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Foreningene Nordens Ungdomsforbunds prinsipprogram 
Foreningene Nordens ungdomsforbund (FNUF) er et paraplyforbund for de nasjonale Foreningen 

Nordens Ungdom i de nordiske landene. Vi mener Norden er og skal være en global 

foregangsregion med demokrati, menneskerettigheter, tillit, frihet, mangfold, åpenhet, 

likestilling og inkludering som sentrale verdier.  

FNUF Norden forener ungdom i Norden. Vår visjon er et grenseløst og sammensveiset Norden, 

hvor unge har flere muligheter til å studere, arbeide og bo hvor de vil. Et integrert Norden vil 

dessuten gi de nordiske landene en sterkere stemme i verden. FNUF mener at integreringen av de 

nordiske landene bør skje på basis av våre felles verdier. Disse verdiene er også dem vi vil stå opp 

for på nordiske og internasjonale arenaer. 

FNUFs interessesfære dekker hele Norden. Vi fremhever ikke visse land, men omtaler alle på lik linie. Vi er 

også opptatt av at samene og kvenene har en naturlig plass i det nordiske fellesskapet. 

Ungdommens nordiske stemme 
FNUF vil ha et tydelig ungdomsperspektiv. Det er viktig for oss at ungdom skal være med på å 

forme sin egen fremtid. Sivilsamfunnet spiller en stor rolle i de nordiske samfunnene og den 

nordiske modellen. Derfor må nasjonale myndigheter og det nordiske samarbeidet i størst mulig 

grad legge til rette for ungdoms deltakelse i politiske prosesser og støtte opp under ungdoms 

sivilsamfunn. 

Utdanning  
Vi jobber for bedre utdanningsmuligheter i Norden. Norden bør være et stort utdanningsområde 

for alle. Det vil gi flere muligheter til den enkelte, samtidig som det vil styrke nordisk mobilitet og 

nabospråkforståelse. FNUF mener derfor at: 

- Norden skal ha en felles utdannings- og opptaksportal hvor studenter enkelt kan søke 

informasjon om utdanning i alle nordiske land og også søke opptak på den enkelte skole 

eller det gitte universitet; 

- Norden skal ha en felles godkjennelse og autorisasjon av utdannelser, så at en utdanning 

tatt i et land alltid er godkjent i hele Norden 

Et Norden uten grenser  
Norden skal bli en mest mulig åpen, inkluderende og integrert region. Mulighetene til å bo, 

studere og arbeide i andre nordiske land er et viktig gode og et nyttig verktøy i styrkingen av det 

nordiske fellesskapet. Derfor er FNUFs visjon for det nordiske samarbeidet det grenseløse 

Norden. FNUF ønsker å fjerne grensehindringer mellom de nordiske land med et særlig fokus på 

hindringer som gjelder ungdom. FNUF ønsker en både praktisk og verdibasert nedbrytning av 

grensehindre i Norden, og mener derfor at: 

- Det skal innføres et felles nordisk medborgerskap i tillegg til de eksisterende nasjonale 
statsborgerskap. Et nordisk medborgerskap innebærer et fellesnordisk 
personnummersystem, som gjør det lettere å behandle og flytte persondata mellom 
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landene. I tillegg skal et nordisk medborgerskap gi borgerne likestilte, demokratiske 
rettigheter, som innebærer rett til de samme sosiale ytelsene som borgerne i landet ellers 
har, samt stemmerett til nasjonale valg og folkeavstemninger.  

Nordisk språk og kultur 
Språk- og kulturfellesskapet er en viktig byggestein i det nordiske samarbeidet. Muligheten til å 

forstå hverandre på skandinavisk har vært sentralt for utviklingen av en nordisk identitet, men 

denne språkforståelsen er blitt svekket, og stadig flere i Norden bytter over til engelsk for å 

snakke sammen. FNUF mener denne utviklingen må snus, samtidig som vi må styrke respekten 

for og kunnskapen om kultur- og språkmangfoldet i Norden utover det skandinaviske. Derfor 

mener FNUF at: 

- Den nordiske språk- og kulturundervisningen i grunnskolen skal styrkes i alle land med 

særlig fokus på nabospråksforståelse, så at skandinavisk (det vil si dansk, norsk og svensk) 

også i framtiden skal fungere som lingua franca i Norden 

- Det skal også legges vekt på de ikke-skandinaviske språk og kulturer: finsk, færøysk, 

grønlandsk, islandsk, samisk og kvensk 

- Den nordiske språk- og kulturundervisningen skal være en del av den obligatoriske 

undervisningen og suppleres med muligheter for ytterligere fordypning, med vekt på 

felles nordisk historie, kultur og verdier 

- Det skal etableres en felles nordisk kringkaster for å sikre at Nordens befolkning fra en 

tidlig alder eksponeres for hverandres språk og kultur, eventuelt et mer forpliktende 

samarbeid mellom nasjonale kringkastere for å lage flere nordiske samproduksjoner; 

- Utveksling mellom nordiske skoleklasser skal styrkes 

- Geoblocking skal fjernes, så innhold på nordiske medier kan ses i hele Norden  

Norden og omverden 
FNUF ønsker å bygge videre på et i forveien sterkt nordisk samarbeid i en tid, hvor globalisering 

og internasjonale kriser både utfordrer og tilbyr nye muligheter for våre nordiske 

velferdssamfunn. Hver for seg er de nordiske landene små, men sammen har vi en befolkning på 

over 26 millioner og verdens 10.-12. største økonomi. Derfor mener FNUF at Norden skal være en 

internasjonal foregangsregion som bidrar med nordiske løsninger på globale utfordringer. Dette 

innebærer at: 

- Norden skal ha et sterkt samarbeid med sine nærområder og i større grad ha en felles 

politikk i Arktis og nordområdene; 

- Norden skal med i G20. 

- Norden skal ha et sterkt samarbeid om oppnåelsen av FNs bæredyktighetsmål og fremme 

nordiske klimaløsninger i fellesskap; 

- Norden skal ha et sterkt samarbeid om å fremme menneskerettigheter globalt og 

videreutvikle og styrke Nordens internasjonale fredsrolle 

- Med tiden mener FNUF at det nordiske samarbeidet kan utvikle seg til et 

forbundssamarbeid bestående av sterke land som samarbeider om de områder hvor 

Norden står sterkere sammen enn alene 


