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Landstingssalen, d. 23. august 2021 

 
DUFs anbefalinger til det danske formandskab i Nordisk Råd 2021 
 
I samarbejde med det danske formandskab i Nordisk Råd 2021 har DUF inviteret sine 
medlemsorganisationer og andre interesserede til at komme med input, hvordan man kan 
øge mobiliteten og sammenhængskraften mellem de nordiske lande. Følgende anbefalin-
ger er udarbejdet på seminaret ’Uddannelse, udveksling og arbejde for unge i Norden’ d. 
23. august 2021 og overrakt til Bertel Haarder og Annette Lind ved samme lejlighed.  
 
• Uddannelse og udveksling:   
 
Generelle anbefalinger:  
- En oplysnings- og informationsindsats om de muligheder, der allerede findes, bør for-
stærkes (Nordplus, højskoler, m.v.). Her kan man øge opmærksomheden på de barrierer, 
der trods alt ikke er der.  
- Anerkende udveksling for en værdi i sig selv: Gennem udveksling bliver vi klogere på 
hinandens kulturer og sprog og lærer, hvor meget vi faktisk ligner hinanden i Norden.  
- Sæt mere fokus på mere nordisk sprog og kultur i folkeskolen – kun ved at arbejde med 
nabosprogene kan eleverne få et positivt indtryk af, at det kan lade sig gøre at lære at for-
stå norsk eller svensk, eller få kendskab til f.eks. grønlandsk kultur.   
- Obligatorisk skoleudveksling til nordiske lande i folkeskolen 
- Udveksling på videregående uddannelse: Gå efter unge, som egentlig gerne vil ud på ud-
landstur, men som måske ikke gør det, fordi de ikke vil langt væk til et sted, hvor man ikke 
taler sproget eller kender kulturen. De unge, som vil til det store udland, gør det.  
 
Konkrete anbefalinger:  
- Etablér forsøgsordninger: Indsaml erfaring med, hvordan det fungerer at sende ele-
ver/studerende afsted inden for bestemte uddannelsessektorer (f.eks. erhvervsskoleelever). 
Når først der er kommet et hold unge afsted, kan de efterfølgende fungere som ambassadø-
rer.  
- Der skal være et mobilitetsvindue på erhvervsuddannelserne, så de unge får mulighed for 
at komme afsted og kan planlægge det i god tid.  
- Hjælp med at etablere tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og andre ak-
tører (f.eks. foreningslivet eller virksomheder). Virksomheder kan bruge praktikanter, 
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mens foreningerne kan hjælpe til med det sociale (trivsel, praktiske omstændigheder, 
m.v.).  
- Etablér tilskud til ungdomsudveksling specifikt til nordiske lande.  
- Merit: Gør det muligt at få merit for uddannelse taget i et andet nordisk land på folke-
skole- og gymnasieniveau (som det er nu må man tage 9. klasse om, selvom man har været 
på udveksling og gået på skole tre måneder i f.eks. Norge).   
 
• Arbejde:  
 
Generelle anbefalinger:  
- Få de nordiske statsministre til at promovere det som et mål for Danmark at øge arbejds-
udvekslingen i Norden til gavn for det nordiske samarbejde. 
- Transport: Vi kan stadig gøre det nemmere, billigere og mere klimavenligt at rejse på 
tværs af de nordiske landegrænser. 
- Læg vægt på de sproglige kompetencer som en fordel på arbejdsmarkedet: at kunne 
norsk og svensk eller et andet nordisk sprog er en fordel.  
 
Konkrete anbefalinger:  
- Tilskud til supplerende kurser, der er nødvendige for at kunne arbejde med sit erhverv i 
et andet nordisk land (måske også en organisation, som kan hjælpe med al det bureaukrati-
ske)   
- Uddanne jobcenterkonsulenter, a-kasser og studievejledere, så de kan præsentere mulig-
heden for at komme til et andet nordisk land under sin uddannelse eller når man er færdig-
uddannet  
- Støt store virksomheder, der opererer i flere lande og som derfor kan føre an i en indsats 
med at tilbyde praktik i andre nordiske lande. Her skal staterne også understøtte ordnin-
gen økonomisk.   
 
• Foreningsliv og kultur:  
 
Generelle anbefalinger:  
- Spil mere på lighederne i Norden, ikke forskellene. De seneste år har der været megen op-
mærksomhed på forskelle mellem landene, f.eks. i forhold til Sveriges håndtering af CO-
VID 19-pandemien. Det er på tide, at fokus rettes mod den store fællesmængde, som bin-
der os sammen.   
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- Sats på mere udveksling på tværs af frivillige i foreningerne. Det kræver økonomiske 
rammer (f.eks. puljer), som kan understøtte aktiviteter og indsatser i større skala og som 
tillader de unge at mødes om lige netop dét de ønsker og ikke nødvendigvis det som puljen 
prioriterer.  
- Afbureaukratisering: Det skal være lettere at søge midler og afholde aktiviteter på tværs 
af de nordiske lande (begræns afrapporteringskrav, gør ansøgningsprocessen let og over-
skuelig, m.v.)  
- Driftstilskud til nordiske (samarbejds-)organisationer (nordiske organisationer havner ofte 
midt imellem nationale og f.eks. europæiske puljer). 
- Inddrag foreningsverdenen i arbejdet: Foreningerne kan bruges som oversættere - hvem 
skal f.eks. løfte opgaven med det sociale og med informations- og oplysningsarbejdet?  
 
Konkrete anbefalinger:  
- Oplysningsportal: Der mangler kendskab om samarbejds-/søsterorganisationer i de andre 
lande – matchmaking kan være en løsning (f.eks. ved at bygge det ind i Norden 0-30 eller 
Den Nordiske Ungepulje).   
- Større eksponering af Norden i Norden: Fjern geoblokering, så alle kan følge med i de 
nordiske nabolandes kanaler, samt stoppe dubbing af skandinavisksprogede tv-program-
mer, især for børn og unge.  
 
 
 
 
 
JRO,  
august 2021 


