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MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA 

Puheenjohtajiston mietintö, joka koskee 

 

 

jäsenehdotusta Nuorten Pohjoismaiden neu-
voston paremmasta osallistamisesta  

Ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että  

Pohjoismaiden neuvosto ei jatka jäsenehdotuksen A 1674/presidiet 

käsittelyä. 

Taustaa 

Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraattinen ryhmä on tehnyt jä-

senehdotuksen, jossa se suosittaa Pohjoismaiden neuvostolle, että Nuor-

ten Pohjoismaiden neuvosto voisi jatkossa esitellä omia jäsenehdotuksiaan 

Pohjoismaiden neuvoston yleiskokouksissa. 

 

Ehdotuksesta käy ilmi, että puolueryhmä toivoo, että Nuorten Pohjoismai-

den neuvostoa (UNR) kuultaisiin enemmän ja että se osallistettaisiin vah-

vemmin Pohjoismaiden poliittiseen yhteistyöhön. Ehdotuksessa todetaan, 

että UNR on aktiivinen toimija, joka edustaa politiikassa nuorten ääntä, ja 

että UNR:n istunnossa tehdään paljon hyviä ehdotuksia uusiksi aloitteiksi. 

Koska nuorilla on kokemusta kysymyksistä, jotka koskettavat pohjoismaa-

laisia nuoria, UNR on tärkeä toimija, jonka avulla pohjoismainen yhteistyö 

voi olla nuorille kiinnostavaa jatkossakin. 

 

Sosiaalidemokraattinen ryhmä esitteli ehdotuksensa Pohjoismaiden neu-

voston teemaistunnossa 19. huhtikuuta 2016 Oslossa. Puolueryhmän esit-

telijä korosti, että asialla on periaatteellista merkitystä myös siinä mieles-

sä, että nuorten äänestysaktiivisuus on laskussa eivätkä nuoret osallistu 

enää poliittisten puolueiden toimintaan yhtä aktiivisesti kuin ennen. Esitte-

lijä totesi myös, että yleinen epäluuloisuus poliittisia järjestelmiä kohtaan 

on ongelma Pohjolassa samoin kuin syrjäytyminen ja radikalisoituminen. 

 

Tästä syystä nuoret tulee osallistaa poliittisiin prosesseihin ja näin akti-

voittaa Pohjoismaiden neuvoston toimintaa, jotta tulevat sukupolvet ko-

kevat Pohjoismaat ajankohtaisena ja tärkeänä tulevaisuudessa. 
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Puheenjohtajiston näkemykset 

 

Helsingin sopimuksen 55 artiklan mukaan Nuorten Pohjoismaiden neuvos-

tolla ei ole mahdollisuutta tehdä ehdotuksia Pohjoismaiden neuvostolle. 

 

55 artikla 

Oikeus tehdä ehdotuksia neuvostolle on hallituksilla, Färsaarten maakun-

tahallituksella, Grönlannin maakuntahallituksella, Ahvenanmaan maakun-

tahallituksella, ministerineuvostolla, neuvoston puheenjohtajistolla ja va-

liokunnilla sekä jäsenillä. 

 

Puheenjohtajiston mielestä Pohjoismaiden neuvoston työn tulee olla tar-

koituksenmukaista ja tärkeää nuorille. Siksi neuvoston tulee tukea Nuor-

ten Pohjoismaiden neuvoston omistautumista politiikalle ja antaa nuorten 

ideoille mahdollisuuksia pohjoismaisessa yhteistyössä. 

 

Pohjoismaiden neuvosto hyväksyi Kööpenhaminan 68. istunnossa tarkiste-

tun työjärjestyksen, johon sisällytettiin uusi pykälä UNR:n oikeudesta 

osallistua puheenjohtajiston kokouksiin ja uusi kappale osallistumisoikeut-

ta koskevaan pykälään UNR:n oikeudesta osallistua valiokuntien kokouk-

siin. 

 

Puheenjohtajisto haluaa jatkaa hyvää yhteistyötä Nuorten Pohjoismaiden 

neuvoston kanssa. Neuvoston johtaja ja UNR:n presidentti keskustelevat 

kokouksessaan 8. joulukuuta 2016 Pohjoismaiden neuvoston ja UNR:n vä-

lisestä yhteistyöstä. 
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