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Et trygt, grønt  
og ungt Norden

En urolig verden kaller på et sterkt nordisk sam-
arbeid. Vi står overfor en klima- og miljøkrise 
som krever rask omstilling og nye grønne løs-
ninger. Demokratiske verdier er under press. 
Russlands invasjon av Ukraina var et veiskille for 
europeisk sikkerhet. 

Tilliten og samholdet mellom de nordiske landene, med språk-, verdi- 
og kulturfellesskap, gir et solid fundament for det nordiske samarbeidet. 
Nå vil også hele Norden stå sammen som allierte NATO-medlemmer. 
Visjonen for det nordiske samarbeidet er at vi skal bli verdens mest 
bærekraftige og integrerte region innen 2030 ved å satse på et grønt, 
konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden. Dette betyr at vi må 
fortsette arbeidet med å redusere grensehindre mellom våre land. 

Det norske presidentskapet i 2023 vil særlig prioritere sikkerhets- og be-
redskapssamarbeid, grønne løsninger for energi og transport, og unge i 
Norden. Presidentskapet vil arbeide for at nye initiativ og eksisterende 
anbefalinger på disse områdene løftes frem.

Norsk



Et trygt  
Norden

Innbyggerne i Norden ønsker mer nordisk samarbeid om forsvars- og 
sikkerhetsspørsmål, krisehåndtering og klimaløsninger. Et trygt Norden 
er en forutsetning for å nå den nordiske visjonen. Koronapandemien 
viste et potensial for forbedret nordisk samarbeid om kriseberedskap. 
Lærdommer fra pandemihåndteringen må brukes i møte med de store 
utfordringene klimakrisen og den sikkerhetspolitiske situasjonen stiller 
oss overfor. 

Forsyningssikkerhet for energi, mat, medisiner og medisinsk utstyr er 
sentrale områder for forsterket nordisk samarbeid. Det norske presi-
dentskapet vil følge opp det pågående arbeidet for økt beredskapssam-
arbeid slik at vi står bedre rustet i møte med nye krisesituasjoner.

Det norske presidentskapet vil bidra til å løfte debatten om nordisk 
forsvarssamarbeid og betydningen av at alle nordiske land nå vil bli 
medlemmer i NATO.
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Et grønt  
Norden 

Fornybar energi er en forutsetning for et lavutslippssamfunn, og for å nå 
klima- og bærekraftsmålene. Den sikkerhetspolitiske situasjonen har 
ytterligere aktualisert energispørsmål. Ren energi må til for å utvikle 
en fossilfri transportsektor. I den grønne omstillingen må vi samtidig 
gjøre miljøtilpasninger og sikre naturmangfoldet. Omleggingen til ren 
energi skaper også nye arbeidsplasser og muligheter for næringslivet. Vi 
må sikre at det grønne skiftet blir inkluderende og rettferdig. Samarbeid 
om forskning og innovasjon knyttet til blant annet ny teknologi er en 
nøkkel til grønn omstilling. 

Norden bør være ledende når det gjelder fornybar energi - til lands, til 
havs og i lufta. Infrastrukturen mellom de nordiske landene må bedres. 
Vi ønsker et ministerråd for infrastruktur som bidrar til en grønn trans-
portsektor og økt mobilitet.
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Ung i  
Norden

Verden står overfor en klimakrise som vil ramme fremtidige genera-
sjoner. Barn og unges liv har blitt sterkt preget av koronapandemien. 
Deres psykiske helse er et sentralt tema. Barn og unges aktive deltakelse 
i samfunnslivet og våre demokratier er avgjørende. De benytter i stor 
grad digitale arenaer, med de utfordringer og muligheter det gir. 

Dagens unge er fremtidens arbeidstakere og arbeidsgivere. Utdannin-
gen må møte behovene i morgendagens arbeidsliv. Deltakelse i arbeids-
livet er en hjørnestein i den nordiske velferdsmodellen, og vi må sikre et 
anstendig arbeidsliv. En urovekkende andel unge faller utenfor utdan-
ning og arbeid, med negative konsekvenser for den enkelte og for sam-
funnet. Vi må styrke unges mulighet til utdanning og arbeid på tvers 
av de nordiske landene. Mobilitet på tvers av landegrensene er også en 
investering i vennskap, samhørighet og tillit. Den nordiske språkforstå-
elsen og kulturfellesskapet er avhengig av at mennesker møtes gjennom 
reiser, studier og arbeid. 

Norden har lang tradisjon for involvering av barn og unge. Det norske 
presidentskapet vil styrke satsingen på barn og unge, og deres deltakel-
se i samfunnslivet. 
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