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Det nordiske samarbejde er et af de ældste og mest omfattende regionale samarbejder i verden. Det 
omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Samar-
bejdet  styrker samhørigheden mellem de nordiske lande med respekt for de nationale forskelle og 
ligheder. Det  øger mulighederne for at hævde Nordens interesser i omverdenen og fremme det gode 
naboskab. 
 
Samarbejdet blev formaliseret i 1952 med Nordisk Råds oprettelse som forum for parlamentarikerne 
og regeringerne i de nordiske lande. I 1962 underskrev de nordiske lande Helsingforsaftalen, som 
siden har været den grundlæggende ramme for det nordiske samarbejde. I 1971 blev Nordisk Mini-
sterråd oprettet som det formelle forum til at varetage samarbejdet mellem de nordiske regeringer og 
de politiske ledelser i de selvstyrende områder, Færøerne, Grønland og Åland. 

Det nordiske samarbejde  



 

Indledning 

Nordisk Ministerråds samarbejde på børne- og ungdomsområdet har væ-
ret styret af en tværsektoriel handlingsplan. Erfaringerne fra den tidligere 
handlingsplan viser, at børne- og ungdomsområdet kun har haft begræn-
set gennemslagskraft i Ministerrådet. På den baggrund har Nordisk Mini-
sterråd denne gang valgt et ændre strukturen for sin indsats inden for 
børne- og ungdomsområdet. Det tværsektorielle samarbejde skal frem-
over styres af en overordnet strategi for børne- og ungdomsområdet i 
Nordisk Ministerråd. Arbejdet i Nordisk Børne- og Ungdomskomite skal 
være styret dels af denne strategi, dels af nærværende handlingsplan, og 
på den måde får man rendyrket det tværsektorielle arbejde i forhold til 
arbejdet i Nordisk Børne- og Ungdomskomite (NORDBUK). Børne- og 
ungdomsperspektivet integreres i de relevante aktiviteter i Nordisk Mini-
sterråd, og Nordisk Børne- og Ungdomskomites opgaver fremstår mere 
tydeligt. Nordisk Børne- og Ungdomskomite er de nordiske landes og de 
selvstyrende områders samarbejdsorgan i ungdomsanliggender, og med-
lemmerne repræsenterer både medlemslandenes statsadministration og de 
nationale ungdomsorganisationer. Gruppen af børn og unge omfatter alle 
i alderen 0-25 år, men aldersgruppen kan variere i de forskellige sam-
menhænge. 

Formål og målsætning 

Formålet med denne handlingsplan og for NORDBUK er at arbejde hen 
imod det overordnede mål i strategien for nordisk samarbejde på det bør-
ne- og ungdomspolitiske område. Målet er, at arbejdet med børn og unge 
i Nordisk Ministerråd fremmer børns og unges muligheder for gode livs-
vilkår og indflydelse.  

Dette opnås ved hjælp af: 
 
NORDBUKs koordinerende og tværsektorielle arbejde til fremme af 
integrationen af et børne- og ungdomsperspektiv i relevante dele af 
NMRs aktiviteter og 
NORDBUKs egne aktiviteter 

1. NORDBUKs koordinerende og tværsektorielle arbejde 

NORDBUK skal støtte det arbejde, der pågår inden for andre fagområder 
for at opfylde målene i strategien, foranledige samordning af opfølgning 
på strategien, og koordinere arbejdet med børn og unge i Nordisk Mini-
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sterråd. NORDBUKs ambition er at øge det tværsektorielle samarbejde 
om arrangementer og arbejde med aktuelle temaer på grundlag af strate-
gidokumentet. NORDBUK kan have en rådgivende funktion hvad angår 
inddragelsen af og samråd med børn og unge. 

NORDBUK skal: 
 
1. Yde aktiv støtte til de forskellige ministerråd i deres arbejde med 

strategien, blandt andet ved at sørge for at de får stillet den viden til 
rådighed om børn og unges livsvilkår som indhøstes via den nordiske 
forskningskoordinator. 

2. Udbrede kendskab til strategien. 
3. Udvirke etablering af kontakt og erfaringsudveksling imellem 

fagområderne. 
4. Behandle alle nye handlingsplaner i Nordisk Ministerråd inden for 

strategidokumentets prioriterede områder ved en høringsprocedure. 
5. Udarbejde en samlet årlig oversigt over rapporterne fra de enkelte 

fagområder, hvori de redegør for deres aktiviteter af relevans for børn 
og unge.  

 
I 2008 vil NORDBUKs arbejde med strategien blive evalueret. 

2. NORDBUKs egne aktiviteter 

Med henblik på at fremme opfyldelsen af det overordnede strategimål 
skal NORDBUK ud over de tværsektorielle aktiviteter tillige arbejde med 
et antal egne projekter inden for prioriterede områder som falder uden for 
NMRs øvrige fagområder. 

2.1 Støtte til børns og unges egen organisering og nordiske samarbejde. 

NORDBUK er ansvarlig for fordelingen af projektmidler til ungdomspro-
jekter og ydelsen af direkte støtte til ungdomsorganisationer, og der skal 
være en klar og tydelig forbindelse imellem strategiens overordnede prio-
riteringer og tildelingen af støtte. Hensyn til alder, mangfoldighed og 
ligestilling, handicap, nordisk merværdi og det nordiske samarbejde i et 
internationalt perspektiv er vigtige udgangspunkter i Nordisk Minister-
råds strategi for børne- og ungdomsområdet, og de selvsamme hensyn 
skal også være vigtige udgangspunkter for tildeling af støtte. Støtteord-
ningen har det som sin overordnede opgave at medvirke til, at strategiens 
prioriterede områder afspejles i tildelingen af støtte. Samtidig skal støtten 
til børns og unges egen organisering være fleksibel, således at den stimu-
lerer til dannelse af nye former for organisering.  
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2.2 Støtte udvikling og udbredelse af nye metoder til inddragelse af børn 
og unge i demokratiske processer. 

Børns og unges deltagelse har længe været genstand for opmærksomhed, 
og det er et vigtigt emne på alle politiske niveauer i Norden. De nordiske 
landes nationale ungdomspolitik beskæftiger sig med børns og unges 
deltagelse, og nye metoder udvikles på lokalt niveau. I denne sammen-
hæng har den manglende interesse blandt børn og unge for de traditionel-
le former for engagement været anset for problematisk. NORDBUK øn-
sker at bidrage til et ændret perspektiv, således at det ikke længere er 
børn og unge, men de nuværende strukturer, der anses for at udgøre pro-
blemet. En forudsætning for børns og unges udøvelse af retten til indfly-
delse på eget liv, nærmiljø og samfundsudviklingen i al almindelighed er, 
at de eksisterende strukturer giver mulighed for reel indflydelse. I Nor-
disk Ministerråd praktiserer NORDBUK ”co-management”, hvorved 
ungdomsorganisationer og myndigheder deltager på lige vilkår.  

2.3 En stigende mangfoldighed blandt dem, der tildeles støtte via 
NORDBUK. 

Mangfoldighed og ligestilling er centrale udgangspunkter i Nordisk Mini-
sterråds strategi for børne- og ungdomsområdet. NORDBUKs arbejde har 
ikke kun til formål at problematisere forhold relateret til alder, men også 
forhold relateret til en række andre kategorier som køn, etnicitet, seksuel 
orientering og handicap, og de er ofte sammenvævet i et tæt indbyrdes 
forhold. NORDBUKs arbejde skal primært bidrage med et mangfoldig-
hedsperspektiv inden for børne- og ungdomsområdet. NORDBUK skal 
fortsat imødekomme behov og udfordringer i det multikulturelle Norden, 
primært ved at informere om støttemulighederne og prioritere i sin tilde-
ling af  støtte på en sådan måde, at et større antal børn og unge får mulig-
hed for at søge organisations- og projektstøtte, og sekundært ved at ud-
vikle støtteordningen på en sådan måde, at det er enkelt og ukompliceret 
for børn og unge i Norden at bruge ordningen. Her kan Internettet være til 
hjælp. 

2.4 Fremme kendskabet blandt børn og unge til menneskerettigheder og 
demokrati 

Visionen er at skabe et samfund der er så rummeligt, at det kan håndtere 
kompleksiteten i spørgsmålet om børns og unges rettigheder på en demo-
kratisk, bredt berigende og ikke-ekskluderende måde, således at vi undgår 
et samfund hvis holdninger og adfærd danner grobund for marginalise-
ring. Forudsætningen for, at alle de nordiske lande og selvstyrende områ-
der kan leve op til såvel borgerrettigheder som politiske, økonomiske og 
sociale rettigheder, er opfyldt. Samtlige nordiske lande har ratificeret FNs 
børnekonvention, og hvis børns og unges rettigheder skal beskyttes og 
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fremmes, skal alle kende den og overholde den. Her har NORDBUK et 
redskab i form af støtteordningen, som yder støtte til projekter der kan 
bidrage til at udbrede kendskabet til menneskerettigheder og demokrati. 
Med mere viden vil børn og unge i højere grad kunne udnytte deres ret-
tigheder.  

2.5 Udvidet samarbejde og koordinering med andre internationale 
samarbejdsstrukturer inden for det børne- og ungdomspolitiske område 

NORDBUK skal styrke samarbejdet med andre internationale ungdoms-
organer som f.eks. Ungdommens Nordisk Råd. NORDBUK skal støtte 
informationsudveksling i europæiske og internationale ungdomspolitiske 
anliggender med henblik på at opnå synergieffekter. NORDBUK skal 
også samarbejde med Nordens nabolande i ungdomspolitiske anliggen-
der, og dette samarbejde skal omfatte Nordens selvstyrende områder og 
deres nærmeste naboer. På regionalt niveau skal NORDBUK samarbejde 
med, og bidrage til større koordinering med, relevante samarbejdsstruktu-
rer for børn og unge i Nordeuropa.  

2.6 Større viden om børn og unge og udbredelse af denne viden gennem 
NORDBUKs ungdomsforskningskoordinator. 

I Norden finder der omfattende forskning sted om børn og unge. Det fo-
regår på universiteter og højere læreanstalter og bedrives af forskere in-
den for forskellige discipliner, men der findes også fritstående projekter 
som udføres for myndigheder på nationalt og lokalt niveau. NORDBUK 
har brug for viden om børn og unge for at kunne nå sine konkrete mål og 
gennemføre sine aktiviteter, og der er især brug for bred viden til støtte 
for Nordisk Ministerråd i indsatsen på børne- og ungdomsområdet. Et af 
NORDBUKs vigtige indsatsområder er koordinering og formidling af 
den viden om børn og unge, som forskningen tilvejebringer. En fælles 
kundskabsopbygning i Norden øger vor viden om børne- og ungdomsom-
rådet.  Koordinatoren skal sørge for at Nordisk Ministerråd, myndigheder 
i nordiske lande og ungdomsorganisationer i Norden får oplysning om 
eksisterende viden. NORDBUK skal efter behov kunne iværksætte forsk-
ning hvor denne mangler, og hertil kræves blandt andet en direkte kontakt 
imellem koordinatoren og ungdomsorganisationerne.  

Årlige aktivitetsplaner 

Børne- og ungdomsområdet er i konstant udvikling, og der kræves derfor 
et vist spillerum i handlingsplanen. Den nødvendige fleksibilitet tilveje-
bringes i forbindelse med planlægningen af kommende formandskaber. 
NORDBUK skal hvert år træffe beslutning om konkrete aktiviteter inden 
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for rammerne af ovennævnte områder, og disse årlige aktivitetsplaner 
skal levne plads til yderligere aktiviteter, som ikke kan forudses på grund 
af igangværende processer. Udviklingen af børne- og ungdomsområdet 
både internt i Nordisk Ministerråd og eksternt i Norden og dens omgivel-
ser kan kræve indsatser, som ikke kan bedømmes på forhånd.  

Opfølgning og evaluering 

Det gælder for alle NORDBUKs aktiviteter, at de skal gøres til genstand 
for kontinuerlig opfølgning og evaluering. Handlingsplanen skal evalue-
res i 2008. 

Denne handlingsplan blev vedtaget af de nordiske samarbejdsministre 
på deres møde i København den 1. marts 2006. 
 


	Indledning
	Formål og målsætning
	1. NORDBUKs koordinerende og tværsektorielle arbejde
	2. NORDBUKs egne aktiviteter
	2.1 Støtte til børns og unges egen organisering og nordiske samarbejde.
	2.2 Støtte udvikling og udbredelse af nye metoder til inddragelse af børn og unge i demokratiske processer.
	2.3 En stigende mangfoldighed blandt dem, der tildeles støtte via NORDBUK.
	2.4 Fremme kendskabet blandt børn og unge til menneskerettigheder og demokrati
	2.5 Udvidet samarbejde og koordinering med andre internationale samarbejdsstrukturer inden for det børne- og ungdomspolitiske område
	2.6 Større viden om børn og unge og udbredelse af denne viden gennem NORDBUKs ungdomsforskningskoordinator.
	Årlige aktivitetsplaner
	Opfølgning og evaluering

