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Poliittinen ohjelma
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto
Missio: vahvistaa pohjoismaista identiteettiä, luoda kontakteja sekä
edistää pohjoismaista yhteistyötä nojautuen ohjaaviin periaatteisiin.
● kaikille avoin
Visio: luoda yhtenäinen Pohjola
● ottaa askeleita kohti pohjoismaista, ihmisoikeuksia
kunnioittavaa maltillista liittovaltiokehitystä
● vahvistaa pohjoismaisen yhteistyön asemaa työmarkkinoilla,
ympäristöasioissa, konfliktinratkaisussa sekä koulutuksessa

Demokratia ja vaikuttaminen
Pohjoismainen demokratia perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen sekä
laaja-alaiseen osallisuuteen. Pohjoismainen demokratia perustuu
perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittamiseen, yhdenvertaisuuteen
sekä mahdollisuuksien tasa-arvoon.
● Liittoa kuullaan Pohjoismaihin sekä nuoriin liittyvässä lainvalmistelussa
● Liitto lisää tunnettuutta pohjoismaisesta yhteistyöstä sekä konkreettisista
vaikutusmahdollisuuksista. Nuoria osallistetaan ja heillä on aito halu
vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon.
● Kaikilla tulee olla oikeus osallistua pohjoismaiseen keskusteluun.
Uhkana tälle on vihapuheen lisääntyminen, joka on johtaa tiettyjen
mielipiteiden vaientamiseen. Tämä on todellinen uhka demokratialle, jos
molemminpuolista kunnioittavaa dialogia ei voida käydä.

Rauha ja turvallisuus
Pohjoismaat tekevät tiivistä yhteistyötä sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden
takaamiseksi.
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● Ihmisten välinen keskustelukuilu on uhka turvallisuudelle. Liitto pyrkii
tuomaan yhteen erilaisia näkemyksiä ja taustoja ja kehittää tällä tavoin
keskustelukulttuuria.
● Kehitetään NORDEFCOn asemaa pohjoismaisena ja kansainvälisenä
rauhanturvan alalla toimijana. Sitoutetaan pohjoismainen yhteistyö
vahvasti YK:n mandaattiin kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden
takaamiseksi, YK:n peruskirjan sääntöjen mukaisesti.
● Pohjoismainen integraatio on avainasemassa
turvallisuuskysymyksissä.

Vapaa liikkuvuus
Kansalaisten vapaa liikkuvuus Pohjolassa on yksi pohjoismaisen yhteistyön
peruspilareista. Pohjoismaissa kannustetaan rajoja ylittävään työntekoon
sekä koulutuksen ja kokemusten hankkimiseen.
● Pohjoismaille on luotava yhteinen väestörekisterijärjestelmä sekä
kansalaisten henkilötunnus.
● Pohjoismaille on luotava yhteinen verotusjärjestelmä, joka mahdollistaa
esimerkiksi työskentelyn ja samanaikaisesti kahdessa tai useammassa
Pohjoismaassa.
● Pohjoismaissa on pystyttävä tunnustamaan osaaminen eri aloilla ja
koulutusasteilla. Tämän takia kriteerit osaamiselle on yhdennettävä kaikissa
Pohjoismaissa. Sen lisäksi Pohjoismaissa on luotava yhteiset,
standardisoidut koulutusohjelmat.
● Nuoret tiedostavat mahdollisuutensa työllistyä eri Pohjoismaissa. Siksi
Pohjolaan on luotava yhteinen työ- ja elinkeinoverkosto, jonka avulla
työnhakija löytää työnantajan maasta riippumatta.
● Puretaan kannustinloukkuja vaihto- ja harjoitusohjelmissa.

Ihmisoikeudet
Ihmisoikeuksien jakamattomuus ja yleismaailmallisuus on kyseenalaistettu
entistä useammin kansainvälisesti. Suomessa poliittinen ilmapiiri on
muuttunut kriittisemmäksi ihmisoikeuksia kohtaan. Ennen tähdättiin
ihmisoikeuksien mahdollisimman kattavaan täytäntöönpanoon, nyt
minimitaso koetaan riittäväksi. Pohjoismainen hyvinvointivaltio on tehokkain
malli ihmisoikeuksien täysmääräiseen toteuttamiseen kansallisella tasolla.
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● Poliittisessa päätöksenteossa on otettava jatkossakin huomioon
pohjoismaisen hyvinvointivaltion aseman turvaaminen.
● Pohjoismaissa jokaisella tulisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvään
elämään ja täyden henkilökohtaisen potentiaalinsa toteuttamiseen
sosioekonomisesta taustasta tai muista ominaisuuksista riippumatta.
● Ihmisoikeuksiin kuuluvaan sananvapauteen ei kuulu vihapuhe, jota
vastaan on taisteltava yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa.

Ympäristö
Jokaisella on oikeus puhtaaseen ympäristöön. Puhdas luonto on osa
pohjoismaista identiteettiä. Kaikessa päätöksenteossa on otettava
huomioon ympäristövaikutukset.
● Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä ilmastonmuutoksen torjunnassa.
● Pohjoismaiden on yhdessä työskenneltävä sen eteen, ettei ympäristöä
kuormittavia toimenpiteet tuettaisi rahallisesti.
● Suomi osallistuu aktiivisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön Arktisen alueen
suojelemiseksi.
● Jokamiehenoikeudet on osa pohjoismaista identiteettiä.
Jokamiehenoikeuksiin kuuluu myös luonnon kunnioittaminen.

Kulttuuri ja sivistys
Jokaisella on oikeus omaan kieli- ja kulttuuri-identiteettiin. Yhteneväinen
kieli ja kulttuuri on hyvä väline yhteenkuuluvuuden tunteen lisäämiseksi.
Monikielisyys on rikkaus.
● Peruskoulun kieli- ja kulttuuriopetus tulisi vahvistaa kaikissa
Pohjoismaissa ja naapurikielen ymmärtämiseen tulisi kiinnittää erityistä
huomiota, jotta Pohjoismaiden suurimmat kielet (ruotsi, norja ja tanska)
myös tulevaisuudessa toimisivat lingua francana.
● Opetuksessa tulisi myös panostaa Pohjolan pienempiin kieliin ja
kulttuureihin: suomeen, fääriin, grönlantiin, islantiin, saamen
kieliin, kveeniin, romanikeleen ja viittomakieliin.
● Geoblokkaus poistetaan, jotta pohjoismaisten medioiden sisältöjä voi
katsoa ja kuunnella koko Pohjolassa.
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