
Foreningen NORDENs Vision  

Vedtaget på Foreningen NORDENs jubilæumsrepræsentantskabsmøde 2019: 

 

Foreningen NORDEN – det folkelige fællesskab 

De nordiske lande har gennem de sidste hundrede år opbygget samfund, hvor tillid og forståelse, 

tryghed og en høj grad af lighed er markant fremherskende. 

Vi har vist, at vi kan skabe resultater og udvikle vores samfund så de er blevet et forbillede for 

andre. 

Foreningen NORDEN har spillet en hovedrolle i opbygningen af det folkelige nordiske samarbejde. 

Vi har formået at skabe fælles syn på vigtige værdipolitiske områder, såsom folkestyre, uddannelse, 

social velfærd, arbejdsmarked og den grønne dagsorden. 

De værdier vi sammen bygger på, har stor indflydelse på samfundsudviklingen langt ud over de 

nordiske grænser. Værdier, som også kommer til udtryk i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig 

udvikling. 

Vi har i Norden et fællesskab, som vi bør værne om. 

 

Foreningen NORDEN har til formål at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og 

udadtil. 

Vores vision er et aktivt og fremadrettet nordisk samarbejde med høj folkelig legitimitet. Et 

samarbejde, der med udgangspunkt i de fælles nordiske værdier kan bidrage til demokratisk 

og bæredygtig samfundsudvikling inden og uden for Nordens grænser. 

Foreningen NORDEN har følgende principper for sit arbejde og interessevaretagelse: 

• Foreningen NORDEN er den danske platform for nordisk folkeligt samarbejde 

• Foreningens opbygning er udtryk for de nordiske grundværdier og præget af åbenhed, tillid 

og samarbejde 

• Lokalafdelingerne er foreningens fundament og skal være til stede over hele Danmark, med 

aktiviteter i alle landets kommuner 

• Foreningen NORDEN udøver sin indsats inden for uddannelse, kultur, oplysning og 

venskabsarbejde 

• Foreningen NORDEN retter sin indsats mod personer og institutioner, der kan styrke 

forståelsen for det nordiske arbejde og den nordiske ide 

• Foreningen NORDEN samarbejder med danske og nordiske organisationer med henblik på 

at styrke fællesskabet mellem de nordiske lande 

De nærmere retningslinier for foreningens organisering og interessevaretagelse fastlægges af 

foreningens repræsentantskab. 



På det nationale og nordiske plan vil foreningens indsats afspejle et fortsat arbejde med at styrke 

fællesskabet mellem de nordiske lande med 

• ønsket om at udrede det unikke ved den nordiske samfundsmodel og det værdifællesskab 

• landene er fælles om, herunder samarbejdets folkelige grundlag 

• fortsat fokus på fjernelsen af grænsehindringerne for mennesker og erhvervsliv i Norden, 

• herunder forstærket informationsformidling og servicering via Info Nordens virksomhed 

• en gedigen fælles indsats i forhold til den grønne omstilling, klimaindsatsen og en afgørende 

• satsning på gennemførelsen af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling 

• et styrket tv-samarbejde, gerne gennem en opprioritering af Nordvision-samarbejdet 

• for at de nordiske public service-medier bliver tilgængelige for alle i Norden 

• styrket sprogsamarbejde i alle led 

• styrket retsligt samarbejde, herunder harmonisering af retstilstanden mellem landene og i 

• forhold til implementeringen af EU-lovgivning 

• styrket samarbejde inden for udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik 

• styrket samarbejde om de nordiske landes udenlandske ambassader og repræsentationer 

• højere grad af koordinering af synspunkter og fælles optræden i europæiske og globale 

• strukturer 

• stærkere koordinering i forbindelse med bistandsprojekter og internationale hjælpeopgaver 

• fælles person-ID i en elektronisk virkelighed 

• bedre højhastighedsinfrastruktur både digitalt og transportmæssigt 

• samnordiske kultursatsninger indenfor og udenfor Norden 

• stærkere samarbejde indenfor turisme med skabelsen af Visit Norden 

• fortsat stærkt samarbejde på socialområdet 

• fælles udnyttelse af de nye muligheder i Arktis med vægt på bæredygtighed og respekten for 

• de oprindelige folk i området 

• flere fælles miljømærkninger 

• en bedre udnyttelse af det nordiske samarbejde i den globale konkurrence 

• sikringen af en arbejdskraftsmobilitet i forbindelse med et fleksibelt nordisk arbejdsmarked 

• og et mere fleksibelt arbejdsmarked 

• øget samarbejde om uddannelse og forskning 

• et stærkere nordisk samarbejde om vedvarende energiløsninger 

Prioriteringen af denne indsats fastlægges i årlige strategi- og handleplaner for foreningens arbejde 

og udmøntes i samarbejde med Foreningerne NORDEN i de øvrige nordiske lande. 


