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MEDLEMSFORSLAG 

 

 

Medlemsforslag 

om oprettelse af Nordisk Center for Borger-
inddragelse og Demokratiudvikling 

De nordiske lande har tradition for at inspirere hinanden i udviklingen af 

initiativer, der styrker demokrati og borgerinddragelse. At arbejde seriøst 

og målrettet med demokratiudvikling og borgerinddragelse er afgørende 

for, at vi hele tiden forbedrer de demokratiske processer i samfundet. 

Selvom de nordiske samfund er blandt de mest demokratiske i hele ver-

den, bør vi konstant bestræbe os på at styrke samfundets demokratiske 

strukturer og beslutningsprocesser, det være sig lokalt, regionalt, natio-

nalt og i det internationale samarbejde, så der er en stærkt forbindelse 

mellem befolkningen og beslutningstagerne.  

 

At udvikle og øge forståelsen for demokratiet er ikke mindst vigtigt i for-

hold til unge mennesker og nye borgere, der kan have behov for en mere 

systematisk introduktion til den nordiske tradition for demokrati. Samtidig 

bør de nordiske lande udvise interesse for demokratiske udfordringer og 

erfaringer fra andre lande, som kan danne inspiration for lignende eller 

nye tiltag. 

 

På baggrund af ovenstående kunne det være interessant, hvis de nordiske 

regeringer gik sammen om at oprette en fælles praksisorienteret forsk-

ningsinstitution, hvis formål skulle være at kortlægge, fremme og under-

støtte udviklingen af nye konkrete modeller til borgerinddragelse og de-

mokratiudvikling. Institutionen kunne fx opbygges i samarbejde mellem 

nordiske og internationale forskningsmiljøer, demokratibevægelser samt 

relevante aktører fra civilsamfundet. 

 

På baggrund af ovenstående foreslår Rasmus Nordqvist fra VSG-gruppen 

at Nordisk Råd opfordrer de nordiske landes regeringer til 

at udarbejde forslag til etablering af et Nordisk Center for Borger-

inddragelse og Demokratiudvikling, der skal fungere som en fælles 

og praksisorienteret forskningsinstitution inden for borgerinddra-

gelse og demokratiudvikling 
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at de nordiske lande afsætter midler til, at centeret kan iværksæt-

tes for foreløbig en 5-årsperiode, og at centerets arbejde efter 4 år 

skal evalueres.  

 

at man inden for Nordisk Råd vedtager, at centerets skal have en 

bestyrelse allerede fra 2015, og at denne bestyrelse får en budget-

ramme til driften, så der kan ansættes en centerchef senest pr. 1. 

januar 2016, og så centeret kan være fuldt bemandet senest inden 

udgangen af første halvår af 2016. 

 

 

 

København, 31. august 2015 

 

 

Rasmus Nordqvist (ALT) 

 

 

 

 

 

 


