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EU har væsentlig indflydelse på hverdagen for borgerne 
i Norden og på de nordiske landes politik. De nordiske 
lande har fælles interesser på en lang række områder 
som miljø-, forbruger- (konsument), arbejdsmarkeds-
politik og fremme af borgere, varers og virksomheders 
mobilitet i Norden og i Europa. 

Socialdemokraterne i Nordisk Råd vil arbejde for 

at sætte et nordisk socialdemokratisk aftryk både på 
Nordisk Råds EU-sager og på de nordiske landes EU-
politik. Der skal arbejdes for, at Nordisk Råd bidrager 
til, at de nordiske lande i højere grad samarbejder om 
EU-politikken, ikke mindst om grænsehindringer og 
arbejdsmarkedspolitik – og inkluderer de nordiske EØS-
lande i dette samarbejde.

Norden i Europa

Den nordiske model

Fred, mangfoldighed, tolerance  
og bedre samfund

Fremvæksten af højreekstreme partier, fremmedhad, 
anslag mod seksuelle minoriteter og nationalisme sæt-
ter stabiliteten i Europa og i de nordiske lande i fare. 

Socialdemokraterne i Nordisk Råd ser det som en 
prioriteret opgave at fremme tolerance og bekæmpe 
ekstremisme.

For Socialdemokraterne i Nordisk Råd er øget 
lighed, ligestilling, mangfoldighed, god integration og 
effektiv kamp for demokrati og menneskerettigheder, 
svar på de udfordringer, som Europa og de nordiske 
lande står overfor. 

Den nordiske model er central for de nordiske landes 
økonomiske og samfundsmæssige udvikling.  Social-
demokraterne i Nordisk Råd vil i samarbejde med 
SAMAK bidrage til at sikre trepartssamarbejdet i de 
nordiske lande.

Udviklingen af de nordiske landes samfund skal 
være økonomisk og miljømæssig holdbar. Også 
vores naturressourcer skal håndteres ansvarligt og 

bæredygtigt. Vi vil arbejde for, at der bliver fokus på 
arbejdsvilkår samt menneskers og miljøets vilkår ved 
udvinding af naturressourcer.

Socialdemokraterne i Nordisk Råd vil arbejde ind-
gående med at udvikle forudsætningerne for en sund 
økonomisk og samfundsmæssig udvikling i Norden 
gennem fokus på arbejdsliv, uddannelse og naturres-
sourcer.
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Arbejdsliv og holdbar vækst
Socialdemokraterne i Nordisk Råd arbejder for at 
få flere unge i arbejde, fair konkurrence og rimelige 
arbejdsvilkår samt for at øge konkurrencekraften i 
Norden på en holdbar og langsigtet måde.

De største udfordringer på arbejdsmarkedet hand-
ler om ulighed, arbejdsløshed, social dumping og sort 
arbejde. Alle unge skal have ret til uddannelse, som 
giver dem de færdigheder, som de behøver for at klare 

sig på dagens arbejdsmarked. 
Derfor er det vigtigt at modarbejde frafald fra 

skolen. Vi kommer at fortsætte arbejdet mod social 
dumping for at sikre retfærdig konkurrence og rime-
lige arbejdsforhold på lige vilkår.

Den nordiske transportpolitik bør binde Norden 
sammen, sikre miljøvenlig transport og regionens 
konkurrencekraft. 
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Helse og velfærd
Gode offentlige velfærdstjenester, lighed og adgang 
for alle er grundlæggende i den nordiske velfærdsmo-
del. Norden kan ikke privatisere sig ud af de velfærds-
politiske udfordringer. 

At opretholde en bæredygtigt velfærdsmodel med 
god kvalitet og som giver god service til befolkningen, 
er et fælles mål for nordiske socialdemokrater. I fæl-
lesskab må de nordiske lande lægge vægt på nødven-
dig forandring og finde tiltag som fornyer, forbedrer og 
forstærker velfærdsmodellen. 

Programmet Holdbar Nordisk Velfærd er godt tiltag 
i den retning, det samme er Könberg-rapporten. 

Nordisk Råd har de senere år sat fokus på One 
Health, herunder den store udbredelse af antibiotika-
resistens hos mennesker og dyr. Både i EU og globalt 
har sagen stor betydning. Norden bør gå forrest med 
en fælles indsats politisk og fagligt på området.

Forslaget om et nordisk register for sundhedsper-
sonale har nu været fremme i nogle år. Der skal lægges 
fortsat pres på at det implementeres. Registeret skal 
sikre, at sundhedspersonale, der har fået frataget sin 
autorisation, ikke kan fortsætte i andre nordiske lande 
og virke som best practice ift. EU.

Klima og miljø
Socialdemokraterne arbejder for en bæredygtigudvik-
ling.  Vi har som mål at naturressourcerne skal anven-
des på en så klimaneutral måde som muligt. Udvinding 
af naturressourcer har stor betydning for lokalområ-
det ikke kun i forhold til miljø, men også arbejdsmarke-
det og livet i lokalområdet.

Turistindustrien er i vækst i Norden, og øget turisme 
i naturfølsomme områder risikerer at give permanente 
skader på naturen. Det skal være enkelt som turist i 

denne slags områder at vælge virksomheder, der tager 
et større miljøansvar. Derfor skal der oprettes en nor-
disk miljømærkning/-certificering, som kan anvendes 
af turisterhverv, der opfylder nogle tydelige, strenge 
miljøkrav, fortrinsvist inden for rammen af Miljømær-
ket Svanen.
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Kultur og uddannelse
Socialdemokraterne i Nordisk Råd arbejder for bedre 
sprogforståelse i Norden. Det vil bidrage til at borgere, 
organisationer og virksomheder lettere og bedre kan 
fungere i et Norden med fælles arbejdsmarked, uddan-
nelse og erhvervsliv.

Der skal sættes større fokus på den nordiske kultur 
og fælles historie, ved i højere grad at introducere børn 
for kultur og historie fra de forskellige nordiske lande 

i skolerne.  Den kulturelle skoletaske og flere nordiske 
TV--programmer for børn er vigtige værktøjer, sådan 
at alle børn kan møde den nordiske dimension gennem 
kultur og historie. 

Idræt og friluftsliv skal i højere grad være inklude-
rende for børn gennem bevægelse, leg og læring.

Eftersom søtransporten er vigtig både for miljø og 
eksport, findes der behov for en nordisk udredning 
om fælles havnepolitik med det mål at få mere gods 
til søs og den bedste udnyttelse af et fællesnordisk 
perspektiv i konkurrencen mod de andre store havne i 
Nordeuropa. 

Vi vil drive en politik, som skaber og styrker båndet 
mellem forskning og næringsliv og se på muligheden for 
at styrke vores konkurrencekraft med øget samarbejde.
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Det vil Socialdemokraterne i  
Nordisk Råd arbejde for i 2016:

Norden i verden        
   at tage et initiativ til at de nordiske lande får plads 
på møderne med G20-landene for at påvirke udvik-
lingen i verden.

   at sætte de vigtigste EU-sager på dagsordenen 
i Nordisk Råd og følge op på sagerne - også i de 
nationale parlamenter, og i samarbejde med vores 
europæiske søsterpartier.

   at fremme mobiliteten i Norden og EU og løse 
grænsehindringer aktivt.

   nordisk pantordning i forhold til EU’s arbejde på 
området.

   anerkendelsesdirektivet og nordisk S-forslag om 
anerkendelse af erhvervsuddannelser.

Fred, tolerance, mangfoldighed 
og menneskerettigheder

   konference om erfaringer i de nordiske lande med 
indvandrings- og integrationspolitik.

   sætte lighed og ligestilling og menneskerettighe-
der på dagsorden i Nordisk Råd, blandt andet med 
at følge op på forslaget om »lønforskelle mellem 
kvinder og mænd i Norden« og skriftligt spørgsmål 
om Nordisk forum.

   udarbejde forslag om fælles nordisk strategi til at 
kæmpe imod kønsbestemt vold i alle former. 

   arbejde for at øge viden om kønsbestemt vold på 
sociale medier, med fokus på f.eks. hævnporno og 
menneskehandel.

Arbejdsliv og  
holdbar vækst

   sætte fokus på arbejdstageres rettigheder, ar-
bejdsmiljø og modarbejde social dumping blandt 
andet ved at følge op på forslaget om »mobilitet og 
retfærdig konkurrence«, forslaget om »nordiske 
trepartssamtale« og forslaget om »flygsäkerhet 
och arbetsvillkor inom flyget«.

   udveksle erfaringer om tiltag, som kan bidrage til at 
bekæmpe arbejdsløsheden blandt unge og frafald fra 
skolen og tage initiativ til en ungdomsgaranti, som 
skal sikre arbejde eller uddannelse til alle under 25 år i 
de nordiske lande, som ikke har en sådan ordning.

   arbejde for nordiske løsninger på områderne ud-
dannelse, forskning og innovation.

   fremme udvikling af fællesnordisk transportpoli-
tik, med hensigt på konkurrencedygtige havne og 
miljømæssig konkurrenceneutralitet mellem sø-, 
bane- og biltransport.

   fremme udvikling af fællesnordisk transportpoli-
tik, med hensigt på konkurrencekraftige havne og 
miljømæssig konkurrenceneutralitet mellem sø-, 
bane- og biltransport.

Klima og miljø  
   forslag om en fællesnordisk strategi for en holdbar 

fødevarecyklus med fokus på godt dyrehold, bære-
dygtige og levende landdistrikter, holdbar produk-
tion og et velfungerende system til anvendelse af 
overskydende madvarer (madspild).

   følge op på forslaget om »ökad och hållbar turism i 
Norden« og forslaget om nordisk turistmiljømærk-
ning. 

   fortsætte arbejdet for flere bilaterale pantaftaler 
i Norden med det formål at nedsætte miljøbelast-
ningen.

   få udredt affaldsstrømmene mellem de nordiske 
lande og undersøge mulighederne for et fælles nor-
disk regelværk for affaldstransporter og eksport 
af forbrændingsaffald.

   en nordisk konference eller udredning om lande-
nes mineralstrategier med henblik på videns- og 
erfaringsudveksling.

   at de nordiske lande lever op til EU’s 2020-mål om 
energieffektivisering, herunder fremme fælles-
nordiske løsninger på området og arbejde for at 
målene bliver bindende for EU.

   fremme samarbejde i Norden om grøn energi og 
teknologi, både hvad angår forskning, udvikling, 
økonomiske investeringer og videreførelse af det 
nordiske el-samarbejde.

   at sikre at Nordisk Ministerråds programmer om 
grøn vækst omsættes til handling i de nordiske 
lande.

   følge arbejdet i Arktisk Råd og det arktisk-
parlamentariske samarbejde med særlig hensyn 
på klima og forholdene for mennesker, som bor i 
regionen.
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Sundhed og velfærd 

   følge op på forslaget om et nordisk helseregister.

   at sætte One Health (Holdbar Helse) på dagsor-
den i det nordiske samarbejde og sørge for at de 
nordiske lande samarbejder om at løfte dette op på 
europæisk (EU-) og globalt niveau.

   en ny One Health-konference om antibiotikare-
sistens som den i 2011, gerne i samarbejde med 
Medborger- og Forbrugerudvalget.

   at sætte fokus på folkesundhed og øget lighed i 
sundhed – evt. på sigt at etablere en »folkesund-
hedspris« for bedste sundhedstiltag. 

   at finde tiltag som fornyer, forbedrer og forstær-
ker en bæredygtig velfærdsmodel, som giver gode 
services og god kvalitet til befolkningen i Norden.

   at analysere de samfundsmæssige konsekvenser 
af privatisering af velfærdstjenester og vurdere 
konsekvenser og muligheder ved offentligt-private 
partnerskaber.

   følge op på forslaget om au pair-ordningen i Nor-
den.

   at arbejde for bedre opvækstmiljø for børn og 
unge, blandt andet med at følge op på forslaget om 
»vold i nære relationer« og forslaget om »skilsmis-
ser og børn«.

   atfølge op på forslaget om »fallolyckor«.

Kultur og uddannelse
   strategi for at sikre erhvervskompetencegivende 
uddannelse til alle. Herunder at sikre et uddan-
nelsessystem uden blindgyder. De erhvervsfaglige 
uddannelser skal opprioriteres.

   gennemførelse af en nordisk konference, omhand-
lende sammenhængen mellem uddannelsesudbud 
og arbejdsmarkedsefterspørgslen.

   Forslag, som udvikler kvaliteten i skolen gennem 
samarbejde mellem skoler i Norden. Nordplus-pro-
grammet og Norden i Skolen er to vigtige instru-
menter i denne sammenhæng.

   øget fokus på det folkesundhedsmæssige per-
spektiv i friluftsmuligheder og aktiviteter. 

   sætte gang i en politisk proces for at fremme nye 
politiske løsninger på udfordringerne på uddannel-
sesområdet – herunder at bidrage til at de nordiske 
lande lever op til EU 2020’s benchmark på uddan-
nelse.

   arbejde for at Nordisk Ungdomsfilmfestival 
(NUFF) skal få årlig driftsstøtte, sådan at unge fra 

alle de nordiske lande årlig kan deltage på festiva-
len i Tromsø.

   arbejde for at Nordisk Samisk Filminstitut over en 
periode på op til tre år kan gives driftsstøtte, som 
sikrer instituttet god drift frem til de har fået afkla-
ret fremtidig finansiering af regeringerne i Sverige, 
Finland og Norge.

   arbejde for at Nordisk Journalistcenter i Århus 
fortsat får driftsstøtte til sin aktivitet. Vi vil under-
strege vigtigheden af at programmet til deltagerne 
må indbefatte deltagelse i NR’s årlige session i 
oktober. 

   arbejde for et bedre samarbeide med det civile 
samfund i Norden gennem en jævnlig gennemfører 
fælles konferencer med de nordiske friluftsorgani-
sationer og de nordiske idrætsforbund.

   arbejde for at øge kundskaben blandt unge ved 
at bruge sociale medier til at dele private billeder 
og hvilke konsekvenser det kan få for privatlivets 
sikkerhed.

   arbejde for at arrangere en nordisk uddannelses-
konference med temaet »Den nordiske fællessko-
le«, som sætter fokus på hvilke udfordringer vi står 
overfor i et mere privatiseret velfærdssamfund. 

   arbejde for at etablere en fælles »Nordisk Kulturell 
Skolesekk (NKS)« Formålet med skolesækken er at 
fremme større forståelse og kundskab om nordisk 
sprog, kultur og historie. Vi vil arbejde for at den i 
første omgang inkluderer de nordiske priser  som 
Litteraturprisen, Barne- og ungdomslitteraturpri-
sen, Filmprisen, Musikprisen og Miljøprisen.

   arbejde for at den årlige prisgalla sikres god og 
forudsigelig finansiering, sådan at den kan vide-
reføres på samme gode måde som i dag. Vi mener 
at prisgallaen i dag har forøget betydningen af de 
nordiske priser.

   Nordiske TV-programmer for børn skal ikke efter-
synkroniseres inden for Norden.

 S O c I A L D E M O K R A t E R N E  I  N O R D I S K  R å D5   V I R K S O M H E D S P L A N  2 0 1 6



Følg også  
med via vores  
nyhedsbrev,  
hjemmeside:  

www.s-norden.org  
facebookside: 

www.facebook.com/s.nordisk
 og twitter: 

@SocNR  
– hvor du også kan  

skrive en kommentar  
til os.


