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Örugg, græn og ung 
Norðurlönd 

Ótryggur heimur kallar á öflugt norrænt sam-
starf. Við stöndum frammi fyrir loftlags- og um-
hverfisvá sem krefst hraðra breytinga og nýrra 
grænna lausna. Lýðræðislegum gildum er ógnað. 
Innrás Rússlands í Úkraínu er hindrun fyrir öryg-
gi í Evrópu. 

Traust og samstaða milli norrænu landanna, með sameiginleg mál-
samfélög, gildi og menningartengsl, er traustur grunnur fyrir norrænt 
samstarf. Og nú standa Norðurlönd í heild sinni saman í NATO. Sýn 
okkar fyrir norrænt samstarf er að við verðum sjálfbærasta og sam-
þættasta svæði heims fyrir árið 2030 með því að leggja áherslu á græn, 
samkeppnishæf og félagslega sjálfbær Norðurlönd. Það þýðir að við 
verðum að halda áfram að vinna að því að minnka stjórnsýsluhindranir 
milli landanna. 

Formennskuáætlun Noregs 2023 mun leggja sérstaka áherslu á samstarf 
um öryggi og viðbúnað, grænar lausnir fyrir orkumál og samgöngumál 
og ungmenni á Norðurlöndum. Undir formennskunni verður unnið að 
nýjum verkefnum og núverandi ráðleggingum á þessum sviðum.

Íslenska



Örugg 
Norðurlönd

Íbúar Norðurlanda vilja aukið samstarf um öryggis- og varnarmál, 
hættustjórnun og loftlagslausnir. Örugg Norðurlönd eru forsenda þess 
að norræna framtíðarsýnin verði uppfyllt. Heimsfaraldurinn leiddi í ljós 
að bæta má norrænt samstarf um almannavarnir. Nýta verður þann 
lærdóm sem var dreginn af heimsfaraldrinum til að bregðast við stóru 
áskorununum sem við stöndum frammi fyrir vegna loftlagsvárinnar og 
öryggisástandsins. 

Aðfangaöryggi fyrir orku, mat, lyf og lækningabúnað er lykilatriði í því 
að efla norrænt samstarfs. Noregur vill undir formennsku sinni fylgja 
eftir þeirri vinnu sem nú er í gangi til að auka samstarf um viðbúnað til 
að við verðum betur búin undir neyð í framtíðinni.

Noregur vill undir formennsku sinni stuðla að auknum umræðum um 
norrænt varnarsamstarf og áhrif þess að öll Norðurlöndin vilja nú eiga 
aðild að NATO.
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Græn  
Norðurlönd 

Endurnýjanlegir orkugjafar eru forsenda samfélags með lítilli losun og 
þess að loftslags- og sjálfbærnimarkmiðunum verði náð. Einnig hafa 
öryggisaðstæður sett orkumál efst á oddinn. Til að losa samgöngu-
geirann við jarðefnaeldsneyti þarf hreina orku. Í grænum umskiptum 
þurfum við bæði að gera umhverfisaðlaganir og tryggja líffræðilega fjöl-
breytni. Umskiptin yfir í hreina orku skapa einnig ný störf og tækifæri 
fyrir atvinnulífið. Við verðum að tryggja að grænu umskiptin verði inn-
gildandi og á jafnréttisgrundvelli. Samstarf og rannsóknir og nýsköpun í 
tengslum við m.a. nýja tækni er lykillinn að grænum umskiptum. 

Norðurlönd eiga að vera í farabroddi hvað varðar endurnýjanlega orku, 
í lofti, á láði og legi. Sinna þarf innviðum á milli norrænu landanna. Við 
viljum ráðherranefnd um innviði sem vinnur að grænum lausnum í 
flutningageira og auknum hreyfanleika.
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Ung  
Norðurlönd

Veröldin stendur frammi fyrir loftlagsvá sem mun hafa áhrif á komandi 
kynslóðir. Líf barna og ungmenna hefur orðið fyrir áhrifum af heims-
faraldri. Geðheilsa er í brennidepli. Virk þátttaka barna og ungmenna í 
samfélaginu og lýðæðinu er grundvallaratriði. Þau notfæra sér stafræna 
vettvanga í miklum mæli, með þeim áskorunum og tækifærum sem 
fylgja þeim. 

Ungmenni dagsins í dag eru starfsfólk og atvinnurekendur framtíðar-
innar. Menntun verður að taka mið af vinnumarkaði framtíðarinnar. 
Þátttaka á vinnumarkaði er hornsteinn norræna velferðarkerfisins og 
við verðum að tryggja góðan vinnumarkað Það er áhyggjuefni hve stór 
hluti ungmenna dettur úr menntakerfinu og af vinnumarkaði, með 
neikvæðum afleiðingum fyrir bæði einstaklinginn og samfélagið. Við 
verðum að efla tækifæri ungs fólks til menntunar og atvinnu alls staðar 
á Norðurlöndum. Hreyfanleiki þvert á landamæri er einnig fjárfesting í 
þekkingu, samkennd og trausti. Gangkvæmur málskilningur og menn-
ingartengsl eru háð því að fólk hittist á ferðum, í námi og í vinnu. 

Á Norðurlöndum er rík hefð fyrir þátttöku barna og ungmenna. 
Noregur vill undir formennsku sinni leggja aukna áherslu á börn og 
ungmenni og þátttöku þeirra í samfélaginu. 
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