
Utdelning:  Nordiska samarbetsministrar                        
Nordiska ministrar med ansvar för ungdomsfrågor 
Nordiska ministerrådets generalsekreterare 
NORDBUKs medlemmar

För kännedom: 
   

Nordiska landsråden 
Ungdomens nordiska råd

 
 
Den Nordiska Scoutkonferensen, Kristianstad, Sverige 21.-24.5.2009 
 
Den globala ekonomins djupdykning kräver stort stöd för barn- och 
ungdomar 
 
De Nordiska scoutförbunden bidrar aktivt till förverkligandet av Ministerrådets vision om ”Norden som 
den bästa platsen i världen för barn- och unga att leva i”. Den globala ekonomiska krisen kan ha negativa 
verkningar för barn- och ungdomars välmående i Norden. För att fortsätta arbetet för ett livskraftigt 
Norden är det viktigt att det samhälleliga stödet för barns- och ungdomars välmående ges prioritet 
 
De Nordiska scoutförbundena är viktiga samhälleliga aktörer med sina 300 000 medlemmar i Norden. 
Scouting har en förmåga att stöda barns- och ungas utveckling, dels genom att se till att barn har en 
meningsfull fritidssysselsättning, dels genom att via sitt program bereda unga möjligheten att bli aktiva 
medborgare såväl på arbetsmarknaden som i samhället i övrigt. Exempel på Nordiska aktiviteter som 
arrangeras regelbundet är den Nordiska program och ledarträningskonferensen samt Ung i Norden 
evenemanget för unga scouter intresserade av samhällspåverkan. De Nordiska scoutförbunden är även 
synliga globalt. I år står Island värd för det Europeiska evenemanget Roverway för unga européer och år 
2011 kommer Norden att vara scoutvärldens mittpunkt, då tiotusentals scouter deltar på Scouternas 
Världsjamboree i Kristianstad, Sverige. 
 
Nordiska ministerrådets barn- och ungdomskommitté NORDBUK är ministerrådets organ för koordinering 
av ungdomsfrågor och fördelning av finansiellt stöd till nordiska ungdomsprojekt och -organisationer. 
NORDBUK utgör i detta sammanhang den naturliga institutionella referensramen för de Nordiska 
scoutorganisationerna. 
 
Scoutorganisationerna vill på den Nordiska scoutkonferensen i Kristianstad, Sverige, påminna det 
Nordiska ministerrådet, och andra politiska aktörer, om vikten av att stort stöd för 
ungdomsorganisationer under de kommande åren.  
 
Den Nordiska Scoutkonferensen: 
 

1) Bekräftar sin vilja att som scoutorganisationer fortsätta och utöka sitt arbete och ansvar för att 
bidra till att en stor mängd barn och ungdomar från alla delar av det nordiska samhället ges 
möjlighet till utveckling till aktiva, kreativa och välmående medborgare 

2) Välkomnar det goda samarbetet mellan Nordiska ministerrådet och de Nordiska 
Scoutorganisationerna 

3) Uttrycker sin oro för att den kärva ekonomiska situationen i världen kommer att främst slå mot 
barn och ungdomar 

4) Uttrycker sin tro på ett livskraftigt nordiskt samarbete där de nordiska ungdomsorganisationerna 
har en aktiv roll i utveckling av politik och genomförande av konkreta åtgärder till stöd för barns 
och ungas utveckling 

5) Påminner det Nordiska ministerrådet om dess vision om ”Norden som den bästa platsen i världen 
för barn- och unga att leva i” 

6) Föreslår att det finansiella stödet för ungdomsorganisationer förstärks, 

7) Föreslår vidare att NORDBUKS resurser bör fördelas så, att fokus läggs på projekt som unga själv 
utvecklar,  

8) Framför sin förhoppning om att medlemsbasens storlek och verksamhetens omfattning skall spela 
en roll i kriterierna för finansiering av Nordiska ungdomsorganisationer.  



9) Upplever att vi har mycket att bidra med i utmanande situation för barn och unga och ber om ett 
möte med ministrarna ansvariga för barn- ungdomsfrågor för att konstruktivt kunna diskutera 
möjliga aktiviteter och lösningar. 

 
Dansk Spejderkorps Sydslesvig 
Danske Baptisters Spejderkorps  
De grønne pigespejdere  
Det Danske Spejderkorps     
KFUM-spejderne i Danmark 
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter   
Føroya KFUK-skótar 
Føroya Skótasamband 
KFUM-skótarnir i Føroyum     
Skótalið Frelsunarhersins 

Kalaallit Nunaanni Spejderit Kattuffiat  
Bandalag islenskra skáta     
Norges KFUK-KFUM-speidere  
Norges speiderforbund      
Svenska Scoutrådet 
Frälsningsarméns Scoutförbund  
KFUK-KFUMs Scoutförbund  
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund  
SMU-Scout 
Svenska Scoutförbundet

 
Adressen för svar: Nordiska Samarbetskommittén / nsk@scout.se  
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