovenstående fordeling viser, der sig en bred fordeling af delagtiggørelse af børn 

og unge på forskellige niveauer i ministerrådets arbejde. En klar afvigelse fra den ge-

nerelle tendens ses for delagtiggørelses niveau fem. For denne bør det noteres, at 166 

af 178 projekter på dette delagtiggørelsesniveau kommer fra én enkel sektor, Uddan-

nelses- og Forskningssektoren. Gennem sektorens Nordplus program (Nordplus Junior 

specielt) igangsættes en stor andel af ungdomsinkluderende aktiviteter. Sektoren 

estimerer, at der i disse projekter er et totalt antal af cirka 12.700 deltagere. 
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For at skabe et overordnet billede af sektorernes og områdernes delagtiggørelse, ud-

over Uddannelses- og Forskningsektoren, viser følgende graf de øvrige sektorers svar 

på spørgsmålet om andelen af delagtiggørelse (figur 6). 

 

Figur 6: Delaktighet och inflytande för barn och unga 

I ovenstående figur ses det, at delagtiggørelse af børn og unge i ministerrådets arbejde 

er lav (2 & 3) eller ingen delagtiggørelse (1). 47 af 80 projekter for de øvrige sektorer 

kategoriseres på disse niveauer. Der er dog nævneværdig forskel på ingen delagtiggø-

relse og niveau 2 og 3, der angiver hhv., at sektoren diskuterer hvordan børn og unges 

kan påvirkes af aktiviteten og tilegnelse af dokumentation om børn og unges forskel-

lige perspektiver på aktiviteten. Ligeså er det nævneværdigt, at ca. 1/3 af sektorernes 

aktiviteter delagtiggør og giver børn og unge indflydelse tilsvarende niveau 4 og 5. 

Disse niveauer angiver en aktiv delagtiggørelse af børn og unge i aktiviteten, hhv. Ind-

dragelse af børn- og ungeeksperter eller organisationer eller direkte henvendelse til 

forskellige gennem f.eks. spørgeskemaer eller sociale medier. 

Generelt kan det konkluderes, at størstedelen af sektorernes og områdernes aktivite-

ter delagtiggør og giver børn og unge indflydelse i relativ lav grad. Majoriteten af akti-

viteter inddrager børn og unges perspektiver gennem eksperter, høringer ved ekspert-

organisationer eller diskussion om børn og unges påvirkning. Visse sektorer formår i 

højere grad end øvrige at inddrage børn og unge, heriblandt Social- og sundhedssek-

toren, Uddannelses- og Forskningssektoren, Bæredygtig Udvikling og FJLS. 

Det bør noteres, at det ikke nødvendigvis giver mening for alle aktiviteter at give høj 

delagtighed og indflydelse til børn og unge. Det kan ofte give bedst mening at vurdere 

fyldestgørende delagtiggørelsesniveau individuelt for hvert projekt. En tommelfinger-

regel er, at desto mere børn og unge påvirkes af aktivitetens beslutning, desto højere 

grad af delagtiggørelse bør de få. Men eftersom et af de overordnede mål for minister-

rådet med den tværsektorielle strategi er i højere grad at integrere et børnerettigheds- 

og ungdomsperspektiv i sit arbejde, og dermed i højere grad belyse og overveje børn 
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og unges egne holdninger, er det vigtigt for ministerrådet som helhed at alle sektorer 

fremover, som minimum, diskuterer, hvordan forskellige grupper af børn og unge kan 

blive påvirket af deres beslutninger. Ydermere er det også vigtigt, at de sektorer, der 

har involveret børn og unge i sine projekter tidligere også gennemfører aktiviteter med 

en højre involveringsgrad i fremtiden. 

2.2.3 Sektorernes arbejde med handlingsplanens mål 11, ”barn och unga, en 

starkare röst och delaktighet i det nordiska samarbetet” 

Følgende afsnit beskriver sektorernes/områdernes arbejde med Handlingsplanen for 

Vision 2030, mål 11: “barn och unga, en starkare röst och delaktighet i det nordiska 

samarbetet”. Sektorerne og områderne er blevet adspurgt, hvordan de har arbejdet 

med handlingsplanens mål 11 i løbet af 2020 og 2021. Flere af sektorerne og områ-

derne har aktivt bidraget med aktiviteter, der retter sig mod børn og unge med fokus 

på større delagtiggørelse og stærkere stemme inden om det nordiske samarbejde.  

2.2.3.1 Internationalt samarbejde 

Inden for Internationalt samarbejde er børn og unges indflydelse og stemme fået et 

særligt i fokus. Dette er blandt andet iværtsat sammen med kontorerne i Estland, Let-

land og Litauen gennem kontrernes virksomhedsplaner. På denne måde integreredes 

dette fokus gennemgående for arbejdet på kontorerne. Et andet sted, hvor handling-

splanens mål 11 har fået større fokus er under programmerne: “The Open Call and Civil 

Society & Human Rights Initiative for Nordic- Russian co-operation" og “Nordic Council 

of Ministers’ funding programme for NGO co-operation in the Baltic Sea Region”. Pro-

grammerne yder støtte til samarbejde mellem nordiske og russiske partnere og 

NGO’er i Østersøområdet. I denne forbindelse er fokus på børn og unge initiativer er 

et (af flere) kvalificerings- og udvælgelseskriterier for disse to programmer. 

 

2.2.3.2 Fødevarer-, Jordbrug-, Landbrug- og Skovbrugssektoren (FJLS) 

I FJLS-sektoren er handlingsplanens mål 11 arbejdet med på forskellig vis og på for-

skellige niveauer. Et af disse er først og fremmest inkluderingen af en ungdomsrepræ-

sentant i bestyrelsen for Samnordisk skovforskning samt initiering af nominering af en 

ungdomsrepræsentant i Nordisk komité for jordbrugs- og madforskning (NKJ). På 

denne måde vil børn og unge i Norden få en øget indflydelse og indflydelse i komitéens 

og områdernes arbejde. Et andet initiativ er inkludering af børn- og ungeperspektiver 

i to nye handlingsplansinitativer, Bioøkonomi, som drifkraft for vækst, og 

Hälsosamma livsmedelsystemer. Dette sikrer, at børn og unges perspektiver belyses 

og oplyses om i forbindelse med disse videnskabende initiativer. Et tredje initativ in-

den om FJLS-sektoren er planlægningen af målrettede indsatser med unge kokke i 

Norden.  

2.2.3.3 Kultursektoren 

I kultursektoren er børn og unges indflydelse centralt i blandt andet samarbejdsprog-

rammet “KONST OCH KULTUR – DRIVKRAFTEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I 
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NORDEN”. Satsningen på børn og unges deltagelse og medskabelse er en vigtig del af 

programmet: "Barn och unga är viktiga både som initiativtagare, deltagare, medskapare 

och som målgrupp." Under prioriteringsområdet “Et grønt Norden” står der, at "Det 

nordiska civilsamhället och speciellt barn och unga kommer därför att vara aktiva föränd-

ringsagenter i en grön omvandling av kultursektorn i Norden." Under området et socialt 

bæredygtigt Norden står der, at "Barn och unga prioriteras, både som initiativtagare, 

deltagare, medskapare och målgrupp. En förstärkt insats för barn och ungas kultur- 

och språkförståelse i Norden bidrar till känslan av sammanhang, tillit och även livskraf-

tiga samhällen." og at MR-K skal "Främja ett inkluderande och för alla tillgängligt 

konst- och kulturliv där också barn och unga ska kunna vara initiativtagare, utövare, 

medskapare eller deltagare". Som en del af NMRs handlingsplan har MR-K iværtsat en 

forstærket indsats for børn og unges kultur- og sprogforståelse i Norden (2021-2024). 

Ydermere arbejder samtlige af de nordiske kultureinstitutioner med kultur, børn og 

deltagelse gennem målrettet arbejde. Et eksempel herpå er Norden Hus i Reykjavik 

med projektet “Så, se, smak – grön växt i Norden”. Produktion af kommunikationsma-

teriale for projektet blev gennemført med involvering af børn og unge i selve kommu-

nikationen og madlavning med børn. 

2.2.3.4 Ligestillingssektoren 

Ligestillingssektoren har haft fokus på børn og unges deltagelse og stemmer ved kon-

krete arrangementer, både i udarbejdelsen samt afholdelsen. Et af disse arrangemen-

ter har været til sektorens side-event til Commission on the Status of Women i 2021. I 

denne forbindelse deltog ungdomsrepræsentanter fra Norge og Finland som ligestil-

lede paneldeltagere med de nordiske ligestillingsministre til debat om magt, indfly-

delse og lederskab. Et andet eksempel er i forbindelse med kortlægning og analyse af 

LGBTI-området i Norden. I denne forbindelse indgik ungdomsorganisationer i konsul-

tation og fik stort fokus inden om kortlægningens resultat. Den nordiske prideturné i 

efteråret 2020 havde ligeså som specielt fokus at skabe deltagelse fra unge samt ung-

domsorganisationer i debatter til Pride-events omkring i Norden. 

2.2.3.5 Uddannelsessektoren 

Uddannelses- og forskningssektoren har, udover at integrere børnerettigheds- og 

ungdomsperspektivet i generelle arbejde, også sat et centralt fokus på børn og unge i 

det fireårige projekt, Uddannelse for bæredygtig udvikling, som er en del af indsatsen 

Bæredygtige livsstile. Ydermere har sektoren i forbindelse med revidering af den nor-

diske sprogdeklaration gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt unge om de-

res sprogkundskaber og attituder til sprog og kultur i Norden. Undersøgelsen har re-

sulteret i rapporten: “Har Norden et sprogfællesskab?”. 

2.2.3.6 Bæredygtig Udvikling  

Bæredygtig Udviklings-området har et særskilt fokus på involvering af civilsamfundet 

samt børn og unge. Dette slås fast i mål nummer 4 i den nordiske arbejdsplan for bæ-

redygtig udvikling. Dette indebærer blandt andet, at der sikres en stærk ungdomsre-

præsentation i det nordiske civilsamfundsnetværk for Vision 2030, gennemførsel af et 
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projekt omkring bæredygtige livsstile med fokus på unge, samt at der inkluderes to 

ungdomsrepræsentanter i den nordiske ekspertgruppe for bæredygtig udvikling (som 

understøttes af et nordisk ungdomsnetværk for bæredygtig udvikling). 

2.2.3.7 Social- och sundhetssektorn 

Social- og sundhedssektoren har givet øget opmærksomhed til børne- og ungdoms-

perspektivet inden for sektorens institution, Norden Velfærdscenter (NVC) samt i 

planlægningen og gennemførelsen af projekter. Inden for NVC har sektoren tilføjet 

børn og unge som et særskilt virksomhedsområde. I planlægningen og gennemførel-

sen af projekter, såsom markeringen af 30 år for FN’s børnekonvention og konkretise-

ringen af et fireårigt projekt om børn og unges ret til at blive hørt - Coronakrisens kon-

sekvenser for børn og unge i Norden, samt i handicapsamarbejdet er et børneret-

tigheds- og ungdomsperspektiv integreret centralt gennem udvikling af en ny model 

herfor. Indsatserne støtter alle om op Vores Vision 2030 og handlingsplanen for denne, 

særligt mål 11.  

2.2.3.8 Regionalsektoren 

Barn og ungdomsperspektivet vil være en integrert del av flere av prosjektene som skal 

gjennomføres under det regionale handlingsprogrammet 2021-2024. For eksempel 

skal prosjektet Regional implications of remote work bl.a. se på konsekvenser av fjern-

arbeid for de som nylig har gått inn i arbeidsmarkedet. Under tematikken grønn og 

inkluderende byutvikling vil sektoren bl.a. se på hvordan barn og unges perspektiver 

kan bli hørt i planlegging og byutvikling. 

2.2.4 Projekt och insatser för, med och av barn och unga 

Effekterne af hvorvidt et børnerettigheds- og ungdomsperspektiv er til stede blandt 

andet, kan ses i de beslutninger, der tages og i de aktiviteter eller indsatser, der gen-

nemføres af sektoren. 77 forskellige indsatser (sammenholdt med 79 for forrige rede-

gørelse) indrapporteredes fra sektorerne, men lang flere end disse er gennemført for 

børn og unge inden for ministerrådet. Visse af disse indsatser indbefatter samlet set 

flere aktiviteter og projekter. Mange projekter har også involveret børn og unge selv, 

enten som deltagere eller som aktive medskabere af processen. Diagrammet nedenfor 

viser, at Nordisk Ministerråd hovedsageligt har gennemført aktiviteter, projekter og 

indsatser for og med børn og unge. Det ses ydermere også, at der findes plads til, at 

der i større udtrækning kan gives ansvar til at gennemføre projekter og/eller andre ak-

tiviteter til børn og unge selv. Det bør noteres, at forskellige grader af delagtiggørelse 

passer på forskellige typer af projekter. 
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Nedenfor ses eksempler på projekter, der er gjort for, med og af børn og unge i løbet 

af 2020 og 2021. For en mere udførlig liste over afsluttede og pågående projekter se 

bilag 1. 

 

For børn og unge: 

• Projektet “Børn og løsninger i øst, vest, nord og syd” administreres af Nordens 

Hus i Reykjavik under Kultursektoren. I projektet Barn och läsning i öster, väs-

ter, norr och söder samlar Korpilombolo kulturförening samarbetspar-

ter från Colombia, Danmark, Finland och Sverige till att sprida barnlitteratur 

mellan länder och kulturer. Projektet presenterar författare från olika delar av 

världen med olika kulturbakgrund.  

• Norska ordförandeskapsprojektet Nordisk 0-24 i Uddannelses- og Forsknings-

sektoren: Tværfagligt samarbejde om udsatte børn og unge i Norden.  Pro-

jektets mål har varit att bidra till ett erfarenhets- och kunskapsutbyte om hur 

olika förvaltningsnivåer och sektorer bäst kan rikta sina insatser och utveckla 

ett samordnat och relevant utbud av offentliga tjänster för utsatta barn och 

unga. 

• Inom funktionshinderssamarbetet i Social- og Sundhedssektoren har man bör-

jat integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv enligt den modell som ut-

formas inom ramen för handlingsplanen för nordiskt samarbete om funktion-

hinder 2018-2022, aktivitet 1.3. ÄK-S (genom grundbeviljning till Nordens 

Velfærdscenter) och NORDBUK har finansierat arbetet. Modellen/arbetssättet 

tar utgångspunkt i både Barnkonventionen och Konventionen om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning samt Agenda 2030. Den bygger både 

på att ”perspektivet integreras” och att unga med funktionsnedsättning invol-

veras på ett meningsfullt sätt. Modellen är utformad tillsammans med företrä-

dare för unga med funktionsnedsättning. 

• I arbejdslivssektoren leverer ungdomsmobilitetsprogrammet Nordjobb en 

indsats for at øge mobilitet for unge på det nordiske arbejdsmarked og for at 
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forbedre viden om sprog og kultur i Norden. Nordjobb formidler i første 

række sæsonjob, tilknyttet bolig, samt kultur- og fritidsprogram for unge 

mellem 18 og 30 år. 

• I forbindelse med det danske formandskab for NMR i 2020 afholdt Uddannel-

ses- og Forskningsministeriet  et webinar om trivsel blandt unge (med fokus 

på de videregående uddannelser). Webinaret blev til i tæt samarbejde med 

Danske Studerendes Fællesråd (der forestod koordination med deres nordi-

ske ”søster-organisationer”). De studerende havde forberedt spørgsmål til in-

ternationale eksperter i trivsel og læring, som de forelagde eksperterne i for-

bindelse med webinaret.  

 

Med børn og unge: 

• “Lek lär barn om matens ursprung” er et projekt fra FJLS-sektoren. NordGen 

har, i samarbete med personal och barn på Hamiltons förskola i Helsingborg, 

påbörjat ett odlingsförsök. Tillsammans fokuserar vi på, och lär varandra om 

matens väg från jord till bord och vikten av genetisk mångfald ur ett barnper-

spektiv. 

• “Pride turné 2020”: I høsten 2020 har Norden i Fokus gjennomført en debatts-

erie som har satt søkelys på LGBTI-personers rettigheter og muligheter i Nor-

den. Det er i alt gjennomført åtte debatter med ulike temaer som alle er knyt-

tet opp til de ulike utfordringer LGBTI-personer i Norden opplever i sin hver-

dag. Debattserien har også hatt som formål å skape nettverk for samarbeid for 

organisasjoner, fagpersoner og aktivister, unge som ældre, som jobber innen 

LGBTI-sektoren i Norden. Av de åtte debattene er seks gjennomført på en fy-

sisk arena, mens to av debattene er gjennomført digitalt. I tillegg har fire av 

debattene vært knyttet opp til de lokale pride-festivaler, Åland pride i Marie-

hamn, Helsinki pride, Umepride i Umeå og filmfestivalen MIX Copenhagen. 

• I slutet av år 2020 till början av år 2021 genomfördes det en process för att 

nominera ungdomsrepresentanter till den nordiska expertgruppen for hållbar 

utveckling. De nordiska ungdomsorganisationerna involverades i processen, 

för att få komma med synpunkter kring föreslagen process och upplägg för 

nominering av ungdomsrepresentanter. I samband med detta etablerades det 

även ett nordiskt ungdomsnätverk för hållbar utveckling, som har till syfte att 

stöda ungdomsrepresentanter i expertgruppen. 

Af børn og unge: 

• I slutet av augusti 2020 arrangerade ReGeneration 2030 sitt tredje årliga ung-

domstoppmöte med ekonomiskt stöd från Nordiska ministerrådet. ReGene-

ration 2030 sammanför ungdomar från hela Norden och Östersjöregionen för 

att uppmuntra till aktivt deltagande och debatt om FN:s globala hållbarhets-

mål (SDG). Toppmötet planerades och arrangerades helt av ungdomar för 

ungdomar i åldern 15–29 år. 

• Nordens hus i Reykjavik samarbetar gärna med barn och unga kring deras egna 

initiativ. I juni visade vi i Atrium en utställning av en grupp ungdomar som varit 



 

 

16 / 30 

aktiva inom initiativet Fredagar för framtiden. Ungdomarna har uppmärksam-

mat miljöproblematiken och krävt omedelbara insatser. De har organiserat kli-

matstrejker på Austurvöllur och utmanat andra att ansluta sig. 

• Danska ordförandeskapsprojektet i Uddannelses- og Forskningssektoren ” 

Nordens unge i bæredygtige fællesskaber”:  Projektet faciliterar ett nordiskt 

ungdomsnätverk, understöder etableringen av nya gemenskaper och dialog 

mellan unga i Norden genom att ordna dialogmöten med unga 

(ungetræninger) och ha en pott ansökningsbara medel för att unga själv kan 

ordna gemensamma aktiviteter på olika håll i Nor-den. På grund av covid-19 

var det inte möjligt att genomföra fysiska tillställningar eller utdelning år 2020  

• Nordisk Barneforum, som en markering av FNs barnekonvensjons 30-års jubi-

leum, ble avholdt i januar 2020 under Danmarks formannskap. Barneforumet 

ble arrangert av og med barn i samarbeid med Unicef, NMR, det danske sosial 

-og innenriksdepartementet, og det danske barnerådet. 65 barn og 60 voksne 

deltok fra hele Norden. Hovedmålet var å øke oppmerksomhet om barnets rett 

til å gi uttrykk for sin mening (artikkel 12 i FNs Barnekonvensjon), og støtte 

barns aktive bidrag til nordisk ministerråds arbeid gjennom å lage nye møte-

plasser og kanaler for dialog og medvirkning. På Barneforumet la de nordiske 

barnedelegatene frem en Fejl! Bogmærke er ikke defineret.felles resolusjon 

med følgende hovedpunkter: 

o Alle barn og unge i Norden skal kjenne til FNs barnekonvensjon og de-

res rettigheter; 

o Alle barn og unge i Norden skal høres og involveres på en meningsfylt 

måte i alle beslutninger som påvirker dem; 

o Alle barn og unge i Norden skal være en del av et meningsfylt felles-

skap slik at vi sammen kan forebygge ensomhet.  

 

3 NORDBUKs eget arbejde  

 

NORDBUK er en arbejdsgruppe under de nordisk samarbejdsministre (MR-SAM) be-

stående af departements-/myndighedsrepræsentanter og ungdomsrepræsentanter 

fra Norden. NORDBUKs rolle er at samle og sprede viden om børn og unges levevil-

kår i Norden, fremme integreringen af et børnerettigheds- og ungdomsperspektiv i 

Nordisk Ministerråd og støtte børn og unges egen organisering og delta-

gelse. Den tværsektorielle strategi for børn og unge i Nordisk Ministerråd, NMR, blev 

vedtaget af MR-SAM i 2016. Strategien samt mål 11 i Ministerrådets handlings-

plan for Vision 2030 danner rammerne for arbejdet for, med og af børn og unge i hele 

Nordisk Ministerråds arbejde. Frem mod 2024 skal Nordisk Ministerråd ge det nor-

diska civilsamhället, särskilt barn och unga, en starkare röst och delaktighet i det nor-

diska samarbetet samt öka deras kunskaper om grannländernas språk och kultur. Mi-

nisterrådets policy för integrering av hållbar utveckling, jämställdhet och ett barn-

rätts- och ungdomsperspektiv slår fast att dessa tvärgående perspektiv ska genom-

syra hela Nordiska ministerrådets arbete, vilket i praktiken innebär att de ska finnas 

med i alla led av planering, beslutsfattande, genomförande och utvärdering.    
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Hela Nordiska ministerrådet ska arbeta med dessa målsättningar, men Nor-

diska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK) har även ett särskilt ansvar, både 

att följa upp på strategin og handlingsplanens implementering, men även att själva 

genomföra insatser som utgår från strategin, till exempel att utföra projekt, insatser 

och aktiviteter inom strategins og handlingsplanens strategiska områden. Denna bi-

laga beskriver därför NORDBUK:s egna arbete under åren 2020-2021.  

 

3.1 Styrkelse af interne indsatser for børn og unge  

Integrering af et børnerettigheds- og ungdomsperspektiv i Nordisk Ministerråds ar-

bejde kommer ikke af sig selv. Dette kræver understøttelse og udvikling af kompe-

tencer og kendskab til hvorfor, hvad og hvordan unge kan og bør inkluderes. Det er 

derfor specielt vigtigt, at medarbejdere i det nordiske samarbejde rustes med den 

nødvendige kendskab og kompetence til at løfte denne opgave. Ved styrkelse af de 

interne kompetencer for et børnerettigheds- og ungdomsperspektiv bidrager Nor-

disk Ministerråd til at give børn og unge en styrket stemme og plads i Norden.   

 

3.1.1 Uddannelse internt: ”Lær et børnerettigheds- og ungdomsperspektivper-

spektiv”  

 

Med udgangspunkt i ”Barn och unga i Norden - en tvärsektoriell strategi för Nor-

diska ministerrådet 2016-2022” vedtog NORDBUK i 2018 at finansiere interne uddan-

nelser i ministerrådet. I 2019 udførtes to uddannelser med fokus på at øge kompe-

tencer hos ministerrådets ansatte vedrørende børns rettigheder og børn og unges 

indflydelse og deltagelse samt, hvordan disse perspektiver appliceres i praksis i re-

spektive kontekster. Dette videreføres til 2020, hvor to uddannelser med 45 delta-

gere og otte gæsteforelæsere udførtes. Komplementerende hertil udførtes også tre 

webinarer med totalt 102 deltagere og syv gæsteforelæsere. I evaluering af grundud-

dannelserne svarede 26 af 39, at uddannelse var meget god – den højest mulige vur-

dering af kurset. Behovet for yderligere kompetenceudvikling fandtes fortsat ved 

indgangen til 2021. På baggrund af de positive erfaringer og resultater fra oven-

nævnte erfaringer vedtog NORDBUK finansiering til en ny uddannelse til  efteråret i 

2021, tre webinarer og dannelsen af et netværk for tidligere deltagere på uddannel-

serne. Alle indsatser sikrer fremtidig understøttelse af udvikling af kompetencer med 

fokus på barn og ungdomsrettigheds perspektivet i ministerrådet.   

 

3.1.2 Principper og tilgange for involvering af børn og unge 

 

Ambitionen om i højere grad at integrere et børnerettigheds- og ungdomsperspek-

tiv i Nordisk Ministerråds arbejde medfører også et ansvar for at sikre, at arbejdet 

sker ud fra rettighedssikrende rammer. For at skabe disse rettighedsbaserede ram-

mer initierede og financierede NORDBUK en proces med henblik på udarbej-

delse af en række principper og retninglinjer for involvering af børn og unge. Efterføl-

gende vedtog NORBUK i 2020 ”Når Nordisk Ministerråd involverer børn og unge: prin-

cipper og adfærd”. Disse principper og retningslinjer skal bidrage til at sikre et fælles 

minimumsniveau for børn og unges involvering og frem for alt en måde, som garan-
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terer og værner om børns sikkerhed.  Denne indeholder vejledende principper om in-

volvering, minimumskrav for deltagelse og indflydelse, vejledning for udvælgelse af 

børn og unge og retningslinjer for beskyttelse af rettigheder. Materialet er oversat til 

dansk, norsk, svensk, finsk, islandsk og engelsk samt trykt i fysisk folder. Materialet 

vil sikre et rettighedsbaseret grundlag for den fremtidige involvering af børn og unge 

i ministerrådet samarbejde, der understøtter Norden som førende region i arbejdet 

for et samfund, hvor børn og unges rettigheder og forskellige perspektiver får plads 

og mulighed for at bidrage til samfundsudviklingen. 

 

3.1.3 Policy for integrering af bæredygtig udvikling, ligestilling og et børneret-

tigheds- og ungdomsperspektiv 

 

NORDBUK er en af tre komitéer, der har hovedansvar for implementering af de tre 

tværgående perspektiver i Vision 2030, ligestilling, bæredygtig udvikling og et børne-

rettigheds- og ungdomsperspektiv. Som understøttelse til implementeringen ved-

tog NORDBUK i 2021, at delvist finansiere implementeringen af ministerrådets ”Po-

licy för integrering av hållbar utveckling jämställdhet och ett barn-rätts- och ungdoms-

perspektiv i Nordiska ministerrådet” vedtaget af MR-

SAM. NORDBUKs bidrag til medfinanciering af projektet gøres i samarbejde med 

MR-SAM og Ekspetrgruppen for bæredygtig udvikling. Denne integrering har ved-

stået i en lang periode og forbedres løbende. Denne støtte er et resultat af en identi-

ficering af behov for overordnede systematiske og tydelige retningslinjer for imple-

menteringen af policyen til støtte for Vores Vision 2030. Denne metodiske støtte bi-

drager til at sikre en fyldestgørende integrering af de tre tværgående perspektiver i 

Vores Vision 2030, heriblandt et børnerettigheds- og ungdomsperspektiv. Policyen 

vil blive støttet gennem en projektleder, der leder et internt projekt for at støtte im-

plementeringen, en vejledning til policyen samt interne kompetenceudviklende ind-

satser. 

 

3.1.4 Model for børnekonsekvensanalyse  

 

På baggrund af uddannelsen Lär dig ett barnrätts- och ungdomsperspektiv - kunskap 

och verktyg i praktiken og vedtagelsena af Policy för integrering av hållbar utveckling, 

jämställdhet och ett barnrätts- och ungdoms-perspektiv identificeredes det, at in-

tegreringen af et børnerettigheds- og ungdomsperspektiv i minis-

terrådet behøvede yderligere understøttelse. Projektet blev inicieret og finansie-

res af NORDBUK og skal være afsluttet i slutningen af 2021. Behovet identificeredes 

til en model for børnekonsekvens analyse for arbejdet i Nordisk Ministerråd.  Konse-

kvensanalysen tager udgangspunkts i børnekonventionens artikel 4. Materialet over-

sættes til DK, NO, FI, IS og ENG. Modellen for børnekonsvekvensanalyse understøtter 

arbejdet med integrering af et børnerettigheds- og ungdomsperspektiv i alle dele af 

ministerrådets arbejde og øger tilgængeligheden af redskaber for understøttelse af 

dette arbejde overalt i Nordisk Ministerråds arbejde. Initiativet er et skridt nærmere 

på en succesfuld integrering af et børnerettigheds- og ungdomsperspektiv i det nordi-

ske samarbejde.  

3.1.5 Information om Nordisk Ministerråd til børn  
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En central del af NORDBUKs arbejde er at sætte fokus på inddragelse og delta-

gelse af børn og unge, heriblandt også tilgængeligheden af ministerrådets arbejde. 

På baggrund af dette vedtog NORDBUK i 2020, at få lavet en lettilgængelig tekst om 

det nordiske samarbejde og Nordisk Ministerråd rettet mod børn. 

Denne tekst blev oversat til alle de nordiske sprog, inklusive grønlandsk og nordsa-

misk samt til engelsk. Denne dette materiale bidrager til muligheden for delta-

gelse og indflydelse for børn og unge i Norden gennem muligheden for øget forstå-

else af, hvad det nordiske samarbejde er. 

 

3.2 Vidensskabelse om børn og unge i Norden 

 

For at Nordisk Ministerråd skal kunne arbejde hen imod visionen om, at Norden 

skal være verdens bedste region at være barn i kræver dette viden om børn og un-

ges vilkår på forskellige områder og sammenhænge. Af denne grund er den fort-

satte vidensskabelse om børn og unges vilkår i Norden særlig vigtig for 

at kunne tage fremtidige beslutninger på et oplyst og nuanceret grundlag.   

 

3.2.1 Statistik inden for børn- og ungeområdet 

 
I 2021 vedtog og finansierede NORDBUK, at der skulle udvikles et sæt af forskel-
lige børne- og ungdomsindikatorer for børn og unge i Norden. Indikatorerne blev udar-
bejdet af ministerrådets institution Nordregio. Disse indikatorer skal danne grundlag for 
et komparativt blik på børn og unge på tværs af de nordiske lande og selvstyrende om-
råder. Indikatorerne organiseres omkring følgende områder:  
 

o Demografi  
o Fysisk sundhed  
o Mental sundhed  
o Familie levevilkår  
o Uddannelse og færdigheder  
o Arbejdsliv  
o Fritid  

 
Udover indholdet i indikatorerne ved-
tog NORDBUK også en bevilling til udarbejdelse af illustrationer og publikation til præs
entation af indikatorerne. Ydermere blev også et udviklingsforslag vedtaget til indika-
torerne, der skal supplere de nuværende med yderligere indikatorer så specifikke om-
råder.  
 
3.2.2 Børn og unges ret til at blive hørt under Coronakrisen 
 
I lyset af udbruddet af coronavirus globalt blev en række nødvendige tiltag taget i brug i 
Norden for at skærme befolkningerne fra spredning. I forbindelse med tilrettelæggel-
sen af blandt andet tjenester i, under og i kølvan-
det af COVID19 pandemien er der behov for viden om, hvordan Norden har vareta-
get børn og unges ret til at blive hørt og involveret. På denne baggrund ved-
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tog NORDBUK i 2021 projektet ”Barn och ungas rätt att bli hörda - Konsekvenser av Co-
ronapandemin för barn och unga i Norden” i samarbejde med embedsmandskommi-
téen for socialpolitik og Nordens Velfærdscenter, NVC. Projektet vil forløbe mel-
lem 2021-2024 og NVC er projektledere. NORDBUK kommer til at bevilje totalt 2 mil-
lion DKK til projektet. Projektet vil bidrage til at belyse grupper af børn og unge, der i 
lys af pandemien befinder sig i en sårbar situation, idet institutioner og tjene-
ster, der i særlig grad bidrager til beskyttelse af sårbare børn og unge er midlertidig luk-
kede.   

 

3.2.3 NORDBUK og #MeToo 

 

Som opfølgning på #MeToo vedtog NORDBUK i 2020 at bidrage til projektet om sek-

suel chikane i arbejdslivet i Norden. Projektets initiativtager og leadsektor er ÄK-

JÄM. Projektet er et tværsektorielt samarbejdsprojekt mel-

lem NORDBUK, kultursektoren (MR-K), arbejdslivssektoren (MR-A) samt social- og 

sundhedssektoren (MR-S) og projektet ledes af Nordisk institut for kund-

skab om køn (NIKK). NORDBUK bidrager med finansiering 

på 400.000 DKK til denne forskningsindsats og med en repræsentant i projektets sty-

regruppe. NORDBUK bidrag sikrer inddragelsen af et fokus på unges udsathed for se-

xisme og krænkelser i arbejdslivet. Denne indsats styrker arbejdet for specielt ud-

satte unge og deres vilkår i arbejdslivet.  

 

3.3 NORDBUKs pulje til børne- og ungdomsaktiviteter i Norden, NORDEN 0-

30 

 
3.3.1 Norden 0-30 
 
Støtteprogrammet Norden 0-30 støtter hvert år projekter, initiativer og netværk af politisk, 

social eller kulturel karakter, hvor unges engagement står i fokus. NORDBUK tildeler en stor 

del af sit årlige budget til dette program for, at børn og unge skal få nordiske erfarin-

ger, kunne mødes og udvikles. I 2021 øgede komitéen sit budget til programmet fra og med 

2021 med en million yderligere. Tildelingen steg fra 4 millioner til ca. 5 millioner år-

ligt. Dette har programmet også i 2020 på trods af Corona pandemien. I 2020 modtog pro-

grammet 83 ansøgninger, bevilgede midler til 30 projekter på en værdi af i alt mere end 

640 tusind euro. Dog er der på trods af 30 bevillinger til projekter omkring i Norden grun-

det omstændigheder med pandemien kun blevet udført ét af disse til fulde. Ordførerska-

bet for ekspertgruppen udtaler følgende om programmet i 2020:  

 

Det er svært betydningsfullt at det finnes en slik støtteordning som fremmer barn og unge delta-

kelse i samfunnet. Norden 0-30 har hatt mange og gode søknader med varierte aktivite-

ter dette året. 2020 har vært et krevende år, både for de som skal gjennomføre prosjekter og for 

oss som skal dele ut pengene. Jeg opplever at 2020 allikevel også har skapt nye mulighe-

ter og anledning til å starte realiseringen av lenge påtenkte drømmer og ideer. Jeg er sikker på 

at støtteprogrammet beriker livene til nordiske barn og unge. 
 
Blandt alle ansøgninger var fordelingen blandt på de forskellige områder på socialt (26), kultu-

relt (38), politisk (9) og 10 (andet).  
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Nøgletal for Norden 0-30 i 2020  
  Antal ansøgnin-

ger  
Antal bevillin-
ger  

Ansøgt be-
løb (euro)  

Bevilget be-
løb (euro)  

2020  83  30  1 586 764   640 303  
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3.3.2 Ekspertgruppe Norden 0-30 programmet 
 
En styrkelse af Norden 0-30 programmet har været oprettelsen af en ekspert-
gruppe, der vedstår i tildelingen af midler for programmet. I 2019 beslut-
tede NORDBUK, at sekretariatet og NKK skulle have til opgave at revidere håndbo-
gen for NORDBUK-programmet og inkludere retningslinjer for et nyt ekspertsy-
stem. Dette resulterede i en opdatering af håndbogen samt optagelse af retningslin-
jer for nominering og krav til ekspertgruppen. Ekspertgruppen for Norden 0-30 pro-
grammet blev godkendt for år 2020-2023.  
 
3.3.3 Analyse af Norden 0-30 programmets tilgængelighed 
 
Norden 0-30 programmet udøver værdifuld understøttelse til projekter i Nor-
den, der sætter unge og unges vilkår i fokus. På baggrund af, at børn og unge er mål-
gruppen for programmet er det særligt vigtigt at have opmærksomhed på program-
met og dets processer samt materialer er tilgængelige for målgruppen. Af denne 
grund vedtog NORDBUK i 2020 at lave et udbud for en analyse af programmets til-
gængelighed. Analysen fremlagdes for NORDBUK i foråret 2021 I løbet af 2021 har 
NORDBUK arbejdet på at frembringe et forslag ud fra den ovennævnte ana-
lyse med henblik på at forbedre programmet tilgængelighed.   
 
3.4 Udvikling af NORDBUK 

 

I arbejdet med NORDBUK i 2020-2021 har, der også været internt fokus på udvik-
ling af komittéen og dens arbejde med børn og unge internt i ministerrådet. Et initia-
tiv, der har haft fokus på intern udvikling i NORDBUK er beslutningen om, at ind-
drage ungdomsrepræsentanter fra Færøerne, Grønland og Åland i NORDBUK-
komitéen.   
Et andet internt styrkende initiativ, som NORDBUK vedtog i 2021, er oprettel-
sen af et netværk mellem ungdomsrepræsentanter i Nordisk Ministerråd. Netvær-
ket er til rådighed for ministerrådets ungdomsrepræsentanter, der repræsenterer Nor-
dens ungdom på forskellig vis i forskellige sammenhængehænge og fora i ministerrå-
det. Netværket giver mulighed for at styrke ministerrådets generelle inddra-
gelse og deltagelse af børn og unge på tværs af sektorer og området samt ungdomsre-
præsentanterne i NORDBUK komitéen iblandt.  

 
 

4 Konklusion 
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Bilag 1. Oversigt af projekter for, med og af børn og unge: 

För barn och unga 

Erhvervssektoren: 

1. Der arbejdes generelt set med at styrke og forbedre vilkårene for entreprenør-

skab/iværksætteri, og mange entreprenører er unge mennesker. Der har også 

været afholdt en række hackathons, hvor unge og studerende har mødtes og 

udviklet nye løsninger på baggrund af offentlige data. 

Internationalt samarbejde: 

2. Forberedelse af nyt Arktisk samarbejdsprogram. 

3. Annoncering af ansøgningsprogrammer. 

4. Invitation af deltager i informationsmøder om ansøgningsprogrammer. 

Energisektoren: 

5. Alle energisektorens aktiviteter bygger op under Vores Vision 2030, og specielt 

vedrørende den grønne omstilling af energisektoren. 

6. En bæredygtig og grøn energisektor har stor indflydelse på fremtidige gene-

rationers muligheder for både at kunne få dækket sine energibehov, men også 

for at kunne leve i samfund med mindre forurening og degradering af naturen. 

På den måde har energisektorens arbejde indirekte indflydelse på børn og un-

ges udvikling og fremtid. 

FJLS:  

7. NordGen har søgt eksterne midler til et projekt for barn og unge. 

8. NordGen har lanceret en hjemmeside omkring deres barn og ungearbejde: 

https://www.nordgen.org/projekts/barn-och-unga/ 

9. Bioøkonomi, som drivkraft for vækst i rurale områder. Her vil der blandt andet 

være aktiviteter rettet mod kompetenceudvikling af unge. 

10. Hälsosamma livsmeddelsystemer, hvor der vil være særlig fokus på kostvaner 

hos barn og unge i Norden. 

Kultursektoren: 

11. Nordisk råds barne- og ungdomslitteratur pris (NOREY). 

12. Barnutställningen Folk och rövare i Kamomilla stad (NOREY). 

13. Utställningen Pippi Långstrump 75 år (NOREY). 

14. I projektet  Barn och läsning i öster, väster, norr och söder samlar

 Korpilombolo kulturförening samarbetsparter från 

Colombia, Danmark, Finland och Sverige till att sprida barnlitteratur

 mellan länder och kulturer. Projektet presenterar författare från olika

 delar av världen med olika kulturbakgrund. (NKK) 
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15. Låna en Nordbo: Projektet främjar nordisk språk- och kulturförståelse. Trots 

svårigheter med pandemin genomfördes besök till 70 högstadie- och gymna-

sieklasser utanför huvudstadsregionen. (NKK) 

16. Ung nordisk kortfilm: Nordisk kulturkontakt arbetar kontinuerligt med att syn-

liggöra ungas egna kulturuttryck och ge dem plats att både delta och påverka 

inom konst och kultur. Under året har det bland annat skett genom visning av 

kortfilmer av unga nordiska filmmakare som inledning på filmkvällarna. (NKK) 

Ligestilling og LGBTI: 

17. Nordisk LGBTI- og ligestillingsfond 2021 

18. Nordisk Ligestillingsfond 2020 

19. Rapport: Unga kvinnor och män, utsatthet och prostitution 

20. Nordic Gender Effect grant 2021: Chile 

21. Nordic Gender Effect grant 2021 Mozambique 

22. Rapport: Våld och hatbrott mot LGBTI-personer 

23. Rapport: LGBTI-børn og -unges trivsel og velbefindende 

 

Uddannelses- og Forskningssektoren: 

24. Norska ordförandeskapsprojektet Nordisk 0-24: Tværfagligt samarbejde om 

udsatte børn og unge i Norden.  Projektets mål har varit att bidra till ett erfa-

renhets- och kunskapsutbyte om hur olika förvaltningsnivåer och sektorer 

bäst kan rikta sina insatser och utveckla ett samordnat och relevant utbud av 

offentliga tjänster för utsatta barn och unga. Rapporten finns att läsa på 

https://pub.norden.org/nord2021-025/  

25. Danska ordförandeskapsprojektet ”Nordens unge i bæredygtige fællesska-

ber”: I projektet tas reda på orsaker till stigningen av psykiskt illamående 

bland unga i Norden och det genomförs och sprids kunskap genom en kart-

läggning av nationell bäst-praxis och utvecklingsmöjligheter för en samman-

hängande insats för unga som lider av psykiskt illamående på hälso- och soci-

alområdet (Socialstyrelsen). 

26. Stärkt nordiskt samarbete för kvalitetsutveckling inom småbarnspedagogi-

ken, det pågår ett forskningsarbete kring evaluering inom småbarnspedago-

giken   (Undervisnings- och kulturministeriet i Finland, Dublin City Univer-

sity). 

27. Nordplus Junior understöder projekt och nätverk med barn och unga. 

28. Program for språkkurs prioriterar barn og ungas språkförståelse. 

29. Dembra projektet er et projekt, der søger at opbygge demokratisk kompe-

tence hos skoleelever gennem forebyggele af forskellige former for gruppe-

fjendtlighed. Projektet omfatter uddannelse og vejledning for skoler og i læ-

reruddannelsen. 

 

Integration: 

30. Under 2020 arrangerades ett nordiskt möte för deltagare från departement 

och myndigheter med fokus ensamkommandes barn och ungas utmaningar. 

Mötet resulterade i en rapport Nordiskt samarbete kring ensamkommande 

Feltkode ændret

https://pub.norden.org/nord2021-025/
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barn och unga, resultat från mötet samlades i en rapport "Nordiskt samar-

betsmöte kring ensamkommande barn och unga. 

31. En ny rapport lanserade 2020, Tidiga insatser för barn, unga och föräldrar i 

Norden - evidens och lovande arbetssätt och den lanserades med ett 

webbinarium. 

32. Under 2020-2021 har fyra expertgruppsmöten arrangerats med fokus på ti-

diga insatser till barn och familjer. 

33. Lärande exempel/ best practive publiceras löpande på webben, integration-

norden.org. 

34. Ett temaområde om negativ social kontroll och hedersförtryck har lanserats 

under 2020 - 2021 med ett webbinarium och ett nytt tema på webben med 

forskning, god praktik och nationella satsningar i de nordiska länderna.  

35. En expertgrupp är kopplad till projektet med fokus på tidiga insatser för barn 

och unga och deras familjer. De tar bland annat fram best practice exempel 

som finns på webbsidan integrationnorden.org 

 

Arbejdslivssektoren: 

36. Ungdomsmobilitetsprogrammet Nordjobb 

37. Det nordiske prosjket om fremtidens arbeidsliv 

38. Hållbarhet och jämställdhet i framtidens högteknologiska arbetsliv  

39. Digitalisering og teknologiens betydning for mennesker med funktionshin-

dringers arbejdsliv 

 

Social- og sundhedssektoren: 

40. Inom funktionshinderssamarbetet har man börjat integrera ett barnrätts- och 

ung-domsperspektiv enligt den modell som utformas inom ramen för hand-

lingsplanens akti-vitet 1.3. ÄK-S (genom grundbeviljning till NVC) och 

NORDBUK har finansierat arbetet. 

Modellen/arbetssättet tar utgångspunkt i både Barnkonventionen och Kon-

ventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt 

Agenda 2030. Den bygger både på att ”perspektivet integreras” och att unga 

med funktionsnedsättning involveras på ett meningsfullt sätt. Modellen är 

utformad tillsammans med företrädare för unga med funktionsnedsättning. 

Modellen finns beskriven i denna rapport (två språkversioner): “Inga barn el-

ler unga ska lämnas utanför – barnrätts och ungdomsperspektiv i nordiskt 

samarbete om funktionshinder: Inga barn eller unga ska lämnas utanför” og 

“No child or young person shall be left behind – child rights and youth per-

spective in Nordic cooperation on disability: No child or young person shall be 

left behind”. 

41. Så har man, också inom ramen för handlingsplanen och samma aktivitet, 1.3, 

genomfört en rad nordiska möten med unga med funktionsnedsättning, ex-

perter och forskare för att kartlägga kunskap, aktører och lärande exempel 

för att främja delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning i Nor-

den. En rapport är utarbetat i samarbete med en nordisk ekspertgrupp. Nor-

diska ungdomsdelagater har gjett innspel til arbetet, dom är citerade i rap-

porten. Resultatet presenteras i denna rapport (två språkversioner): “Se, lytte 



 

 

27 / 30 

og inkludere - Deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser i Nor-

den: Se, lytte og inkludere” og “See, listen and include: Participation for 

children and young people with disabili-ties in the Nordic countries: See, lis-

ten and include” 

42. Nordens Velferdssenter skal lede et nordisk samarbeidsprosjekt om barn og 

unges rett til og muligheter for deltakelse og innflytelse, i kjølvannet av ko-

ronakrisen i årene 2021 – 2024. Prosjektet skal kartlegge og undersøke de 

nordiske landenes koronatiltak, og samle kunn-skap om hvordan tiltakene 

har påvirket barn og unges vilkår for deltakelse og innflytelse. Prosjektet skal 

ha et særskilt fokus på at skoler og fritidsarenaer har vært mindre tilgjenge-

lige eller stengt i perioder under pandemien. Et barnerettighets- og ung-

domsperspektiv legges til grunn for arbeidet, og omfatter invol-vering av 

barne- og ungdomsorganisasjoner og sivilsamfunnet.   

43. En statusrapport med kunnskap om nasjonale strategier som har som formål 

å fore-bygge pandemien og avdempe konsekvensene av pandemitiltakene. 

Oversikten skal omfatte eksempler til etterfølgelse, for høring og involvering 

av barn og unge. 

44. En kunnskapsstatus skal utarbeides, den skal sammenstille foreliggende og 

igangsatt forskning og utredning i Norden om pandemiens konsekvenser for 

utsatte grupper barn og unges muligheter for deltakelse og utviklig. 

45. En kvalitativ studie av hvordan barn og unge selv har opplevd tiltakene myn-

dighetene har iverksatt under koronakrisen, både når det gjelder restriksjo-

ner og avbøtende tiltak. 

46. Fokusrapporter, om pandemiens konsekvenser for utsatte gruppers mulighe-

ter for utvikling og deltakelse skal utarbeides. 

47. Nordiske initiativ gjennomføres, om hvordan myndighetene bedre kan høre 

og involvere sårbare barn og unge. 

48. Uttalelser fra barn og unge i Norden skal innhentes, i samarbeid med sivil-

samfunnsor-ganisasjon (-er). 

49. Eksempler til etterfølgelse innhentes og formidles i en form som anses egnet 

for målgruppen. 

50. Det uformelle nettverket av nordiske barneombud skal involveres for å iden-

tifisere temaer der nordiske initiativer kan bidra til å styrke landenes egen 

innsats. 

51. Det planlegges også en barnerettighetskonferanse i Vilnius høsten 2021, “In-

clusive society from a child perspective” som en del av pilotprosjektet for nor-

disk-baltisk samarbeid på helse -og sosialområdet. Konferansen arrangeres 

av NMRs kontor i Litauen i samarbeid med blant annet Unicef. 

 

Digitalisering: 

52. I Cross-Border-Digital-Services programmet (CBDS) er der tre hovedspor: 

Working abroad, doing business abroad and studying abroad. Studying 

abroad sporet kan siges at være et spor, som hovedsageligt kommer unge til 

gode. Formålet med arbejdet er at gøre det lettere for nordiske og baltiske 

borgere, som vil studere på tværs af regionens grænser. Dette gøres ved at 

skabe en fælles eID-løsning hvor f.eks. et dansk NemID også kan bruges til at 
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logge ind på norske borger-service-tjenester. Dette skal afhjælpe de bureau-

kratiske barrierer, der kan være ift. at bl.a. unge mennesker kan tage til et an-

det nordisk land for at studere. 

 

Regionalsektoren: 

53. Regeneration 2030 Summit: Nordregio as part of the BeUBio project. 

54. Sámi Youth Perspectives, Education and the Labour Market (Nordregio re-

port 2020:5) 

55. Nordisk atlantsamarbejde, NORA), har en rekke prosjekter som tar opp barn 

og unges perspektiver, som feks Morgendagens ledere i Arktis, der to medie-

aktører setter fokus på ungdommen som er i regionen som har noe på hjertet 

og som skal bli morgendagens ledere i Arktisområdet, gjennom en rekke ar-

tikler og andre medieprodukter. I prosjektet mobilitet I distriktene undersø-

kes kollektivtilbudet slik at både lokale behov og turistenes behov kan bli iva-

retatt, herunder hva dette har å si for at unge vil bli eller komme tilbake til 

distriktene.   

 

Med børn og unge: 

FJLS: 

56. Bestyrelsesmøder i Samnordisk skovforskning. Her er en ungdomsrepræsen-

tant inkluderet i bestyrelsen. 

57. Under sommarhalvåret 2020 hölls en gemensam utställning på Nordens Hus i 

Reykjavik, delvis i digital form pga restriktioner. Utställningen riktade sig 

framförallt till barn och unga med isländska kultursorter i fokus och som, trots 

stora ändringar i planeringen, blev väldigt lyckad med många besökare digi-

talt. 

58. Lek lär barn om matens ursprung: NordGen har, i samarbete med personal och 

barn på Hamiltons förskola i Helsingborg, påbörjat ett odlingsförsök. Tillsam-

mans fokuserar vi på, och lär varandra om matens väg från jord till bord och 

vikten av genetisk mångfald ur ett barnperspektiv. Læs mere om projektet her: 

https://www.nordgen.org/projekts/barn-och-unga/ 

Kultursektoren: 

59. Landet bortom havet, utställningsvärdar som höll konstverkstäder för barn. 

(NOREY) 

60.  Digital sångverkstad för små barn (under Covid-nedstengingen). (NOREY) 

61. Hösten 2020 kunde Reykjavik internationella filmfestival RIFF hållas innan 

nedstängningen. I september innan själva festivalen ägde rum arrangerade 

RIFF en veckolång verkstad i Nordens hus ”Stelpur filma” för 60 flickor i åt-

tonde och nionde klass från olika skolor i Reykjavik. I en kvinnomiljö fick flick-

orna lära sig av framstående mentorer från filmindustrin och producerade 
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sina egna kortfilmer som visades på Bíó Paradís. Paradís.Nordens hus samar-

betar kontinuerligt med civilsamhället och speciellt med ungdomsorganisat-

ioner. (NOREY) 

62. Programrapporten for Volt – kultur- och språkprogram för barn och unga i 

2020 viser at 4 av 24 prosjektsøknader fikk støtte. Prosjektene omfatter mu-

sikkworkshops og konserter for folkemusikere fra nordområdene og etable-

ringen av et skriftkollektiv av unge spirende diktere på tvers av Nordatlanten.  

 

Ligestilling og LGBTI: 

63. Commission on the Status of Women 2020 

64. Commission on the Status of Women 2021 

65. Nordisk Prideturné 2020 

66. Kortlægning og analyse af LGBTI-området i Norden. 

 

Uddannelses- og Forskningssektoren: 

67. Isländska ordförandeskapsprojektet ”Uddannelse for alle”: Dialog med unga 

samt utveckling av undervisningsmaterial för att stärka globalt medborgar-

skap hos barn och unga. (Samfés, Island) 

68. Danska ordförandeskapsprojektet ”Nordens unge i bæredygtige fællesska-

ber”: Utveckling av ett material som samlar nordiska redskap och metoder 

för ökat elevdeltagande i undervisningen i grundskolan, gymnasier och yrkes-

utbildningar. Materialet testas i skolor runt om i Norden hösten 2021 och 

sprids vidare i Norden i början av 2022 (Styrelsen for Undervisning og Kvali-

tet). 

69. Projekt Nordic CRAFT 

70. Nordplus Junior understöder utbyte av skolklasser/elevmobilitet. 

 

Bæredygtig udvikling: 

71. Nominering av ungdomsrepresentanter till den nordiska expertgruppen för 

hållbar utveckling. 

72. I slutet av år 2020 till början av år 2021 genomfördes det en process för att 

nominera ungdomsrepresentanter till den nordiska expertgruppen for hållbar 

utveckling. De nordiska ungdomsorganisationerna involverades i processen, 

för att få komma med synpunkter kring föreslagen process och upplägg för 

nominering av ungdomsrepresentanter. I samband med detta etablerades 

det även ett nordiskt ungdomsnätverk för hållbar utveckling, som har till 

syfte att stöda ungdomsrepresentanter i expertgruppen. 

 

Arbejdslivssektoren: 

73. Ungdomsmobilitetsprogrammet Nordjobb. 

74. Det ble i 2020 laget konsepter til konferanse og demokratifestivaler som des-

verre ble avlyst. 

 

Social- og sundhedssektoren: 

75. I januar 2020 under det danske formannskapet for NMR ble det avholdt et fo-

rum for markering av FNs barnekonvensjon 30 år. Forumet var arrangert av 
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Unicef i samar-beid med NMR (EK-S og Nordbuk), det danske sosial -og in-

nenriksdepartementet, og det danske barnerådet. 

 

Regionalsektoren:  

76. NORA har en rekke prosjekter som involverer ungdom direkte, som f.eks. 

Unge og biodiversitet, der nordisk ungdom blir involvert i reformen av Biodi-

versitetskonvensjonen, og Arktisk natur og ungdom, som utvikler mindre mil-

jøprosjekter, som ledes av lokal ungdom, og som skal føre til større kjennskap 

og tilknytning til den lokale natur og gi innblikk og forståelse for klima-

endringer.  

 

Af børn og unge: 

 

Kulturesektoren: 

77. Utställningen The Fire in the Earth av barn på Seltjarnarnes daghem. 

78. Nordens hus samarbetar gärna med barn och unga kring deras egna initiativ. 

I juni visade vi i Atrium en utställning av en grupp ungdomar som varit aktiva 

inom initiativet Fredagar för framtiden. Ungdomarna har uppmärksammat 

miljöproblematiken och krävt omedelbara insatser. De har organiserat kli-

matstrejker på Austurvöllur och utmanat andra att ansluta sig. 

79. Samma grupp unga deltog också i augusti i Nordens hus i det nordiska ung-

domstoppmötet ReGeneration 2030 som streamades mellan olika hubbar i 

Norden. 

 

Uddannelses- og Forskningssektoren: 

80. Svenska ordförandeskapsprojektet ”Ungas sociala inkludering och delaktig-

het i utsatta områden”: Fokus på att främja ungas egen röst i dialogen om 

social inkludering. Projektet har som mål att skapa ett samlat kunskapsun-

derlag om ungas sociala inkludering utifrån ett ungdomsperspektiv. Det har 

tagits fram nationella rapporter i alla nordiska länder: https://www.nor-

den.org/sv/search?query=nabo 

81. Danska ordförandeskapsprojektet ” Nordens unge i bæredygtige fællesska-

ber”:  Projektet fa-ciliterar ett nordiskt ungdomsnätverk, understöder etable-

ringen av nya gemenskaper och dialog mellan unga i Norden genom att 

ordna dialogmöten med unga (ungetræninger) och ha en pott ansöknings-

bara medel för att unga själv kan ordna gemensamma aktiviteter på olika håll 

i Nor-den. På grund av covid-19 var det inte möjligt att genomföra fysiska till-

ställningar eller utdelning år 2020 (DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd) 

 


