
 

 

 

 

 

Norrænn þjóðfundur ungs fólks 

 

Norrænn þjóðfundur ungs fólks á aldrinum 18 - 25 ára fer fram laugardaginn 5. apríl kl. 09.00 – 

17.00 á Hilton Nordica hóteli. Yfirskrift fundarins er „demokrati og kreativitet“. Fundurinn er eitt 

af verkefnum á formennskuáætlun Íslands í Norrænu ráðherranefndinni árið 2014. Fundurinn er 

á vegum NORDBUK, barna- og ungmennanefndar Norrænu ráðherranefndarinnar. Tungumál 

fundarins er enska.  

 

Í hröðu samfélagi nútímans er mikilvægt að hlusta á raddir ungs fólks, vonir þeirra og væntingar. 

Sérstaklega á þetta við á Norðurlöndum þar sem markmið okkar er að skapa bestu lífsskilyrði 

sem völ er á fyrir ungt fólk. Ein af áskorunum norrænnar velferðar er að auka lýðræðisvitund og 

þátttöku ungs fólks í samfélaginu. Mikilvægt er að beita nýstárlegum aðferðum til þess að efla 

lýðræði og tryggja rétt ungs fólks til þess að hafa áhrif á nærumhverfi sitt með þátttöku og 

skapandi hugsun í samfélaginu. Ein af þeim leiðum til þess að nálgast þetta markmið er að eiga 

samtal við ungt fólk um lýðræði og þátttöku í samfélaginu.  

 

Tilgangur og markmið með fundinum er að gefa ungu fólki tækifæri til að koma saman og ræða 

helstu mál sem brenna á því um hvernig samfélag framtíðarinnar á að líta út. Spurningin sem 

fundurinn fæst við og leitast við að svara er:  

 

Hvernig viljum við (ég) að framtíð okkar (mín) verði? 

 

Á fundinum koma þátttakendur og ræða saman um það sem skiptir ungt fólk máli. Allir fá að 

koma sínum sjónarmiðum og hugmyndum á framfæri og skipta skoðanir allra þátttakenda  jafn 

miklu máli. Engir vísir menn eða konur halda ræður eða fyrirlestra heldur eru það þátttakendur 

sjálfir sem vinna hver með öðrum við að kanna og tjá drauma sína um framtíðina, samfélagið, 

jörðina og náttúruna, vinnu og fjölskyldu, menningu og atvinnuvegi. Það  er undir þátttakendum 

komið hvaða mál verður lögð áhersla á og hvaða lausnir og hugmyndir unga fólkið hefur um betri 

framtíð. Hér er því um að ræða einstakt tækifæri fyrir rödd framtíðarkynslóða að láta í sér 

heyrast.  

 

Niðurstöður fundarinsverða kynntar fyrir og sendar til Norrænu Ráðherranefndarinnar og 

norrænu ríkisstjórnanna. Auk þess til allra þeirra samtaka ungs fólks og annarra sem vilja nýta 

þær til samfélagsrýni og umbóta. 

 

Allar nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Sigurðardóttir, verkefnastjóri 

s. 867-1147 / 568 -2929 Netfang: ragnheidur@aeskulydsvettvangurinn.is 
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