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BETÆNKNING OVER MEDLEMSFORSLAG 

Præsidiets betænkning over 

 

Medlemsforslag om 

øget inklusion af Ungdommens Nordiske Råd  

Forslag 

Præsidiet foreslår, at  

Nordisk Råd ikke foretager sig yderligere i anledning af Medlemsfor-

slag A 1674/præsidiet 

Baggrund 

Den Socialdemokratiske gruppe i Nordisk Råd har fremlagt et medlemsfor-

slag hvor gruppen anbefaler Nordisk Råd at Ungdommens Nordiske Råd 

skal kunne fremsætte deres egne medlemsforslag fra talerstolen i plenum 

til Nordisk Råds møder. 

 

Det fremgår af forslaget, at partigruppen ønsker at Ungdommens Nordiske 

Råd (UNR) i højere grad bliver hørt og inkluderet i det politiske nordiske 

samarbejde. Det påpeges, at UNR udviser stort engagement og repræsen-

terer de unge stemmer i den politiske arena, samt at der ved UNRs sessi-

on fremkommer mange forslag til nye initiativer. Da de unge mennesker 

har direkte erfaring med problemstillinger, som rører sig blandt de unge i 

de nordiske lande, så er UNR en vigtig brik for at Norden skal føles rele-

vant for ungdommen også i fremtiden. 

 

Den Socialdemokratiske gruppe præsenterede forslaget ved Nordisk Råds 

temasession i Oslo 19. april 2016. Partigruppens talsperson understrege-

de, at sagen var principielt betydningsfuld i forhold til den mindskende 

stemmedeltagelse blandt unge mennesker og at de ikke engagerer sig i 

samme grad i politiske partier. Endvidere, at en almen skepsis overfor de 

politiske systemer er et problem i Norden, og at udenforskab og radikali-

sering eksisterer. 

 

Derfor er det behov for, at involvere ungdommen i politiske processer og 

på den måde vitalisere Nordisk Råds virksomhed, så at de kommende ge-

nerationer ser Norden som relevant og vigtig i fremtiden. 
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Præsidiets synpunkter 

 

I henhold til Helsingforsaftalens artikel 55 har Ungdommens Nordiske Råd 

ikke mulighed for at fremsætte forslag i Nordisk Råd: 

 

Artikel 55 

Regeringerne, Færøernes landsstyre, Grønlands landsstyre, Ålands lands-

kapsstyrelse, Ministerrådet, Rådets Præsidium og udvalgene samt ethvert 

medlem har ret til at stille forslag i Rådet. 

 

Præsidiet mener, at Nordisk Råds arbejde skal være relevant og vigtigt for 

unge mennesker. Rådet skal derfor bakke op om UNRs politiske engage-

ment samt give muligheder for unge menneskers idéer i det nordiske 

samarbejde. 

 

Nordisk Råd har til den 68. session i København vedtaget en revideret for-

retningsorden hvor ny paragraf er sat ind enlig praksis om UNRs ret til at 

deltage i Præsidiets møder samt et nyt stykke i en paragraf om UNRs ret 

til at deltage i udvalgenes møder. 

 

Præsidiet ønsker, at fortsætte det gode samarbejde med UNR. Rådsdirek-

tøren og UNRs præsident vil den 8. december 2016 holde møde hvor 

samarbejdet mellem NR og UNR drøftes. 
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