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Det nordiske samarbejde har skabt bedre livskva-
litet for befolkningen i Norden i de seneste årtier, 
både kulturelt, økonomisk og socialt. Behovet for 
at styrke det nordiske samarbejde er stort, især i 
lyset af flygtningestrømmen, arbejdsindvandrin-
gen, arbejdsløsheden og frygten for terror. De vel-
uddannede, teknologiske og socialt rige samfund 
i de nordiske lande har et stort potentiale, hvis de 
samarbejder endnu bedre.

På trods af landenes forholdsvise små stør-
relser, så er de nordiske lande samlet set blandt 
de 10 største økonomiske regioner i verden. Vores 
beskæftigelse, lighed, ligestilling mellem kønnene, 
miljøbevidsthed og sociale retfærdighed er blandt 
de højeste i verden. Det tætte samarbejde og vores 
fælles historie og kulturarv gør, at vores holdninger 
og interesser er sammenfaldende.

Fred, mangfoldighed og tolerance

Øget nordisk samarbejde
Øget samarbejde for at styrke den nordiske 
model inden for arbejdsmarkedet og velfærd er 
vigtigt. Vi må også sikre, at vi i Norden lever op 
til FN’s verdensmål og Paris-aftalen vedrørende 
miljø og klima.

En vigtig faktor i den nordiske succes har været 
fælles arbejdsmarked, tæt samarbejde mellem 
offentlige myndigheder og det igangværende 
arbejde og indsatserne for at fjerne grænsehin-
dringer. På det område må vi gøre endnu mere i 

de kommende år, ligesom Poul Nielson har under-
streget i sin rapport om arbejdsmarkedet.

De nordiske lande har også fælles interesser i 
EU på en lang række af områder såsom arbejds-
markedspolitik og fremme af den fri bevægelig-
hed for borgere, handelsvarer og virksomheder i 
Norden og i Europa. Derfor har EU en væsentlig 
indflydelse på hverdagen for borgerne i Norden, 
og vi må sørge for øget samarbejde om nordiske 
interesser i EU.

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

For Socialdemokraterne i Nordisk Råd udgør 
øget lighed og fællesskab, ligestilling, mang-

foldighed, god integration og effektiv kamp for 
demokrati og menneskerettigheder svaret på de 
udfordringer, som Europa og de nordiske lande 
står overfor. 
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– arbejde, miljø  
og tryghed til alle

Arbejdsliv og bæredygtig vækst
Den nordiske model er central for de nordiske 
landes økonomiske og samfundsmæssige udvik-
ling og konkurrenceevne.  Socialdemokraterne i 

Nordisk Råd vil i samarbejde med SAMAK bidrage 
til at sikre trepartssamarbejdet i de nordiske 
lande og styrke den nordiske model.



Sundhed og velfærd
Gode offentlige velfærdstjenester, lighed og 
adgang for alle er grundlæggende i den nordiske 
velfærdsmodel. Norden kan ikke privatisere sig 
ud af de velfærdspolitiske udfordringer. 

At opretholde en bæredygtig velfærdsmodel 
med god kvalitet, som giver god service til befolk-
ningen, er et fælles mål for nordiske socialdemo-
krater. I fællesskab må de nordiske lande lægge 
vægt på nødvendig forandring og finde tiltag som 
fornyer, forbedrer og forstærker velfærdsmodel-
len. Programmet Holdbar Nordisk Velfærd var et 
godt tiltag i den retning, og det samme gælder 
Könberg-rapporten. 

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

Diskussionen om et nordisk register for sund-
hedspersonale har nu været fremme i nogle år. 
Der skal lægges fortsat pres på, at der implemen-
teres et godt regelværk, som sikrer, at sundheds-
personale, der har fået frataget autorisationen, 
ikke kan fortsætte med at arbejde i andre nordi-
ske lande.

Klima og miljø
Socialdemokraterne arbejder for en bæredygtig 
udvikling. Vi har som mål at naturressourcerne 
skal anvendes på en klimaneutral måde. Udvin-
ding af naturressourcer har stor betydning for 
lokalområdet ikke kun i forhold til miljø, men også 
arbejdsmarkedet og livet i lokalområdet.

Turistindustrien er i vækst i Norden, og øget 
turisme i sårbare naturområder kan have forskel-

lige risici. Det er vigtigt, at turismebranchen og 
erhvervslivet tager større ansvar. Derfor skal der 
oprettes en nordisk miljømærkning/-certificering, 
som kan anvendes af turisterhverv, der opfylder 
tydelige, strenge miljøkrav, fortrinsvist inden for 
rammen af Miljømærket Svanen.
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Socialdemokraterne i Nordisk Råds arbejds-
livspolitik skal adressere de udfordringer, vi 
mener er vigtigst på arbejdsmarkedet: Ulighed, 
arbejdsløshed (særligt blandt unge), mennesker 
med funktionshindringer, faldende organise-
ringsgrad, atypiske ansættelser, social dumping 
og sort arbejde. 

Socialdemokraterne i Nordisk Råd støtter de 
forslag, som fremlægges i Poul Nielsons rapport 
om det nordiske arbejdsmarked. Vi vil videre-
udvikle disse forslag og ser det som en vigtig 
opgave, at de bliver iværksat. Ikke mindst gælder 
det forslaget om obligatorisk voksen- og efterud-
dannelse til alle. 

Socialdemokraterne i Nordisk Råd kommer til 
at fortsætte arbejdet mod social dumping for at 

sikre retfærdig konkurrence og rimelige arbejds-
forhold på lige vilkår.

Den nordiske transportpolitik bør binde Nor-
den bedre sammen, sikre miljøvenlig transport og 
styrke regionens konkurrencekraft.

Søtransporten er vigtig både for miljø og 
eksport: Derfor er der behov for en nordisk 
udredning om fælles havnepolitik med det mål at 
få mere gods over til søs, således at den styrker 
konkurrencen mod de andre store havne i Nord-
europa. 

Vi vil drive politik, som skaber og styrker bån-
det mellem forskning og næringsliv, og vi vil se på 
muligheden for at styrke vores konkurrencekraft 
gennem øget samarbejde



Kundskab og kultur
Socialdemokraterne i Nordisk Råd arbejder for 
bedre sprogforståelse i Norden. Det vil bidrage til, 
at borgere, organisationer og virksomheder let-
tere og bedre kan fungere i et Norden med fælles 
arbejdsmarked, uddannelse og erhvervsliv.

Vi ønsker gennem vores arbejde inden for kund-
skab og kultur at sikre de borgernære tilbud. 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 nordi-
ske lande i skolerne. Den kulturelle skoletaske og 
flere nordiske TV-programmer for børn er vigtige 
værktøjer, sådan at alle børn kan møde den nordi-
ske dimension gennem kultur og historie. 

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

Det vil Socialdemokraterne  
i Nordisk Råd arbejde for i 2017:

Norden i verden        
   tage et initiativ til, at de nordiske lande får 

plads på møderne med G20-landene for at 
påvirke udviklingen i verden.

   arbejde for at Stefan Löfvens initiativ, »Global 
deal«, kommer til virkelighed med de nordiske 
lande i spidsen.

   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.

   opfordre de nordiske regeringer til at samar-
bejde om bekæmpelsen af skatteunddragelse 
og gå forrest i den kamp internationalt.

   arbejde for en fælles nordisk indsats til at 
sikre, at verden lever op til de nye FN-verdens-
mål.

   aktivt deltage i den offentlige debat om fred, 
tolerance og kampen for menneskerettighe-
der, bl.a. med udtalelser om vigtige hændelser 
i hele verden.

Arbejdsliv og  
bæredygtig vækst

   sætte fokus på fremtidens arbejdsmarked 
i Norden, med baggrund i SAMAK’s Nord-
mod2030-projekt og Poul Nielsons rapport 
for Nordisk Ministerråd om arbejdsmarkedet. 
Ligestilling på arbejdsmarkedet skal priorite-
res samt voksen- og efteruddannelse igennem 
forskellige former, som støtter livslang læring.   

   sætte fokus på arbejdstageres rettigheder og 
arbejdsmiljø og samtidig modarbejde social 
dumping blandt andet ved at følge op på for-
slaget om »mobilitet og retfærdig konkurren-
ce«, ideen om »nordisk trepartssamtale« og 
følge problematikken omkring arbejdsvilkåre-
nes indflydelse på sikkerheden i flybranchen.

   udveksle erfaringer om tiltag, som kan bidrage 
til at bekæmpe arbejdsløsheden blandt unge 
og frafald i skolen samt 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.

   at fremme mobiliteten i Norden og EU, bl.a. 
med at løse grænsehindringer aktivt og med 
øget samarbejde og udveksling af viden om 
bedre integration af immigranter. 
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Klima, miljø og  
forbrugerrettigheder

   fortsætte arbejdet med forslaget om en 
fællesnordisk strategi imod madspild og for 
intelligent udnyttelse af madaffald, herunder 
omdannelse til bioenergi.

   fortsætte arbejdet med at få statusmeldinger 
fra de nordiske regeringer om opfyldelse af 
internationale klimamålsætninger for at fast-
holde et højt ambitionsniveau på området.

   fortsætte arbejdet for flere bilaterale pant-
aftaler i Norden med det formål at nedsætte 
miljøbelastningen og styrke forbrugerrettig-
hederne på tværs af grænser.

   følge op på forslaget om at få udredt affalds-
strømmene mellem de nordiske lande og 
undersøge mulighederne for et fælles nordisk 
regelværk for affaldstransporter og eksport 
af forbrændingsaffald for at nedbringe miljø-
belastningen.

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

   følge op på problematikken om toiletaffald i 
Østersøen fra skibstrafik.

   følge op på problematikken med fiskeri i de 
sårbare områder i Ishavet og Arktis.

   følge op på Nordisk Ministerråds programmer 
om grøn vækst, således at de omsættes til 
handling i de nordiske lande.

   arbejde for et nordisk forbud mod mikroplast i 
kosmetik.

   arbejde for at reducere medicinrester i spilde-
vand på nordisk niveau.

   arbejde for fællesnordisk eksportfremme af 
vandteknologier.

   arbejde for fællesnordiske indsatser på trans-
portområdet i forlængelse af EU’s klimaplan, 
herunder nul-udslips-teknologier, hydrogenbi-
ler, elbiler, vragpant m.m.

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

Sundhed, velfærd  
og ligestilling

   følge op på sagen om et nordisk helseregister 
jævnfør betænkning fra Udvalget for Velfærd i 
Norden om rekommandation Rek. 28/2010.

   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.

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

   finde tiltag som fornyer, forbedrer og for-
stærker en bæredygtig velfærdsmodel, som 
giver gode services, nye former for valgfrihed 
i den offentlige sektor uden profit til private 
virksomheder og god kvalitet til befolkningen i 
Norden, bl.a. med øget samarbejde om udveks-
ling af viden og erfaringer på sundhedsområ-
det.

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

   sætte lighed og ligestilling og menneskerettig-
heder på dagsordenen i Nordisk Råd. 

   kæmpe imod kønsbestemt vold i alle former, 
ikke mindst på sociale medier, med fokus på 
f.eks. hævnporno og menneskehandel.

   arbejde for en fælles indsats i forbindelse med 
det stigende antal flygtninge, både inden for 
EU og i Norden, ikke mindst hvad angår uledsa-
gede flygtningebørn, kvinder på flugt og andre 
sårbare grupper. 

   arbejde videre med at forbedre børn og unges 
psykiske sundhed.

   arbejde for bedre opvækstmiljø for børn og 
unge, blandt andet ved at følge op på forslaget 
om »vold i nære relationer« og forslaget om 
»skilsmisser og børn«.

   følge op på forslaget om »faldulykker«.
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Kundskab og kultur

   arbejde for en strategi, der sikrer erhvervs-
kompetencegivende uddannelse til alle, 
herunder at sikre et uddannelsessystem uden 
blindgyder. De erhvervsfaglige uddannelser 
skal opprioriteres.

   styrke sammenhængen mellem uddannelses-
udbud og arbejdsmarkedsefterspørgslen.

   udarbejde forslag, som udvikler kvaliteten i 
skolen gennem samarbejde mellem skoler i 
Norden. Nordplus-programmet og »Norden 
i Skolen« er to vigtige instrumenter i denne 
sammenhæng.

   sikre øget fokus på det folkesundhedsmæs-
sige perspektiv i friluftsaktiviteter.

   sætte gang i en politisk proces for at fremme 
nye politiske løsninger på udfordringerne 
inden for uddannelsesområdet – herunder at 
bidrage til at de nordiske lande lever op til EU 
2020’s benchmark på uddannelse.

   arbejde for at Nordisk Ungdomsfilmfestival 
(NUFF) skal få årlig driftsstøtte, sådan at unge 
fra alle de nordiske lande årligt kan deltage på 
festivalen i Tromsø.

   følge op på, om Nordisk Samisk Filminstitut 
over en periode på op til tre år kan gives drifts-
støtte, som sikrer instituttet god drift, indtil 
de har fået afklaret fremtidig finansiering af 
regeringerne i Sverige, Finland og Norge.

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

   arbejde for et bedre samarbejde med det 
civile samfund i Norden gennem en jævnlig 
gennemførelse af fælles konferencer med de 
nordiske friluftsorganisationer og de nordiske 
idrætsforbund.

   arbejde for, at der arrangeres en nordisk 
uddannelseskonference med temaet »Den 
nordiske fællesskole«, som sætter fokus på 
hvilke udfordringer, vi står overfor i et mere 
privatiseret velfærdssamfund. 

   følge op på den fælles »Nordiske Kulturelle 
Skolesekk (NKS)«. Formålet med skoletasken 
er at fremme større forståelse og kundskab 
om nordisk sprog, kultur og historie. Vi vil 

arbejde for, at den i første omgang inklude-
rer de nordiske priser som Litteraturprisen, 
Barne- og ungdomslitteraturprisen, Filmpri-
sen, Musikprisen og Miljøprisen.

   arbejde for, at den årlige prisgalla sikres god 
og forudsigelig finansiering, sådan at den kan 
videreføres på samme gode måde som i dag. 
Vi mener, at prisgallaen i dag har forøget de 
nordiske prisers betydning.

   arbejde for, at nordiske TV-programmer for 
børn ikke skal eftersynkroniseres inden for 
Norden.

   arbejde for at styrke det nordiske brand inden 
for nordisk mad, design, kunst og håndværk.

   arbejde for at styrke samarbejdet mellem de 
nordiske friluftslivsorganisationer for at for-
øge turismen i de nordiske lande og forbedre 
folkesundheden gennem fysisk aktivitet.

   arbejde for at overføre gode eksempler fra de 
nordiske lande for at forbedre integrationen 
af flygtningebørn, som f.eks. farvespillet i 
Bergen/Trondhjem.

   arbejde for en fælles grænseløs uddannelse 
inden for de nordiske lande knyttet til bache-
lor- og master-uddannelser.
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Følg også med  
via vores hjemmeside:  

www.s-norden.org  
facebookside: 

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

@SocNR  
– hvor du også kan skrive  

en kommentar  
til os.


