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Repræsentantskabet blev budt velkommen af Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj, 

Landsformanden Arne Nielsen og formanden for Foreningen NORDEN på Frederiksberg Frants Hagen 

Hagensen.  

Derefter var der musikalsk underholdning ved Frederiksberg Kirkes Pigekor under ledelse af Lis 

Vorbeck.  

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 1) VALG AF DIRIGENT 

 

Arne Nielsen foreslog Bjørn Thomsen til dirigent. 

Bjørn Thomsen blev valgt og overtog dirigentstolen. Han takkede for valget og konstaterede, at mødet 

var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt jf. vedtægternes § 7 stk. 4: “Ordinært repræsentantskabsmøde 

holdes hvert år i maj/juni. Mødet indkaldes senest 1. marts.”  

Dirigenten forslog dirigenten Peter Hjort, Odder, Olaf Havsteen-Mikkelsen, Ærø og Torben Dinesen, 

Præstø som stemmetællere. De blev valgt af repræsentantskabet.   

   

AD DAGSORDENENS PUNKT 2) LANDSFORMANDENS BERETNING OM 

VIRKSOMHEDEN 

 

Dirigenten henviste til den skriftlige beretning, der var udsendt til deltagerne på forhånd. (Beretningen 

kan ses på foreningens hjemmeside eller rekvireres fra landskontoret). 

 

Herefter gav dirigenten ordet til landsformanden, Arne Nielsen, der aflagde den mundtlige beretning 

(bilag 1). 

 

Efter beretningen var der debat. 

 

Susanne Prip Madsen takkede formanden for en god beretning. Hun glædede sig over, at aktiviteterne 

omkring Foreningen NORDENs og Foreningen NORDENs Ungdoms facebookgruppe 30+ udvidede sine 

aktiviteter. Hun nævnte også samarbejdet med FNU, folkemødet på Bornholm, hvor Foreningen 

NORDEN også vil være til stede med en stand og samarbejdet i Østersøområdet og Østersørådet.  

 

Georg Møller gjorde opmærksom på, at vi har mange sejre i det nordiske. Men vi skulle også se fremad, 

og her nævnte han udfordringerne med fjernelsen af grænsehindringerne, muligt nordisk samarbejde inden 

for miljøberedskabet, Arktis, sikkerhedspolitik, forsvarspolitik og udenrigspolitik. Vi skal bevæge os 

fremad men bevare begge ben på jorden. Foreningen NORDENs målsætning med styrkelsen af det 

nordiske samarbejde vil altid have befolkningen i centrum. Han nævnte også på de indre linjer, at 

udbygningen af ad hoc arbejdsgrupper var en vigtig forudsætning for arbejdet og inddragelsen af 

tillidsfolkene. 
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Mikkel Østman, FNU berettede, at der ved afviklingen af Nordjobb 2012 havde været visse 

uoverensstemmelser mellem Nordjobb-medarbejderen og FNU. Han håbede på et bedre samarbejde om 

afviklingen af Nordjobb 2013.  

Anders Hind, DATS bragte en varm hilsen fra DATS, der havde god gang i sit nordiske samarbejde med 

Nordisk Amatørteaterråd og nordisk børnefestival hvert andet år. Også samarbejdet med de baltiske lande 

blev udvidet i disse år, hvor udvekslingen af erfaringer var i centrum. 

 

Jørgen Andresen beklagede, at Grønland ikke var nævnt i beretningerne. Han så også udfordringerne: 

tilbagegangen, at det var svært at få øje på det nordiske i pressen, hvor vi kun høre om Norden, når der 

bliver uddelt priser. Han beklagede også, at hjemmesiden ikke var opdateret. Han håbede, at 

rekrutteringsarbejdsgruppen ville se på tilbud og information til de nye tillidsfolk, så de får nogle 

redskaber til at ”komme i gang” på. Han ønskede mere nytænkning. 

 

Line Barfod takkede formanden for beretningen og den indsats, han havde leveret som formand. Hun 

understregede også vigtigheden af det udenrigspolitiske samarbejde i Norden, og gerne flere fælles 

ambassader og repræsentationer. Mht. sprogforståelsen var det vigtigt at få sprogene mere ind i skolerne 

og børneværelserne, f.eks. gennem computerspil. Det var også vigtigt, at få mere nordisk presse. Hun 

mente også, at Norden skulle arbejde kraftigere med emnet menneskehandel og slaveri, og hun tilbød 

lokalafdelingerne, at hun og Marion Pedersen gerne kom ud til en debat om dette emne. 

 

Áslakkur á Stig var meget optaget af Ny nordisk Skole, men det vigtigste man kunne gøre for 

sprogforståelsen var tvungne timer i svensk og norsk og ikke som nu som timeløse fag. Vi skal starte med 

de små, for at skabe interesse for Norden. Og vi skal starte med sproget, for sproget skaber mennesker. 

Han beklagede, at Færøbørn-bevillingen var bortfaldet.  

 

Marion Pedersen takkede også den afgående formand for formandsskabet og især hans måde at lede på. 

Hun var enig i, at der skulle gøres mere ved synligheden og undrede sig selv over hvor lidt 

opmærksomhed, der var om Nordisk Råd, også når sessioner blev holdt her. Hun bekræftede Line 

Barfods tilbud om, at de sammen gerne kom rundt i landet og berettede om Norden og også om 

menneskehandel. 

 

Frode Riber takkede også Arne for beretningen og nævnte venskabsbysamarbejdets udfordringer. Hvis 

kommunen går ud af samarbejdet er det vigtigt, at der er en Foreningen Norden lokalafdeling i de andre 

venskabsbyer, hvis det skal fortsættes uden kommunens medvirken – og det er desværre ikke altid 

tilfældet. Han beklagede også, at det gik tilbage med fjernelsen af grænsehindringer, især når det drejer 

sig om erhvervsetablering i de andre lande og nye toldmure. 

 

Bent Roskjær nævnte også grænsehindringen med hensyn til stemmeret for danskere, der boede i 

nabolandene. Han inviterede til Bogens Dag i Helsingør i september. 

 

Ole Vagn Christensen takkede også Arne for beretningen, som han mente fint illustrerede, at de nordiske 

lande har en samlet vision i EU og globalt, hvor vi har meget at stå sammen om. Hjertet banker for de 

fællesnordiske værdier. Også når det drejer sig om at udnytte energiressourcerne skal der mere 

samarbejde i Norden. Der er stadig god brug for vores forening! 

 

Jon Toivo, FNU takkede for samarbejdet også i forbindelse med sekretariatsfællesskabet i Malmøgade. 

FNU arbejder nu på at opbygge lokalafdelinger, og der ønskede han et nærmere samarbejde med 

Foreningen NORDENs lokalafdelinger. Han tilbød, at FNU’erne så kunne hjælpe med it, kommunikation 

og fastholdelse.  
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Frants Hagen Hagensen takkede Arne – du har taget et stort slæb. Han havde så med glæde noteret, at vi 

ikke får noget nordisk statsforbund. På trods af dette har vi meget at arbejde sammen om. 

 

Arne Nielsen takkede for de mange gode og konstruktive bemærkninger til beretningerne. Han glædede 

sig over udviklingen, hvor foreningen var kommet på Facebook og 30+ nu får udvidet aktiviteterne. Han 

var også enig i, at vi skulle udnytte mulighederne med ad hoc grupper med tidbegrænsning og konkrete 

emner. Han håbede også på et godt samarbejde med FNU på både landsplan (om Nordjobb) og lokalt. 

Arne var også godt tilfreds med den måde – ressourcerne taget i betragtning - 

tillidsmandskommunikationen nu foregik på med Tillidsmandsinfo hver måned og en årlig 

tillidsmandsdag. Han var enig i, at det skandinaviske sprogfællesskab skal udvikles især over for børnene 

og de unge – og mente også, at udviklingen af nordiske spil kunne være en god indgangsvinkel. I 

skolesammenhænge skal vi koncentrere os mere om kontakt om løsningen af opgaver, hvor de 

skandinaviske sprog kommer med som bonus og ikke mindst udvekslingsrejser til de andre nordiske 

lande. Arne var også enig i, at arbejdet med fjernelse af grænsehindringer i Norden langt fra var færdig, 

men brede vedtagelse i Folketinget om fjernelsen af nordiske grænsehindringer fra forleden er et stort 

skridt i den rigtige retning. Han nævnte, at foreningen havde arbejdet med stemmeretsspørgsmålet, men 

den var vanskelig på grund af at Grundloven har indbygget en bopælspligt i forbindelse med stemmeret. 

Han var glad for den store opbakning til foreningens arbejde, og var enig i, at vi ikke havde gjort os 

overflødige, men at der stadig var mange sager at tage fat på – især omkring værdifællesskabet og 

påvirkningen af det europæiske og globale med nordiske dagsordener.   

 

Repræsentantskabet vedtog enstemmigt beretningerne. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 3) LANDSSTYRELSENS FORSLAG TIL STRATEGI 

 

Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden, hvoraf det fremgik, at der ikke var forslag 

til ændringer. 

 

Repræsentantskabet vedtog Strategien (bilag 2).  

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 4) FORSLAG FRA LANDSSTYRELSEN 

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ikke var nogen forslag til behandling under dette punkt. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 5) FORSLAG TIL BEHANDLING JF. § 7, STK. 4. 

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ikke var nogen forslag til behandling under dette punkt. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 6) VEDTÆGTSÆNDRINGER 

 

Dirigenten henviste til den kommenterede dagsorden, hvoraf det fremgik, at Landsstyrelsen indstiller en 

vedtægtsændring, hvor der i § 10 Valg til Landsstyrelsen stk. 2 står ”Repræsentantskabsmødet vælger 

indtil 10 landsstyrelsesmedlemmer” til ”Repræsentantskabsmødet vælger indtil 15 

landsstyrelsesmedlemmer”. 

 

Repræsentantskabet vedtog ændringen. 

 

Dirigenten henviste herefter til den kommenterede dagsorden, hvoraf det fremgik, at Landsstyrelsen 

indstiller en vedtægtsændring, hvor det i § 7 Repræsentantskabet stk. 7 Dagsorden for ordinært 

repræsentantskabsmøde skal omfatte, fremgår som pkt. 10 ”Valg af to kritiske revisorer, hvoraf én skal 
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være lokalafdelingsrepræsentant” til ”Valg af to kritiske revisorer”. Sidste sætning udgår, da 

landsstyrelsen finder, at begge bør repræsentere foreningens interne tillidsfolkssystem. 

 

Repræsentantskabet vedtog ændringen. 

 

Dirigenten henviste derefter til den kommenterede dagsorden, hvoraf det fremgik, at Landsstyrelsen 

indstiller en vedtægtsændring, hvor det i § 12 Forretningsudvalget stk. 3 står ”Forretningsudvalget er 

ansvarligt for regnskab og budgetter” til ”Forretningsudvalget er ansvarligt for regnskab og budgetter. 

Forretningsudvalget hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.” 

 

Repræsentantskabet vedtog ændringen. 

 

Dirigenten henviste til den kommenterede dagsorden, hvoraf det fremgik, at Lokalafdelingen Foreningen 

NORDEN Assens/Glamsbjerg foreslår: Forslag til ændring af § 6 stk. 1: Kontingent for enkeltpersoner i 

en lokalafdeling fordeles med en tredjedel til landsforeningen og 2 tredjedele til lokalafdelingen. 

Hidtil har der stået: halvdelen til landsforeningen og halvdelingen til lokalafdelingen. 

Bolette Eggers, Assens-Glamsbjerg: Motivation for ændring: lokalafdelingernes medlemmers 

kontingent består for det meste af det nedsatte pensionistkontingent. Derfor får vi i lokalafdelingerne 

færre midler til rådighed. I vores område ser vi en fusionering af lokalafdelingerne fra 4 til 2, da 

medlemmerne bliver ældre og holder op eller dør. Selv om vi gør meget for at få nye og yngre 

medlemmer med vores årlige aktiviteter, består de for det meste af pensionister med det lave kontingent. 

 

Repræsentantskabet afviste forslaget efter en skriftlig afstemning. 

 

Dirigenten henviste til den kommenterede dagsorden, hvoraf det fremgik, at lokalafdelingen Foreningen 

NORDEN i Viborg foreslår: Ændring af kontingentfordelingen mellem lokalforeninger og landsforening 

således at lokalforeningerne tilgodeses. 

Grethe Hald, Viborg: Forslaget skal ses i lyset af lokalforeningernes økonomiske situation, hvor det 

stadig bliver økonomisk vanskeligere for lokalforeningerne at drive en kvalitetsfyldt 

foreningsvirksomhed. Vi ønsker derfor at indstille til Repræsentantskabet, at kontingentfordelingen 

mellem lokalforeninger og landsforening ændres fra 50/50 til 60/40. Derudover kunne vi ønske en 

drøftelse/erfaringsudveksling af den aktuelle situation, hvor kommuner - herunder Viborg - ikke længere 

ønsker at yde økonomisk støtte til venskabsbysamarbejdet. 

 

Repræsentantskabet afviste forslaget efter en skriftlig afstemning. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 7) GODKENDELSE AF REGNSKABER 

 

Dirigenten henviste til Foreningen NORDENs regnskab for 2012, der lå som bilag til den kommenterede 

dagsorden sammen med revisionsprotokol og udtalelsen fra foreningens kritiske revisorer. Han henviste 

også til, at landsstyrelsen indstillede regnskabet til vedtagelse. 

 

Generalsekretæren forelagde regnskaberne. 

 

Dirigenten spurgte, om man kunne godkende regnskabet, hvilket repræsentantskabet gjorde. 

 
AD DAGSORDENENS PUNKT 8) FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 

 

Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden, hvor det fremgår, at Repræsentantskabet i 

1984 vedtog, at kontingentet for Foreningen NORDEN reguleres hvert andet år på basis af 
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Forbrugerprisindekset. Da sidste regulering fandt sted pr. 2012 med virkning for 2013, skal 

kontingenterne reguleres på ny i 2014 med virkning for 2015. 

  

AD DAGSORDENENS PUNKT 9) GODKENDELSE AF JUSTERET BUDGET FOR DET 

LØBENDE ÅR OG BUDGET FOR DE TO FØLGENDE ÅR 

 

Dirigenten henviste til justeret budget for 2013 og for 2014, samt forslag til budget for 2015. 
Generalsekretæren forelagde forslagene. 

Budgetterne indstilles til vedtagelse af landsstyrelsen.  

 

Repræsentantskabet vedtog de af landsstyrelsen indstillede budgetter uden ændringer. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 10) VALG AF LANDSFORMAND 

 

Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden, hvor valgudvalget indstillede Karen 

Ellemann til ny formand og der var ikke ved tidsfristens udløb modtaget yderligere forslag til nyvalg.  

 

Karen Ellemann blev valgt med akklamation.  

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 11) VALG AF LANDSSTYRELSESMEDLEMMER 

 

Dirigenten henviste til den kommenterede dagsorden og konstaterede, at Repræsentantskabsmødet i 

henhold til den nye vedtægters § 10 stk. 2 vælger indtil 15 Landsstyrelsesmedlemmer.  

 

Landsstyrelsen foreslår: 

 Line Barfod 

 Bente Dahl 

Susanne Prip Madsen 

Karen Klint 

Uffe Elbæk (RV)  

 Jørgen Glenthøj (KF)  

 Annette Lind (S) 

 Marion Pedersen (V) 

Finn Sørensen (EL)    

 Kristen Touborg (SF) 

samt en repræsentant fra  

Dansk Folkeparti og 

Liberal Alliance    

 

Ovennævnte blev valgt. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 12) VALG AF TO KRITISKE REVISORER 

 

Dirigenten henviste til den kommenterede dagsorden og indstillingen fra Landsstyrelsen af Dora 

Bentsen, København til genvalg og Frode Riber, Holstebro til nyvalg. 

 

Repræsentantskabet godkendte indstillingen. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 13) FASTSÆTTELSE AF NÆSTE ÅRS REPRÆSENTANT-

SKABSMØDE 
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Repræsentantskabet vedtog at afholde næste repræsentantskabsmøde lørdag den 10. maj 2014. 

Svend Tychsen inviterede repræsentantskabet til at afholde repræsentantskabsmødet 2014 i det nye 

nordatlantiske hus i Odense, hvilket repræsentantskabet tog positivt imod. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 14) TEMADRØFTELSE OM NY NORDISK SKOLE 

 

a.) Oplæg til temadrøftelse v./  skoleleder Marianne Fløe Hestbjerg, Naur-Sir Skole 

Marianne Fløe Hestbjerg kom med et særdeles inspirerende indlæg om ny nordisk skole. 

 

b.) Eventuelt forslag til udtalelse. 

 

Der var ikke fremkommet forslag til udtalelse. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 15) EVENTUELT 

 

Arne Nielsen takkede for valget. Han takkede også dirigenten for veludført hverv og deltagerne for deres 

konstruktive bidrag.  

Mødet afsluttedes herefter af dirigenten, der takkede for god ro og orden, hvorefter var der fællessang. 

 

 

PJL/pjl 07.05.13 

 

 

Bilag 1 

 

Mundtlig beretning 2013 

v./ Arne Nielsen, landsformand 

 

Det folkelige samarbejde 

 

Det nordiske samarbejde er folkeligt.  

 

Samarbejdet er skabt af folket. Skandinavismen i slutningen af 1800-tallet, dannelsen af Foreningen 

NORDEN i 1919 og opblomstringen af den nordiske samfølelse efter afslutningen af anden verdenskrig 

gav grundlaget for oprettelsen af de officielle nordiske institutioner med Nordisk Råd (parlamentarikerne) 

i 1952 og Nordisk Ministerråd (regeringerne) i 1971. Det nordiske samarbejde har en dyb folkelig 

forankring hvilket giver det en unik legitimitet. 

 

Resultaterne er folkelige. Som naturlig konsekvens af den folkelige tilkomst er resultaterne til gavn for 

folket. De første resultater var en pasunion, et fælles arbejdsmarked, en socialkonvention; senere kom 

sprogkonventionen og det fælles uddannelsesmarked. Alt sammen noget der skulle lette nordboernes 

samkvem på det folkelige plan. 

 

Samarbejdsstrukturen er frivillig. Ingen beslutninger kan føres ud i livet uden enighed. De officielle 

institutioner har ingen magt, så alle beslutninger skal tages i enighed og efterfølgende implementeres i den 

nationale lovgivning i hvert enkelt land. 
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Dette står i modsætning til det europæiske samarbejde som det nordiske samarbejde naturligt nok spiller 

op til.  

 

Det europæiske samarbejde er dannet af regeringerne på samme tidspunkt som det officielle nordiske 

samarbejde, men uden en forudgående 100-årig folkelig proces. Kul- og Stålunionen blev dannet i 1951 

og Fællesmarkedet (EEC/EF) i 1957 af seks europæiske landes regeringer og er senere udvidet både 

geografisk og indholdsmæssigt til det EU vi kender i dag.  

 

Resultaterne var ikke folkelige. De var tekniske med udgangspunkt i fastsættelse af kul- og stålpriser samt 

told, aftaler inden for handel og industri, landbrugsstøtteordninger, økonomi, konkurrenceevne mm. 

 

Samarbejdsstrukturen er forpligtende. EU bygger på overstatslig myndighed, og beslutninger der påvirker 

alle medlemslande, kan træffes med almindeligt flertal. 

 

Norden og EU 

 

Den ene model er ikke hverken bedre eller dårligere end den anden. Begge modeller blev udviklet i 

naturlig forlængelse af de historiske præmisser som de er et produkt af. Det er blot vigtigt at forstå 

forskellene hvis man skal se hvad de to samarbejdsstrukturer kan bruges til hver for sig og sammen. 

Nogle modstandere af det europæiske samarbejdssystem har brugt det nordiske samarbejde som et 

alternativ til det europæiske. Det er fuldstændig urealistisk når forudsætningen, indholdet og strukturen er 

så forskellig. Til gengæld kan det give baggrunden for at forstå hvordan de to samarbejdssystemer kan 

supplere hinanden nu og i fremtiden. 

 

Det nordiske værdifællesskab  

 

Grundlaget for den nylige opblomstring af samarbejdet skal findes i de fælles værdier og det fælles 

samfundssyn som præger de nordiske lande.  

 

Opbygningen af vores folkestyre med pluralisme og folkelig forankring forudsætter en aktiv daglig 

medleven fra hele befolkningen i den politiske proces. Befolkningen reagerer hårdt og præcist hvis den 

ikke bliver taget med på råd. Politikken udvikles nedefra og opefter – ikke omvendt. 

 

Opbygningen af vore uddannelsessystemer hvor Danmark med Grundtvig og Kold har været 

foregangsland. Folkeskole, folkehøjskole sågar folkeuniversitet siger meget om at det drejer sig om 

uddannelse og dannelse for hele folket. Ikke blot for at give en god baggrund for at deltage i arbejdslivet 

som andre steder, men også for at give befolkningen gode forudsætninger for at deltage aktivt i 

folkestyret. 

 

Opbygningen af den sociale velfærdsmodel hvor Sverige med den svenske fagforeningsrørelse var 

foregangsland. Den nordiske sociale velfærdsmodel er båret af et kollektivt ansvar for de svageste i 

modsætning til et individuelt ansvar for sig selv. Nok er velfærdsmodellen under pres i disse år, men ikke 

principperne bag den, kun måden at organisere den på. 

 

Opbygningen af en ligestillingspolitik hvor landene har ensartede regler og trods alt har opnået mere end 

de fleste andre selvom der endnu er et stykke til målet. Principperne er i orden i alle de nordiske lande, 

men praksis halter bagefter.  

 

Opbygningen af en kulturpolitik hvor landenes kulturelle liv gennem bøger, film og TV spiller en 

fremtrædende rolle hos hinanden. Hvor vi aktivt i kulturpolitikken forsøger at forene de professionelle og 

amatørerne, så de kan inspirere hinanden i stedet for at adskille dem i hver deres miljøer.  
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Derudover kan nævnes et stort ansvar for det internationale miljø hvor Norges Gro Harlem Brundtland 

spillede en betydelig rolle i Vor Fælles Fremtid med det personlige ansvar for det internationale miljø 

gennem Agenda 21. ”Vi har ikke arvet jorden af vore forældre – vi har lånt den af vore børn”. Også det 

fælles sprog som gør os i stand til at kommunikere med hinanden på vort eget modersmål og tilmed blive 

forstået, vores fælles historie på godt og ondt med Dronning Margrete den Første som samlede Norden for 

mere end 600 år siden i Kalmar-unionen (1397) og vores fælles religion med den luthersk-evangeliske 

kirke er det kit der holder de nordiske lande sammen. 

 

At Norden i høj grad kan betegnes som et værdifællesskab, er der ingen tvivl om. Indadtil undervurderer 

vi potentialet. Vi har større behov for at markere forskellene indadtil end at udnytte fællesskabets 

potentiale udadtil. Vi tror selv at vi er så forskellige. Men når vi kommer uden for Norden, er der ingen 

der kan kende forskel på os. Og når vi nordboere er uden for Norden, finder vi alligevel ofte sammen i 

både lyst og nød. Med den svenske prins Eugens ord: ”Vi Nordens folk forstår hinanden, vi er indstillet på 

samme bølgelængde. Men vi er også tilstrækkeligt forskellige til at kunne berige hinanden” (Nordens 

Frihet, 1941). Dette gælder i individuelle sammenhænge, men det gælder også i mere organiserede 

sammenhænge. Når folkelige organisationer mødes til internationale forhandlinger, bruges det nordiske 

samarbejde effektivt til at få indflydelse på beslutningerne. Det samme gør sig ofte gældende i officielle 

sammenhænge. Velorganiserede forhandlingsmønstre som man ofte ser i EU-regi med faste daglige 

koordineringsmøder, kan ikke hamle op med et uformelt møde over morgenmaden en gang om ugen 

mellem nordiske forhandlere. Spørg bare vore FN-diplomater! 

 

Behovet for sammenhold 

 

Norden har behov for at stå sammen. Små lande som de nordiske har behov for at stå sammen i en stadig 

mere internationaliseret verden. Hvis vi ikke udnytter fællesskabets potentiale, vil ingen opdage vi er til 

stede. Små lande vil let kunne blive ført med strømmen i retninger vi ikke selv ønsker. Sammen bliver vi i 

langt højere grad medbestemmende for retningen. Sverige har haft store problemer med at se de nordiske 

muligheder. Storesøster har troet at hun kunne selv. I f.eks. FN-regi har dette også kunnet lade sig gøre. 

Når et internationalt samarbejde bygger på ét land én stemme, så kan individualismen godt få 

gennemslagskraft. Men internationalt samarbejde bygger i dag på magtpolitik: indbyggertal, 

bruttonationalprodukt, areal, militært potentiale og tilgangen til råstoffer. Selv i FN bliver der lyttet efter 

magtpolitiske begreber selvom organisationen stadig hviler på ”ét land én stemme” - princippet. 

 

Vi har så meget at byde på. Vi har i Norden vist at vi kan skabe resultater og udvikle vore samfund så de 

er blevet et forbillede for andre. Vi skal give fællesskabet en chance, ellers taber vi kampen om indholdet. 

Først når vi erstatter det nationale med det nordiske og lærer at indse at vi faktisk har en rolle at spille i 

udviklingen af Europa, får vi indflydelse. Så er vi ikke længere en ubetydelig prik på det europæiske 

landkort. Så siger vi goddag i stedet for godnat. Så kan vi for alvor være med til at designe det nye 

årtusindes Europa der bygger på forskellighed og gensidig respekt og hermed danne grundlaget for en 

fredelig sameksistens på vort kontinent. 

 

Krav om fornyelse 

 

Der er behov for en vitalisering af det nordiske samarbejde også i fremtiden. På områder som demokrati, 

identitet og fællesskab skal der ske en videreudvikling. Klarere forpligtelser i samarbejdet om et 

grænseløst Norden; et stærkere kulturelt fællesskab; et nordisk kundskabsområde; et mere åbent og 

konkurrencekraftigt Norden og en stærkere nordisk profil i den europæiske integration er også vigtige 

udviklingsområder. Folkets tilslutning til det nordiske samarbejde; det nordiske samarbejde som folkeligt 

og politisk projekt; de gensidige rettigheder for medborgere i Norden; udbygningen af den nordiske 
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infrastruktur; styrkelsen af kontakterne til nærområderne og Nordens plads i den globale udvikling er 

andre udviklingsområder for Norden i de kommende år.  

 

Inden for alle områderne må det understreges at det nordiske samarbejde skal knytte vore folk og lande 

sammen – og det nordiske slogan ”samarbejde uden grænser” skal ses som et fravær af grænser for 

indholdet og et fravær af grænser mod omverdenen.  

 

Norden er ikke og har aldrig været et snæversynet og selvtilstrækkeligt fællesskab. Vi vil gerne være en 

del af en større sammenhæng. Vores danske og nordiske identitet bygger på tolerance og næstekærlighed 

– ikke på angreb på andres identitet. Den bygger på et ligeværdigt samarbejde.  

 

I et samarbejde bør alle have noget at byde på. I et stort samarbejde som EU er Danmark som et lille land 

nødt til at gå sammen med ligesindede hvis vi vil have indflydelse. Hvad er mere naturligt end det 

nordiske samarbejde som udgangspunkt for en koordineret indsats? De nordiske statsministre peger 

klogelig nok igen og igen på dette i forbindelse med deres nordiske møder. På den måde kommer de deres 

befolkninger i møde. Folket vælger Norden, men er delt i spørgsmålet om EU. I de senere år vælger 

erhvervslivet også Norden som udgangspunkt for samarbejde og fusioner. Toppolitikerne, folket og 

industrien vælger Norden. Men hverken politikerne, folket eller industrien vælger Norden som en 

modsætning til EU. Derfor er der selvfølgelig heller ikke tale om en nordisk blok. Norden skal blot være 

de nordiske landes naturlige udgangspunkt for et pragmatisk og realpolitisk samarbejde i EU.  

 

Nordiske krav til Europa 

 

Det nordiske samarbejde er en realitet! På mange områder især når det drejer sig om det mellemfolkelige 

nordiske samarbejde, er Norden langt foran EU. Pasfrihed, fælles arbejdsmarked, sociale aftaler, fælles 

uddannelsesmarked i Norden er eksempler på dette. Et tæt samarbejde på næsten alle politiske områder er 

dagligdag i Norden. Og vi har masser at byde på - også i forhold til EU.  

 

Fælles demokratiforståelse med folket i centrum, pluralisme, åbenhed og nærhed er vigtige 

arbejdsområder for Norden i forhold til EU. Efter EU-parlaments og EU-kommissionens seneste 

magtkamp der i begyndelsen af 1999 førte til at EU-kommissionen trak sig før tid, er der lagt op til en 

demokratisk reformering af EU hvilket EU-konventet også kommer med sit bud på. Allerede på EU’s 

Edinburgh-topmøde i december 1992 slog Danmark princippet om åbenhed og nærhed i 

beslutningsprocesserne fast. Disse principper blev fulgt op af de andre nordiske lande ved deres indtræden 

i EU i 1995. EU er ikke en demokratisk størrelse i dag, men vil blive det i den nærmeste fremtid. Derfor 

er det vigtigt hvilke principper der skal ligge til grund for EU’s demokrati. Skal der styres oppefra og 

nedefter eller nedefra og opefter? Skal alle beslutninger tages i EU-regi, eller skal der styres på flere 

niveauer?   

 

Fælles social forståelse med et kollektivt ansvar for de svageste i modsætning til et individuelt ansvar for 

sig selv vil også blive et vigtigt arbejdsområde for Norden i EU. Uanset om vi ønsker det eller ej vil det 

sociale område blive mere integreret i EU i de kommende år. Den sociale dimension i forbindelse med 

arbejdsmarkedets ordninger er under forandring. Det kan undre at de nordiske landes fagbevægelser ikke i 

højere grad end tilfældet er, har gjort deres indflydelse gældende når det drejer sig om at fastholde at 

arbejdsmarkedspolitikken både reguleres af aftaleforhold mellem arbejdsmarkedets parter og af 

lovgivningsforhold. I Norden har vi en unik opdeling som har medført en høj grad af ro på 

arbejdsmarkedet. Denne opdeling er ved at forsvinde til fordel for de central- og sydeuropæiske landes 

strukturer hvor arbejdsmarkedspolitikken alene er et lovgivningsforhold. Det første ryk skete med 

lovgivningen om børnearbejde som tidligere var et aftaleforhold i de nordiske lande, men som EU 

krævede blev ændret til lov. Vi vil hvis ikke fagbevægelsen kender sin besøgelsestid, se flere ryk i den 

retning i de kommende år. 
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Fælles syn på uddannelsespolitikken med folkeskole, folkehøjskole og folkeuniversitet bliver også en 

nordisk sag i EU. Ønsker vi en bred basisviden med uddannelse og dannelse som vigtige elementer, eller 

ønsker vi at dyrke eliten på bekostning af bredden? 

 

Dette er blot tre områder, der bliver vigtige i EU-politikken i fremtiden.  

 

Nationalstaten i forandring 

 

Nationalstaten som vi har kendt den i et par århundreder, er i forandring. Det vil også påvirke det 

internationale samarbejde. Hvor vi tidligere tænkte i geografisk afgrænsede regioner med nationalstaten i 

centrum, vil fremtidens samarbejde i højere grad komme til at dreje sig om interesse- og 

værdifællesskaber - også på tværs af grænser. Derfor er Øresundsregionen vigtig for Danmarks 

vedkommende. Derfor er den skandinaviske triangel vigtig, og derfor er det dansk-tyske samarbejde 

mellem Sønderjyllands Amt og Slesvig-Holsten i grænseregionen vigtig. Alle tre regionale udviklinger er 

skabt inden for de seneste fem år! Andre steder i Norden udvikles samarbejdet også: Vestnorden, det 

arktiske samarbejde, ICC-samarbejdet, Barentsregionen, Karelen, St. Petersborg-regionen osv. 

 

Norden står stærkt i en sådan udvikling. Vi har et velfunderet værdifællesskab som er opbygget gennem 

århundreder og som har folkelig legitimitet. Vi har, som nævnt tidligere, det mest integrerede samarbejde 

mellem suveræne stater hvor de indre regionale netværk udvikles. Vores harmonisering er ikke 

gennemtvunget ovenfra, men er opbygget nedenfra med folket som udgangspunkt. Derfor er det nordiske 

samarbejde stærkt! Derfor vil det udvikle sig, og derfor vil det have en unik mulighed for at være 

dagsordensættende - også for udviklingen uden for Norden. 

 

Foreningen NORDEN NU 

Strategi og handlingsplan (vedtaget 12.5 2012) 

1. Organisation 

Vision: Foreningen NORDEN er organiseret således, at alle led I organisationen arbejder med udvikling 

af foreningens grundlæggende ide. 

2. Medlemsaktiviteter 

Vision: Foreningen NORDEN understøtter og fremmer alle former for medlemsaktiviteter, der har til 

formål, at styrke forståelsen for det nordiske arbejde og den nordiske ide. 

3. Interessevaretagelse 

Vision: Foreningen NORDEN skal fremme opbakning for den nordiske sag gennem debatskabelse, 

information og konkrete projekter. 

 

Landsforeningens udvalg 

Organisationen 

På landsstyremødet umiddelbart efter sidste repræsentantskabsmøde blev det besluttet at ændre ved 

udvalgsstrukturen, så der nu i foreningen ud over forretningsudvalget er nedsat et undervisningsudvalg, et 

medieudvalg, et idepolitisk udvalg og et ad hoc udvalg, der skal se på medlemssituationen og komme med 

ideer til, hvordan vi fastholder vore medlemmer og ikke mindst hvordan vi får flere til at interessere sig så 

meget for Norden, at de vil melde sig ind i foreningen. 

Uddannelsesudvalget 

Merete Riber, Bente Dahl, Lisbeth Bjørn Hansen, Bodil Porsbjerg  

Foreningen NORDEN søger hvert år om et tilskud fra Undervisningsministeriet til at varetage opgaver 

inden for skoleområdet. 

Noget af det vigtigste i den forbindelse er udviklingen af en IT-platform (Hjemmeside) til brug for 

undervisere på flere niveauer. 
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Foreningerne Nordens Forbund (FNF) delte sammen med et norsk filmselskab førsteprisen i en 

konkurrence, som Nordisk Ministerråd havde udskrevet, med henblik på at få udviklet 

undervisningsmateriale til sprogforståelse i de nordiske lande. 

Den ide, der blev skitseret er nu under udvikling og I vil kunne se dele af det på hjemmesiden: 

www.nordeniskolen.org 

Det er et dynamisk værktøj, der vil være under stadig udvikling med ideer og materiale, som er 

pædagogisk bearbejdet af skolekonsulenter. 

Ny Nordisk Skole 

Vi har også med interesse fulgt ideen om Ny Nordisk Skole, som Børne -og undervisningsminister 

Kristine Antorini har lanceret. Jeg har sammen med generalsekretæren haft møde med Antorini og hendes 

embedsmænd, med henblik på at fortælle om de muligheder Foreningen NORDEN ser i projektet. 

Jeg håber at der med afblæsning af lærer lockouten nu vil blive fokuseret mere på at få godt gang i 

udviklingen. 

Det vi har peget på er de muligheder der vil være for at udnytte venskabsby -kontakterne, for eksempel 

lærer- og elevudvekslinger, men også medarbejdere fra forvaltningerne vil kunne lære noget af et besøg i 

en tilsvarende forvaltning i en venskabsby. 

Jeg kan anbefale at lokalafdelingerne finder ud af hvilke skoler og institutioner, der i har meldt sig til 

projektet i jeres lokalområde, og få et samarbejde i gang om det nordiske. 

Udover materialet på hjemmesiden vil jeg også nævne projektet Norden i Bio, som er et fantastisk godt 

undervisningsmateriale, der er tilgængelig på hjemmesiden under: www. nordenibio.dk.  

Foreløbig er det nordiske indspil blevet til, at der afholdes en konference i 2013, med henblik på at 

udveksle succesfulde erfaringer. 

Formålet er, at finde frem til de særlige karakteristika og den bedste praksis, som Nordens dagtilbud, 

grundskoler og uddannelser kan tilbyde. 

Projekt miljø i skolen 

Foreningen arbejder på at skaffe penge til projekt miljø i Norden. Projektet skal styrke den kulturelle 

fællesskabsfølelse og forståelse for de skandinaviske sprog samt forståelse af regionale og globale 

konsekvenser af klimaforandringer. 

Nordisk Biblioteksuge 

Nordisk biblioteksuge med skumringstimen for voksne og morgengry for børn er et omfattende projekt, 

som rigtig mange biblioteker og lokalafdelinger er med i. 

Den første dag i ugen er der i alle de nordiske lande og selvstyreområder oplæsning af det samme stykke 

litteratur. I forbindelse hermed laves der mange forskellige aktiviteter, korsang, forfatteraften, spisning 

mv. så der er tale om en god nordisk manifestation. 

Også mange folkeskoler er med i arrangementet og har på samme måde fået et stykke børnelitteratur, som 

kan bruges til oplæsning. 

 

Idepolitisk udvalg 

Uffe Østergaard, Drude Dahlerup, Line Barfod, Marion Pedersen 

Udvalget vil sætte fokus på: 

 Identifikation af de nordiske værdier 

 De udfordringer værdierne står for 

 Visioner om, hvor vi vil hen 

 Konkrete forslag til, hvordan der kan arbejdes videre med dette 

 

Medieudvalget 

Georg Møller, Jens Utoft, Morten Høyrup, Preben Sørensen 

Medieudvalget har blandt den opgave at sikre udgivelsen af Norden Nu. Jeg synes selv at Norden Nu er 

blevet et rigtigt godt blad med mange gode og relevante artikler. Jeg har også fornemmelsen af at mange 

af vore medlemmer, selv om de ikke alle møder frem til vore arrangementer i lokalområderne læser bladet 

og på den måde følger godt med i hvad der rører sig i Foreningen NORDEN. 

http://www.nordeniskolen.org/
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Venskabsbysamarbejdet 

Venskabsbysamarbejdet ændrer i disse år karakter. Der er mange kommuner, der helt har afskrevet dette 

arbejde, men heldigvis har mange lokalafdelinger fastholdt kontakten, der hvor der er tilsvarende 

lokalafdelinger af Foreningen NORDEN i venskabsbyen, hvilket desværre heller ikke altid er tilfældet. 

Der er behov for at videreudvikle venskabsbysamarbejdet blandt andet ved i højere grad at anvende de 

sociale medier face-book, twitter og andre elektroniske kommunikationsformer. Her er det nok kun 

fantasien, der sætter grænser for hvad man kan. 

 

Tillidsmandsdag 

I 2012 afviklede landsforeningen tillidsmandsdag den 17.11 i Vejle. det er blevet en rigtig god institution, 

som heldigvis rigtig mange tillidsfolk bakker op om. 

Tema 1. på årets møde var ”Ny Nordisk Skole” hvor Jørn Skovsgaard fra Ministeriet for Børn -og 

Undervisning gav et oplæg om ideen med Ny Nordisk Skole. 

Efter frokost fik vi præsenteret www.nordeniskolen.org  og det foreløbige udkast til Foreningen 

NORDENS nye hjemmeside. 

Tema 2. på mødet var ”Nordisk forbundsstat”, hvor Lars Erik Häggman fra Finland gav et oplæg om den 

rapport, der er udarbejdet på (CENS) Center for Nordiske Studier ved Helsingfors Universitet. Rapporten 

er en analyse af samarbejdet mellem de nordiske lande og visioner for et styrket samarbejde som jeg 

senere kommer lidt nærmere ind på. 

 

Foreningen NORDEN – fremtid – visioner 

Foreningens formål: ”Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle 

områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde, indadtil og udadtil”. 

Det betyder at vi fortsat i Foreningen NORDEN skal påvirke politikerne til at modernisere og vitalisere 

samarbejdet. Vi har fået en Øresundsforbindelse, der er et fint samarbejde mellem Nordjylland, Sydnorge 

og Göteborgregionen. Der er foretaget en række erhvervsfusioner på nordisk niveau. Eks. NORDEA-

FDB-POST NORDEN-ARLA. Mange mindre virksomheder arbejder tæt sammen på nordisk plan. 

 

FNF 

Vi er faktisk også begyndt at se på det nordiske, som en mere sammenhængende del i vores egen samlede 

organisation.   

Min vision er at vi i højere grad opfatter os, som medlemmer i en én nordisk forening,  

Hvis vi mener noget med et meget stærkere samarbejde mellem de nordiske lande og selvstyrende 

områder på det parlamentariske plan, bør vi gå foran i de folkelige foreninger og vise, at vi kan etablere 

enighed og i højere grad tale med en stemme i forhold til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. 

 

FNF har i de seneste år styrket sin position, som fælles talerør overfor NR og NMR. 

Det er mit indtryk at der bliver lyttet til de synspunkter som Foreningerne NORDEN bringer frem om 

aktuelle forhold, der er på NR´s og NMR´s dagsorden.   

Og der er nok at tage fat på: 

 Det nordiske sprogsamarbejde 

 Det nordiske retslige samarbejde 

 Det nordiske arbejdsmarked 

 Det nordiske uddannelsesmarked 

 Det nordiske samarbejde og de frivillige organisationer 

 

Det nordiske sprogsamarbejde 

Vi har i mange år haft et sprogfællesskab, som mange andre lande har misundt os. Desværre viser flere 

undersøgelser, at det nemt kan komme til at stå sløjt til med den nordiske sprogforståelse. Danskere, 

svenskere og nordmænd er de sidste 30 år blevet markant dårligere til at forstå hvad der bliver sagt i 

http://www.nordeniskolen.org/
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nabolandende, og det er især hos de yngre årgange at forståelsen og kendskabet til de nordiske sprog er i 

tilbagegang. 

Umiddelbart kan bevarelsen af det nordiske sprogfællesskab virke som en bagatel, men man skal ikke 

underkende betydningen af den gensidige sprogforståelse i bestræbelserne på at nedbryde 

grænsehindringer og fremstå som en samlet region. 

Vi er imidlertid presset på det sproglige område. 

Globaliseringen betyder, at engelsk har udviklet sig til et globalt hjælpesprog og det finder indpas på 

mange niveauer i vort samfundsliv. Mange virksomheder har engelsk som både eksternt og internt 

kommunikationssprog. IT og medier især TV betjener sig i høj grad af engelsk også på de videregående 

uddannelser er engelsk hovedsprog på flere studier. 

Hvad betyder det at Nynorsk tilsyneladende vinder frem? 

Hvad betyder det at Islændinge prioriterer engelsk højere end dansk? 

Flere undersøgelser viser at især TV mediet har en stærk påvirkning på seerne også i sproglig henseende. 

Foreningen NORDEN mener derfor at alle nordiske public-service kanaler, som f.eks. SV 1 og SV 2 samt 

norske NRK 1 og danske DR 1 bør være tilgængelige på ethvert nordisk sendenet. 

Der er udover de kulturelle argumenter også helt åbenbare økonomiske argumenter for at styrke den 

sproglige forståelse mellem vores nærmeste naboer. Alene det faktum at Sverige er Danmarks næststørste 

eksportmarked og ser vi på alle de øvrige nordiske lande med omkring 20 mio. Indbyggere så er de 

tilsammen en større handelspartner for Danmark end Tysklande med sine 80 mio. Indbyggere. 

 

Det nordiske retslige samarbejde. 

På mange lovgivningsområder er det af betydning at der stræbes efter retsenhed i de nordiske lande – ikke 

mindst når det gælder implementeringen af EU-lovgivningen. 

Ensartet lovgivning kan have betydning både for enkeltpersoner og virksomheder, der har interesser i de 

nordiske lande. Der har før været tradition for at de nordiske landes grundlæggende lovgivninger blev 

forberedt og koordineret med henblik på at der blev skabt ensartet lovgivning. Denne tradition er i nogen 

grad forsvundet. Det er en skam og vi må arbejde for at få genoptaget en sådan harmonisering, så vi ikke 

skaber nye grænsehindringer.  

 

Det nordiske arbejdsmarked 

Regeringens vækstforum kom i slutningen af marts med deres endelige rapport. Det kan undre, at de ikke 

omtaler de nordiske muligheder. Selvtilstrækkelig er ikke opskriften på globaliseringsudfordringerne. Vi 

må handle sammen – ellers forsvinder vi i mængden. 

I de seneste ti til femten år har det danske erhvervsliv i meget høj grad valgt nordiske løsninger. Langt 

hovedparten af de danske virksomhedsfusioner er sket i det nordiske område. Arla, Nordea og senest 

Posten Norden er meget synlige eksempler på dette, men en lang række andre danske virksomheder har 

udvidet deres nordiske aktiviteter: Danske Bank med opkøb af banker i Norge, Sverige og Finland, 

Danisco og ISS med nordiske opkøb mm. Så både folket og erhvervslivet ønsker nordiske løsninger. 

Dette stod også meget klart, da direktør Jens Klarskov fra Dansk Erhverv i forbindelse med 

præsentationen af Gunnar Wetterbergs bog om Forbundsstaten Norden gik med på visionen, og sagde, at 

erhvervslivet i Norden har brug for nordisk samordning på erhvervsområdet for at gøre de nordiske 

virksomheder i stand til at samarbejde endnu mere med henblik på at klare sig i den globale konkurrence.  

 

Det nordiske uddannelsesmarked 

Topforskning er blevet højt prioriteret de senere år. Af det I øvrigt begrænsede nordiske budget er en stor 

del brugt på topforskningsinitiativer. Det er der mange gode grunde til når så blot projekterne der får 

støtte også har en praktisk relation og ikke som vi har set, at der for nogle år siden blev givet et relativt 

stort beløb til et forskningsprojekt med titlen “Mellemnedertysks påvirkning på norske dialekter”. 

Med hensyn til folkeskolen og gymnasierne er det enormt vigtigt at man I denne dannelsesfase får 

mulighed for at stifte bekendtskab med nordiske forhold. Det er derfor ærgerligt at vi ikke længere I 

Foreningen NORDEN administrer Nordplus-programmet. Det gav os mulighed for at sikre at så mange 
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børn og unge som muligt kunne få en oplevelse I form af lejrskole, udvekslingsarrangementer mellem 

klasser ol. Der er stadigvæk muligheder gennem organisationen Sirius at søge midler, men den 

bevillingsparksis der anvendes I dag betyder at der kommer færre elever af sted til nordiske lande end da 

vi administrerede ordningen. 

 

Det nordiske samarbejde og de frivillige organisationer 

Arbejdet med at sikre en stærkere rolle for de frivillige organisationer i forhold til de officielle nordiske 

samarbejdsorganer bør gives høj prioritet ikke mindst I 2011 der er udnævnt til “frivillighedsår”. 

Der bør skabes flere mødepladser for de frivillige organisationer 

Om samarbejde og opgaver I det nordiske velfærdssamfund. Det vil være I god forlængelse af de 

folkestyretraditioner, vi I Norden har udviklet. Det vil kunne være medvirkende til at give det 

internationale samarbejde en fornyet dimension, netop fordi en positiv dialog mellem det officielle og det 

frivillige bestemt ikke er en selvfølge ude omkrig i verden. 

Fornyelse skal fortsat komme fra græsrøddernes frie debat, hvor de bedste ideer kan påvirke den officielle 

beslutningsproces. 

 

Grænsehindringer 

I 2012 var der i alle de nordiske parlamenter en drøftelse af grænsehindringer imellem de nordiske lande. 

På grundlag af den danske drøftelse blev der nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af alle politiske 

partier (repræsentanter fra NR´s danske delegation), samt formanden for Foreningen NORDEN og Hallo 

Nordenmedarbejder Jakob Tråsdahl. Arbejdsgruppens forslag er nu blevet til en forpligtende aftale med 

regeringen om at sætte en række initiativer i gang for at fjerne nogle af disse hindringer og forebygge at 

nye opstår specielt i forbindelse med ny lovgivning.  

Aftalen betyder f.eks., at man vil gøre det lettere at tage praktik i et andet nordisk land, uden at man 

begrænses af forskellige skatteregler eller forskellige sociale bestemmelser. 

Både ministeren for nordisk samarbejde Manu Sareen og NR´s danske delegations formand Bertel 

Haarder giver udtryk for stor tilfredshed med aftalen, som Bertel Haarder kalder en milepæl, der rammes i 

jorden. 

 

CENS – rapporten 

I mine to sidste beretninger har jeg været inde på   

den svenske samfundsdebattør Gunnar Wetterbergs forslag om en Nordisk forbundsstat, og FNF´s forslag 

til NR om at iværksætte en udredning om det fremtidige nordiske samarbejde med udgangspunkt i de 

tanker, Wetterberg havde fremlagt. 

Nordisk Råd tog udfordringen om og gav opgaven til CENS (Center for Europæiske og Nordiske Studier) 

ved Helsingfors Universitet. 

CENS afleverede som aftalt deres rapport i oktober 2012 med titlen: 

Nordiska Gemenskaper 

En vision för samarbetet – Johan Strang 

 

Rapportens hovedkonklusioner er udtrykt i 12 punkter: 

 

1. Prioriter bestemte samarbejdsområder gennem skabelse af nordiske fællesskaber. 

 Ledes af et ministerråd-udvalg i NR´s regi 

 Særskilte netværk og tænkesmedjer med forberedelses- og initiativret 

 Udenrigs- og forsvarspolitik er vigtigt. 

2. Det udenrigs- og sikkerhedspolitiske samarbejde bør blive en del af det officielle nordiske 

samarbejde 

 NORDEFCO kunne knyttes til NMR´s virksomhed 

Sammen med det forsvarspolitiske område er emnet tema for Nordisk Råds forårssession i 

Stockholm den 10. Og 11. april i år. 



 15 

3. Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd bør bestemme sig om forholdet til EU. 

 Proaktivt system, hvor man diskuterer hvilke spørgsmål i EU de nordiske lande bør have et 

fælles forhold til.  

4. Lad udenrigs- og forsvarssektorens samarbejde være en model for ressourcebesparelser også 

indenfor andre sektorer. 

 Arbejdsgrupper med professionelle aktører samarbejder om fælles uddannelse og indkøb af 

materiel (f.eks. sundhedssektoren og forskningen). 

5. Modarbejde demokratiunderskuddet i det internationale samarbejde 

 Svært at forestille sig demokratiske former som strækker sig ud over nationalstaterne 

 Engager parlamentarikere, medborgerorganisationer, fageksperter i forberedelse af 

forskellige forslag.  

6. Arrangere årlige nordiske parlamentsdebatter 

 Grænsehindringsdebatten i de nordiske parlamenter kunne være et eksempel til efterfølgelse. 

7. Adskil Nordisk Ministerråds sekretariats formelle og substantielle opgaver 

 NMR er utydelig i dag. Administrativ opgave at forberede ministermøder og 

tjenestemandsmøder. 

 Anden opgave kunne forlægges til nordiske tankesmedjer. 

8. Gøre Nordisk Råd mere politisk og mere nordisk ved at gøre partigrupperne til de primære og 

drivende parter. 

 NR er utydelig. Mere vægt på de politiske partigrupper end på de nationale delegationer 

9. Udnyt og forstærk det nordiske varemærke ved at skabe nordiske målsætninger, standarder og 

indeks indenfor forskellige politikområder 

 ”Nordisk velfærdsindeks” eller ”De nordiske klimamålsætninger” stor betydning nordisk og 

globalt  

 Skab et grænsehindringsindeks 

10. Forstærk de informelle kontakter på tjenestemandsniveau. 

 De informelle fora er truede, skab et nordisk mentorprogram ved ministerierne som kan 

udvikle mobilitets/traineeprogram for tjenestemænd der tilbringer tid i et andet nordisk 

land 

11. Sats på kundskab om Norden 

 Efterspørgsel på nordiske erfaringer på velfærdsorganisation, konfliktløsning, ligestilling, og 

internationalt samarbejde. Men kundskab om Norden er ikke god. 

 Udvekslingsprogrammer for skoleelever 

12. Giv det nordiske kultursamarbejde autonomi 

 Flyt det nordiske kulturbudget over i Nordisk Kulturfond og respekter de nordiske 

institutioner 

 Man har på det seneste prioriteret projekter på bekostning af eksisterende institutioner 

Som I kan høre er der ikke tale om en stor revolution, der vil betyde, at vi har en nordisk forbundsstat om 

få år, men et dokument, der peger på nogle svagheder i det nuværende formelle samarbejdssystem. 

Det er nu vores opgave at holde NR fast på at vi som udgangspunkt ønsker mere- meget mere nordisk 

samarbejde, så vi oftere kan tale med en stemme i både EU og globale sammenhænge.   

 

Afrunding 

Lad mig til slut nævne et fantastisk arrangement: 

Nordic Cool i Washington 19.2 – 17.3 som blev afviklet i samarbejde mellem NMR og Kennedy centret 

m.fl. 

Der blev vist: Teater, dans, musik, kunst, litteratur, design, Nordisk køkken og film, med henblik på at 

highlighte den nordiske kultur. 
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Vice Præsident for det internationale program og festival Kurator siger: 

”For at opleve og besvare eller i det mindste forsøge at besvare spørgsmålet: Hvad er Nordisk? oplevede 

jeg på en rundrejse gående ned ad taget på Oslo Opera Huset til havet, så en forestilling i det brandnye 

Operahus i Reykjavik, spiste middag på en verdenskendt hæderkronet restaurant i København, besøgte 

Louisiana Museet, sejlede blandt isbjerge i Nuuk og vandrede mellem 60.000 får på Færøerne, 

overværede en forestilling på Stockholms Royal Dramatic Theatre (Ingmar Bergman) så Udstillingen på 

Nobel Pris museet i Oslo, National design Museum i Helsingfors. 

Jeg fik herigennem en bemærkelsesværdig indsigt i den kulturelle rigdom, der findes i de nordiske lande. 

Nordic Cool vil bringe et enestående udvalg af disse skatte til Kennedy Centret med forestillinger, 

udstillinger, arkitektur, jazz, koncerter Ny Nordisk Køkken, workshops, diskussioner, Kriminalromaner. 

Mere end 750 kunstnere, artister musikere og andre vil deltage i arrangementerne i løbet af den måned 

festivalen foregår”.   

Det nordiske er værd at vise frem. Vi kan være med til det alle sammen, og vi kan godt være det bekendt. 

 

Til allersidst vil jeg takke alle de tillidsfolk, der i det daglige gør at fantastisk arbejde for den nordiske 

sag.  

Og tak til medarbejderne på landskontoret, som på trods af hårde vilkår, gør hvad de kan for at betjene 

lokalafdelingerne på bedste vis. 

Og så vil jeg også gerne her sige tak for de år jeg har fået lov at være med på formandsposten. Det har 

været nogle spændende år, som jeg vil se tilbage på med stor glæde.  

 

Bilag 2 

 

Foreningen NORDEN 

Strategi  

 

Med baggrund i foreningens formålsparagraf, som lyder 

Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og 

udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil 

ønsker foreningen af styrke den idepolitiske profil på nordisk, nationalt og lokalt plan. 

 

Det nordiske samarbejde er mere i fokus i disse år, hvor flere og flere anerkender, at det nordiske 

samarbejde  

o er et vigtigt instrument for dansk værdipolitik i forbindelse med globaliseringen  

o kan forstærke de enkelte landes konkurrenceevne på de internationale markeder 

o kan sikre lavere omkostningerne i vores offentlige produktion uden at det går ud over kvaliteten 

for eksempel på sikkerheds- og forsvarsområdet.  

 

Foreningen NORDEN ønsker at påvirke de formelle samarbejdsfora til at udvikle mere regionalt nordisk 

samarbejde i takt med erkendelsen af at et fælles Norden har langt større muligheder i en globaliseret 

verden, hvor nationalstaternes rolle forandres og regionernes rolle forstærkes.  

 

Foreningen er optaget af de ideer, der på det seneste er kommet om en nordisk union eller forbundsstat. 

Udviklingen går meget stærkt, og vi ønsker at de nordiske lande aktivt påvirker den internationale og 

europæiske udvikling med en nordisk vinkel..  

 

Forholdene i Arktis er et vigtigt emne for Norden, både når det gælder sikkerhedspolitiske, 

infrastrukturelle og miljømæssige udfordringer.  

 

Et er sikkert: det nordiske samarbejde byder qua sin unikke folkelige legitimitet, sit enestående 

værdifællesskab og sit historiske engagement i internationalt samarbejde og deraf fraværet af 
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protektionistiske foranstaltninger på gode forudsætninger for at spille en central rolle i en global 

dagsorden. 

 

Foreningen NORDEN har gennem de senere år drejet organisationen i en retning, hvor indhold er 

vigtigere end formen. Organisatoriske forandringer skal derfor ske på grundlag af en indholdsmæssig 

nødvendighed. 

Foreningen NORDEN fastlægger i Strategien sine visioner og mål for foreningens fremtidige 

organisation, medlemsaktiviteter og interessevaretagelse. 

 

1. Organisation 

 

Vision 

Foreningen NORDEN er organiseret således, at alle led i organisationen arbejder med udvikling af 

foreningens grundlæggende ide. 

 

Mål 

 Foreningen NORDEN er organiseret i lokalafdelinger, kredse og landsforening 

 Der skal være etableret lokalafdelinger i alle kommuner 

 Organisationens enkelte led skal have tydelige opgaver, og kommunikationen i organisationen skal 

være åben og direkte 

 Landsstyrelsen nedsætter udvalg, der kan være sagsforberedende på organisatoriske områder og ad 

hoc udvalg, der kan være sagsforberedende på mere aktuelle politiske områder, herunder 

udviklingen af det nordiske samarbejde indadtil og udadtil  

 

2. Medlemsaktiviteter 

 

 

 

 

 

 

Mål 

 Foreningen NORDEN skal ud over hele landet tilbyde et varieret tilbud af arrangementer af nordisk 

relevans inden for kultur og samfundsforhold 

 Skole- og biblioteksmedlemmer skal understøttes bedst muligt i deres arbejde med formidling af 

nordisk natur og kultur samt historie, samfundsforhold og fællesskab bl.a. gennem udbygningen af 

fællesnordiske værktøjer 

3. Interessevaretagelse 

 

 

 

 

 

 

Mål 

 Foreningen NORDEN skal anvende sin folkelige platform til at fremme aktuelle nordiske 

samarbejdsopgaver over for Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Dette arbejde skal foregå i 

samråd med FNF.  

 Debatskabelse, information og konkrete projekter gennemføres i samarbejde med folkelige og 

politiske organisationer - og i et fællesnordisk perspektiv 

Vision 

Foreningen NORDEN skal fremme opbakning for den nordiske sag gennem 

debatskabelse, information og konkrete projekter  

Vision 

Foreningen NORDEN understøtter og fremmer alle former for medlemsaktiviteter, 

der har til formål at styrke forståelsen for det nordiske arbejde og den nordiske ide 
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 Landsstyrelsen drøfter politik med det dobbelte formål at udvikle det nordiske samarbejde og sikre 

mediernes interesse for samme.     

 Den eksterne kommunikation skal være debatskabende i sin form og i sit indhold. Indholdet skal 

bygge på drøftelser og vedtagelser i Repræsentantskabet og i Landsstyrelsen.  

 

På baggrund af ovennævnte visioner og mål udarbejdes der årlige handleplaner til behandling i 

Landsstyrelsen, som grundlag for det konkrete budgetarbejde. 

 

 


