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JÄSENEHDOTUS

Jäsenehdotus kansalaisten osallistamisen ja
demokratiakehityksen parissa toimivan poh-
joismaisen keskuksen perustamisesta

Pohjoismaat ovat perinteisesti innoittaneet toisiaan kehittämään demokra-
tiaa ja kansalaisten osallistamista koskevia aloitteita. Tarvitaan määrätie-
toista työtä demokratiakehityksen ja kansalaisten osallistamisen parissa,
jotta voimme jatkuvasti kehittää yhteiskunnan demokraattisia prosesseja.
Vaikka Pohjoismaiden yhteiskunnat kuuluvatkin maailman kaikkein demo-
kraattisimpien joukkoon, meidän on jatkuvasti pyrittävä vahvistamaan yh-
teiskunnan demokraattisia rakenteita ja päätösprosesseja, oli sitten kyse
paikallisesta, alueellisesta, kansallisesta tai kansainvälisestä yhteistyöstä,
jotta väestön ja päättäjien välillä olisi vahva yhteys.

Demokratian ymmärtämisen kehittäminen ja lisääminen on tärkeää var-
sinkin nuorisoa ja uusia kansalaisia ajatellen, jotka voivat tarvita pohjois-
maisen demokratiaperinteen perusteellisempaa esittelyä.  Samanaikaisesti
Pohjoismaiden tulee osoittaa kiinnostusta demokraattisia haasteita koh-
taan sekä muilta mailta saatavia kokemuksia kohtaan, jotka voivat innoit-
taa vastaaviin tai uusiin toimenpiteisiin.

Edellä esitetyn perusteella voisi olla kiinnostavaa, jos Pohjoismaiden halli-
tukset perustaisivat yhteisen käytännönläheisen tutkimuslaitoksen, jonka
tavoitteena olisi selvittää, edistää ja tukea kansalaisten osallistamisen ja
demokratiakehityksen uusia kehittämismalleja. Laitos voitaisiin perustaa
esimerkiksi yhteistyössä pohjoismaisten ja kansainvälisten tutkimusympä-
ristöjen, demokratialiikkeen sekä kansalaisyhteiskunnan relevanttien toi-
mijoiden välillä.

Edellä esitetyn perusteella Rasmus Nordqvist vasemmistososialistisesta
vihreästä ryhmästä ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto kehottaa Poh-
joismaiden hallituksia siihen,

että ne laativat ehdotuksen kansalaisten osallistamisen ja demo-
kratiakehyksen parissa toimivan pohjoismaisen keskuksen perus-
tamisesta yhteiseksi ja käytännönläheiseksi tutkimuskeskukseksi
kansalaisten osallistamisen ja demokratiakehityksen saralla.
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että Pohjoismaat varaavat määrärahoja viiden vuoden toimintaan
ja että keskuksen toimintaa arvioidaan neljän vuoden kuluttua.

että Pohjoismaiden neuvosto päättää, että keskuksella tulee olla
hallitus jo vuonna 2015 ja että tämä hallitus saa toimintaan bud-
jettikehyksen, jotta keskuksen johtaja voidaan palkata viimeistään
1. tammikuuta 2016, jolloin keskuksen kaikki työntekijät ehtivät
aloittaa vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla.

Kööpenhaminassa 31. elokuuta 2015

Rasmus Nordqvist (ALT)


