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Kære venner.
Flygtningekrisen er nu også nået til det nordiske samarbejde, hvor grænsekontrol er blevet
hverdagen. Vi ønsker selvfølgelig, at de nordiske lande lever op til de nordiske aftaler i
forbindelse med den nordiske pasunion. Det var udgangspunktet for landsformandens kronik i
Berlingskeden 24. januar. Kronikken kan læses her http://www.b.dk/kommentarer/norden-maagaa-foran-i-en-svaer-tid. I forlængelse af kronikken er alle de nordiske Foreninger NORDEN
blevet enige om at anbefale afholdelsen af en nordisk regeringskonference med henblik på at
skabe mere fælles fodslag indadtil og udadtil – ikke mindst i forhold til EU’s håndtering.
Så har landsstyrelsen på sit seneste møde forberedt repræsentantskabsmødet i Herning lørdag
den 28. maj, og resultatet i form af indkaldelse, kommenteret dagsorden, regnskaber og budgetter
ligger nu klar på intranettet. Vi vil anbefale, at I holder øje med siden, der løbende opdateres.
Indkaldelsen er sendt til alle tillidsfolk på mail, men resten vil foregå via http://intra.foreningennorden.dk/foreningen-nordens-repraesentantskab/dagsordner/. Husk brugernavn og
adgangskode er tillidsfolk.
Nu er der gang i generalforsamlingerne rundt omkring i landet, og vi ønsker jer alle held og
lykke med forårets aktiviteter. Og så glæder vi os til vi ses på repræsentantskabsmødet i Herning.
Venligste hilsner
Redaktionen
NORDISK BIBLIOTEKSUGE 2016
Vi prøver at speede processen omkring Nordisk Biblioteksuge op, men det er desværre ikke helt let.
Men nu er valget for de yngste foretaget, nemlig Hermans sommar af Stian Hole, og for de unge
bliver det Allatta! 2040, som er noveller af unge forfatterdebutanter i Grønland. Emmi Itärantas
bog Vandets vogter bliver udgangspunktet for de voksne.
Biblioteksugen finder sted 14. - 20. november med skumringsaften mandag den 14. november.
NORDEN ER NOGET SÆRLIGT
Foreningen NORDEN har i 2015 udarbejdet en folder, som tillæg til den traditionelle hvervefolder.
Folderen kan gives til folk, der ønsker yderligere oplysninger om foreningen, og folderen kan ses på
foreningens hjemmeside http://foreningen-norden.dk/wp-content/uploads/2016/01/norden-er-nogetsaerligt.pdf. Folderen kan selvfølgelig også rekvireres på landskontoret til brug for den lokale
markedsføring.

14 NOMINEREDE TIL NORDISK RÅDS LITTERATURPRIS 2016
De nationale medlemmer af Bedømmelseskomitéen for Nordisk Råds litteraturpris har nomineret
følgende 14 værker til Nordisk Råds litteraturpris 2016. De nominerede værker kan ses på
http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/14-nominerede-til-nordisk-raads-litteraturpris-2016.
Listen er et godt udgangspunkt for den kommende tids nordiske læseaktivitet.
FODBOLDFORBUND VIL HAVE EM TIL NORDEN
De nordiske fodboldforbund vil undersøge muligheden for i fællesskab at arrangere EM enten i
2024 eller 2028. Forslaget blev drøftet, da lederne af fodboldunionerne mødtes i Zürick i
begyndelsen af marts. Nu skal et fælles bud for UEFA undersøges og forberedes. Den endelige
beslutning om et eventuelt slutrundebud forventes næste forår.
Foreningen NORDEN har tidligere foreslået et meget tættere samarbejde på dette område, herunder
også nordiske turneringer og nordiske ligaer. Og tænk sig, hvis Norden satte et fælles hold i fodbold
og håndbold, så ville vi slå alle!
GRÆNSEKONTROL
ID-kontrollen mellem Danmark og Sverige var et af diskussionsspørgsmålene, da den danske og
svenske migrationsminister sammen med de andre nordiske ministre mødes i sidste uge i Arlanda.
Mødet fandt sted inden for rammerne af den nordiske samarbejdsgruppe for flygtningespørgsmål.
På dagsordenen stod migrations- og flygtningespørgsmål, EU’s udfordringer og behovet for en ny
europæisk migrationspolitik, samt hvordan de enkelte lande har håndteret grænsekontroller og
hvordan de nordiske lande skal samarbejde”. Lars Løkke Rasmussens forslag om en fælles nordisk
grænsekontrol blev også diskuteret. Parlamentarikerne i Nordisk Råd vil diskutere hvilken
betydning grænsekontrollerne har for det nordiske samarbejde, når de mødes til session på i Oslo
18.-19.april. I disse dage er det to måneder siden ID-kontrollen blev indført for passagerer med tog,
bus og færge fra Danmark og Tyskland til Sverige. Siden da har antallet af togrejsende mindsket
med 20 procent, oplyser DSB. Skånetrafikens salg af pendlerkort over Øresund er faldet med otte til
ni procent i januar og februar.
Kalenderoversigt
APRIL
18. april
FNF generalsekretærmøde
Oslo
26. april
Forretningsudvalgsmøde
København
27. april
NGO konference om Flygtningesituationen
København
28. april
FNF præsidiemøde
København

MAJ
28. maj
Repræsentantskabsmøde
Herning
JUNI
11. juni
Landsstyrelsesmøde
København
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