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Møde med Minister for nordisk Samarbejde
Karen Ellemann

er en dansk praksis at udvise nordiske
statsborgere, der har brug for socialhjælp.
Foreningen NORDEN stillede allerede 16.
februar spørgsmål til den danske regering om
udvisningerne. Vi har netop modtaget et svar,
hvor det fremgår, at Danmark ikke har ændret
regler eller praksis. Dette står i skarp kontrast
til, at Danmark i 2009 udviste 10 nordiske
medborgere og ingen i årene før. Måske
henvendelsen alligevel får den virkning, at der
ikke udvises flere nordiske medborgere af
sociale årsager. Vi har da lov at håbe.
Den nordiske union – på vej
Debatten om en nordisk union fortsætter.
Foreningen NORDEN er med til at holde liv i
debatten, som gerne skulle føre til mere
nordisk samarbejde. Midtengruppen, der bl.a.
består af Venstre og Det radikale Venstre, har
i Nordisk Råd taget sagen til sig, se
http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/er-tiden-inne-foren-nordisk-union. Også Foreningen NORDENs

Foreningen NORDEN tog imod den nordiske
samarbejdsminister Karen Ellemann fredag
den 23. april 2010. Arne Nielsen og Peter Jon
Larsen havde en god og uformel drøftelse
med ministeren om sprogpolitik,
globalisering, nordisk union og det folkelige
nordiske samarbejdes vilkår. Ministeren var
meget lydhør og engageret i de nordiske
spørgsmål, hvilket lover godt for samarbejdet.
Mødet er også refereret på Nordisk
Ministerråds hjemmeside
http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/karen-ellemannnorden-er-en-mental-union.

Udvisning af nordiske medborgere
Medborger- og Forbrugerudvalget i Nordisk
Råd har på sit udvalgsmøde den 14. april
2010 drøftet sagen om udvisning af nordiske
statsborgere mellem de nordiske lande.
Danmark har alene i 2009 udvist 10 nordiske
statsborgere med henvisning til behovet for
socialhjælp. Det betyder, at det tilsyneladende

historiker Lars Hovbakke Sørensen er nu gået
ind i debatten. Temaet vil også komme på
Nordisk Råds session i begyndelsen af
november 2010 i Reykjavik.
Nye plakater
Foreningen NORDEN har fået lavet to sæt
roll-ups til markedsføring. Disse kan
selvfølgelig lånes af lokalafdelingerne i
forbindelse med lokal markedsføring af
foreningen. Roll-ups er et banner, der trækkes
ud af en metalæske, der samtidig fungerer
som fod, og holdes oppe af en ”teltstang”
bagpå. Det er meget enkelt at sætte dem op.
Der er også plads til en lokal tekst på det ene
banner. En A3 med tekst kan sættes på med
spraylim. Bannerne er i stof og kan stå ude –
dog helst i godt vejr. De der deltog i På sporet
af Klimaet kender bannerne, hvor det ene er
skiftet til en mere generel omtale af
Foreningen NORDEN. Lokalafdelinger skal
kun betale for forsendelse eller selv hente
dem på landskontoret.
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Juni
3. juni
Fondet for dansk-svensk Samarbejde
København
4. juni
FNF præsidiemøde
Tromsø
9. juni
Konstituerende landsstyrelsesmøde
Odense
_____________________________________

Nordisk madordbog – nu på iTunes
Selv om de nordiske sprog tit minder om
hinanden, er det ikke så nemt at gætte sig til,
hvad de forskellige urter, fisk eller grønsager
hedder på de forskellige sprog. Ved hjælp af
Nordisk madordbog, som Foreningerne
Nordens Forbund har lavet, kan du finde
oversættelse af madord til alle de nordiske
sprog samt engelsk. Vi har gjort det nemt for
dig – du skal bare slå det ord op, som du vil
have oversat! Nu er madordbogen også til at
hente fra fx en mobiltelefon via iTunes, se på
http://itunes.apple.com/se/app/nordic-foodglossary/id353486049?mt=8.

Kalenderoversigt
Maj
5. maj
Fondet for dansk-islandsk Samarbejde
København
29. maj 2010
Repræsentantskabsmøde
Århus
_____________________________________

August
6. – 8. august
Nordisk Træf
Tavastehus, Finland
_____________________________________
September
11. – 12. september
FNF styreseminar
København
25. – 28. september
Bok- og Biblioteksmässan
Göteborg
27. september
Informationsudvalgsmøde
København
_____________________________________
Oktober
30. oktober
Tillidsmandsdag for Foreningen
NORDENs formænd og tillidsfolk
Vejle
_____________________________________
November
2. – 4. november
Nordisk Råds session
Reykjavik
8. november
Skumringstime
Hele Norden
UGE 45
Nordisk Biblioteksuge
Hele Norden
_____________________________________
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