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MEDLEMSFORSLAG 

 
 
Medlemsforslag 
om strategi for at stimulere tilflytning af kvinder til distrikter og 
selvstyrende områder  
 
Fraflytning og centralisering er et stort og kendt problem i flere landeom-
råder i de nordiske lande. Både mænd og kvinder flytter – for stor del 
yngre generationer, men kvinderne dog i betydelig større grad end mæn-
dene. I mange tilfælde flytter de til storbyerne eller til udlandet for at stu-
dere eller arbejde, og vender ikke tilbage igen. I et land eller en region, 
hvor kvinderne ikke har lyst til at bosætte sig, er der meget ringe udsigter 
til vækst i fremtiden – det være sig befolkningstilvækst, økonomisk vækst 
eller social udvikling.   
 
I mange tilfælde går flytningen fra distrikterne ind til større byer. Men for 
de selvstyrende lande i Norden, Grønland og Færøerne, er der tale om en 
reel fraflytning, hvor en alt for stor del af befolkningen forlader deres 
hjemland.  
 
Der er samlet megen statistik og forsket en hel del på omfanget og årsa-
gerne til fraflytning og centralisering, problemerne med demografiske for-
skydninger og udvandring, og fokus har længe været på de ulykkelige so-
ciale og kulturelle omkostninger og dunkle udsigter for fremtiden, som 
følger af dette.  
 
Der findes enkelte positive eksempler på, hvordan man ved landspolitisk 
og regional indsats, har været i stand til at vende fraflytning til tilflytning. 
Der er imidlertid ikke lagt nogen klar fælles strategi for at vende den 
uheldige udvikling, som i flere områder bare vokser i omfang. Tiden er 
kommet til handling. Det er nødvendigt at omsætte al den store kvalifice-
rede viden, som er samlet i nordisk regi, til konkrete politiske tiltag.   
  
Da der er tale om en fælles problemstilling for udsatte områder i de nordi-
ske lande, er det også oplagt at lægge en fælles strategi for at vende den 
uheldige udvikling, som for nogle distrikter og selvstyrende lande, hvor 
folketallet falder, er ved at blive til et spørgsmål om overhovedet at have 
mulighed for at vokse og udvikles i fremtiden.  
 
Ser vi på demografiske tal fra de nordiske lande (Nordisk Statistisk årbog 
2011), så er befolkningstilvæksten i de senere år delvist et resultat af en 
naturlig vækst, hvor flere fødes end dør, samtidig som der i de fleste lan-
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dene er en nettomigration, hvor tallet af indvandring og fraflytning begge 
bliver mindre.  
 
Nettomigrationen havde i 2010 størst påvirkning på befolkningsudviklin-
gen i Sverige, men gælder også Danmark, Finland, Åland og Norge. Kun 
på Færøerne og i Grønland havde den naturlige befolkningsforandring, 
størst betydning. Færøerne har nedgang i befolkningstallet, på grund af 
negativ nettomigration. Island har fraflytning fra distrikterne og havde i et 
år nedgang i befolkningstallet. Prognoserne for befolkningstilvækst er dog 
positiv for alle de nordiske land, med undtagelse for Færøerne og Grøn-
land. Men tallene dækker over meget store variationer for de forskellige 
områder i de nordiske lande.  
 
I dette forslag er der sat fokus på kvinderne, selv om der også er en ræk-
ke tiltag, som er nødvendige, for at forbedre mændenes uddannelses- og 
arbejdsmuligheder i udkantsområder. Men da antallet af kvinder er fare-
truende lavt i flere områder, og kvinderne helt øjensynligt er mere mobile 
og mindre interesserede i at vende tilbage, bør der laves en helt målrettet 
strategi med dét fokus. Kvinderne vælger øjensynligt at bo dér, hvor de 
har størst mulighed for at bruge sin uddannelse og give sine børn bedst 
mulige opvækstmuligheder. Derfor er det nødvendigt at gøre det attraktivt 
for kvinder at vælge at studere, efteruddanne sig, arbejde og bo i områ-
der i Norden, som er alvorligt truet af befolkningsnedgang.  
 
En række datasamlinger og forskningsarbejde findes, bland andet hos 
Nordregio: 
 http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2012/Nordic-
perspectives-on-demography/ 
Med særlig fokus på kvinder:  
http://www.nordregio.se/en/System/Search/?q=WOMEN 
 
 
På baggrund af ovenstående foreslår Bjørt Samuelsen (T) og Høgni Hoydal 
(T) på vegne af Den Venstresocialistiske Grønne Gruppe, at 

Nordisk Råd rekommanderer de nordiske landes regeringer, 

at udarbejde og fremlægge en målrettet strategi for at forebygge 
fraflytning og skabe vækst i områder med faldende befolkning 
 
at strategien omfatter helt konkrete forslag til, hvordan der skabes 
flere kvinderelaterede arbejdspladser 
 
at strategien omfatter bedre muligheder for kvinderat skabe egen 
virksomhed 
 
at strategien omfatter uddannelsesmuligheder for kvinder, herun-
der fjernundervisning og voksenuddannelse 
 
at strategien omfatter handlingsplan for at modvirke kønsrelateret 
vold 
 
at strategien imødekommer kvinders behov for velfærd, sundhed 
og trygge omgivelser 
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samt 
 

at de nordiske landes regeringer i deres respektive nationale  
budgetter prioriterer økonomiske midler til at implementere stra-
tegierne  
 

 
Helsinki den 30. oktober 2012 

Bjørt Samuelsen (T) Høgni Hoydal (T) 
 
 
 
 


