
Unge stemmer i Norden  
– konkurranse for ungdom

I 2023 har Norge presidentskapet 
i Nordisk råd. I den forbindelse 
inviterer Foreningen Norden 
og Stortingets delegasjon til 
Nordisk råd til en konkurranse 
for elever ved videregående 
skole i Norden. Tematikken 
for konkurransen er «Netthets, 
ytringsfrihet og demokratisk 
deltakelse i Norden».

Du kan besvare oppgaven med en tekst i sjangeren sak
prosa, eller med et visuelt bidrag som en collage. Hver 
klasse kan sende inn to bidrag. Vi kårer åtte vinnere. 
Disse vil stilles ut på Eidsvolls plass, i Stortingets 
trappe hall og brukes i annet materiale i forbindelse 
med Nordisk råds årlige hovedmøte som i 2023 finner 
sted i Oslo. I tillegg premieres vinnerbidraget med 
midler til en opplevelse for klassen*. 

BAKGRUNN FOR TEMATIKKEN 
En del av de nordiske landenes felles visjon for 2030 
er å være verdens mest integrerte region, altså den 
regionen i verden som er knyttet tettest sammen. Da 
må også unge få ta del i samtalen om utviklingen i 
Norden. At unge har mulighet til å delta – og tør å ytre 
seg – er også helt avgjørende for demokratiet vårt. 

 Ytringsfriheten er en av grunnverdiene i det nordiske 
demokratiet, og er nedfelt både i de nordiske grunn
lovene og menneskerettighetene. Men samtidig som vi 
har fått flere plattformer å ytre oss på, spesielt gjennom 
sosiale medier, ser vi likevel en tendens til at ytrings
friheten har blitt innskrenket. Netthets gjør at mange, 
spesielt unge og kvinner, ikke tør å ytre seg. Hva gjør 
det med det nordiske demokratiet vårt, hvis kun 
enkelte stemmer kommer frem?  

 For å styrke den nordiske samfølelsen blant alle i 
Norden, må Norden ivareta den lange tradisjonen for 
involvering av barn og unge. Nordisk råd vil i 2023 
styrke satsingen på barn og unge, og deres deltakelse i 
samfunnslivet. At alle barn og unge skal gis mulighet 
for å påvirke sitt eget liv, nærmiljøet sitt og samfunnet 
generelt, er viktig for Norden i dag og i fremtiden. Vi er 
avhengig av at de unges stemmer blir fremmet og lyttet 
til. Derfor ønsker vi å høre akkurat din stemme, og hva 
du mener om ytringsrommet i Norden. 



FORSLAG TIL PROBLEMSTILLING: 
 • Hvem har ansvaret for å trygge ytringsrommet i 

Norden? 

 • Ekkokammeret er den største trusselen for den nor
diske samfunnsmodellen

 • I det likestilte Norden er det like enkelt for kvinner 
og menn å ytre seg

 • Det mangler gode ytringsarenaer for barn og unge i 
Norden 

 • Netthets er en demokratisk utfordring for Norden 

 • Hvordan kan manglende ytringsrom true de nord
iske demokratiene? 

RAMME FOR SKRIFTLIG BIDRAG 
Filformat: PDF

Språk: Ett av de nordiske språkene (dansk, finsk, 
islandsk, norsk, svensk) 

Sjanger: sakprosa (kronikk, artikkel, essay, åpent brev etc.) 

Lengde: 400800 ord.  

Oppgi informasjon: navn, skole, alder, bostedsadresse, 
epost og telefonnummer.  

Frist: 4. mai 2023  

Sendes til: utdanning@norden.no 

RAMME FOR GRAFISK BIDRAG: 
Filformat: Høyoppløselig PDF, PSD, JPEG eller PNG  

Filstørrelse: Minimum 300dpi i originalstørrelse. 

Oppgi informasjon: navn, skole, alder, bostedsadresse, 
epost og telefonnummer.  

Frist: 4. mai 2023  

Sendes til: utdanning@norden.no 

BIDRAGENE VURDERES ETTER: 
 • Kreativitet og selvstendighet 

 • Forståelse for det nordiske samfunnet 

 • Formidling av budskap 

 • Saklighet 

*Etter nærmere avtale med lærer. Opplevelsen må 
være i henhold til skolens reglement, og bestilles 
av lærer eller annen ansatt ved skolen. Kvitteringer 
må kunne fremvises. Beløpet har en øvre grense 
på 5000 NOK.

© Stortingets administrasjon, 2023 
Foto: Istockphoto

mailto:utdanning%40norden.no%20?subject=
mailto:utdanning%40norden.no%20?subject=

