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Udvalget havde en længere idepolitisk drøftelse, hvor medlemmerne fik indtryk af, hvad hver især 

havde af synspunkter, prioriteringer og ambitioner. Dette giver et godt udgangspunkt for de 

kommende drøftelser. 

Udvalget var enigt om i starten at fokusere på at  

a) identificere de nordiske værdier,  

b) se på de udfordringer, værdierne står overfor 

c) komme med visioner om, hvor vi vil hen 

d) komme med konkrete forslag til, hvordan der kan arbejdes videre med dette (konkretisering) 

Udvalget var også enigt om, at vi aldrig måtte tolke de nordiske værdier chauvinistisk*.  

Udvalget var også enigt om, at se på de globale udfordringer, herunder sammenhængen mellem 

individualisme, nationalisme og globalisme. I den sammenhæng ville udvalget gerne finde et brand, 

der afspejlede det ikke-chauvinistiske, f.eks. Den Nordlige Vej (The Northern Way).  

I forbindelse med værdidebatten blev følgende berørt: folkestyremodellen, undervisningsmodellen 

(se i forhold til Ny nordisk Skole), velfærdmodellen, ligestillingsmodellen – lige som der blev 

fremhævet en understegning af Fred i Verden, som en del af globaliseringsaspektet, hvor det også 

blev nævnt, at Norden i forhold til sin størrelse har haft stor indflydelse på udformningen af FN’s 

politik på en række områder, som i højere grad end de riges klubber (G2, G6, G7 og G20) eller de 

fattiges klub (G77) er et egnet instrument for globaliseringen. 

Udvalget var som udgangspunkt skeptiske overfor at fremhæve Norden gennem udtryk som Global 

vinderregion o. lign. men så alligevel behovet for at sikre, at der var en bevidsthed om, hvad de 

nordiske værdier var og er, lige som de også skulle fremmes i den globale kontekst, så det var i høj 

grad et både/og. 

I forbindelse med drøftelserne blev også nævnt en styrkelse af det nordiske i medierne, herunder 

henvisning til en udsendelse, der laves på Færøerne, som en time hver uge samler alle de 

væsentligste nyheder fra alle de nordiske nyhedskanaler i en udsendelse.    

1. Præsentation og drøftelse af arbejdsform 
 

Udvalget vi ud fra ovennævnte præampel i høj grad være i dialog via e-mail, hvor udvalget også 



ville udveksle baggrundsstof i form af information om de mange nye nordiske initiativer, som 

skyder frem netop nu, dvs. bøger, konferencer mm.  

Udvalget var enigt om at foreslå landsstyrelsen, at udvalget fik et andet navn, nemlig Idepolitisk 
Udvalg. 

Udvalget ville i første omgang på det konkrete plan arbejde frem mod afholdesen af fyraftensmøder 

i efteråret med Foreningen NORDENs medlemmer, Nordisk Råds danske delegation, Nordisk 

Ministerråd, som primære målgrupper. Møderne skulle gerne gennemføres i samarbejde med et 

medie ex. Altinget, Politiken el. lign. og forberedes i samarbejde med Folketinget (NR d.d.). 

Fyraftensmøderækken kunne muligvis samtidig danne udgangspunkt for en antologi, som kunne 

sammenfattes af en fast moderator til møderne. Udvalget ville ikke lægge sig fast på temaer før på 

næste møde, men Hele Norden fri for Slaver blev nævnt, og her tænkes både på mænd og kvinder, 

ofre for menneskehandel, trafficing. Norden var blandt de første lande i verden til at afskaffe 

slaveriet. Det er på tide, vi tager fat på de mange nye former for slaveri.  

2. Besparelser på det nordiske budget 
 

Udvalget havde fået de papirer, der lå til grundlag for det møde, foreningen havde holdt med 

Nordisk Råds danske delegation om dette, og udvalget blev informeret om det videre tiltag. 

Udvalget var enigt om, at eventuelle nedskæringer burde forberedes politisk gennem en prioritering 

af indsatsområder og ikke gennem et lineært cut.   

3. Globaliseringsinitiativer 
 
Udvalget havde modtaget foreningens skrift om Norden i Globaliseringen og Globaliseringen i 

Norden og mente, at det var et godt udgangspunkt at arbejde videre ud fra. I den præliminære 

drøftelse var dette emne også blev vendt grundigt. 

4. Nordiske initiativer i krisetider 
 
Udvalget var blevet orienteret om foreningens synspunkter på dette område, og havde også en 

drøftelse af initiativer på forsvarsområdet, hvor der er stor forskel på de politiske ønsker i retning af 

mere samarbejde, og de konkrete muligheder for gennemførelse. Udvalget var enigt om, at der, især 

på lavpraktiske områder, kunne være økonomiske og politiske muligheder. Beredskabsområdet blev 

bl.a. fremhævet. 

5. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde 
 
Udvalget fastlagde næste møde til  

TORSDAG DEN 25. APRIL 2013 KL. 15.00 
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 

*begreb brugt om ekstrem nationalisme, dvs. om en overdreven og skrydende nationalfølelse, som der står i Encyklopædien 


