skal Klima- og energiministrene rapportere til
de nordiske statsministre når statsministrene
mødes næste gang i november 2010.
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Et andet emne som blev taget op var det
igangværende arbejde med at fjerne
grænsehindringer. Grænsehindringsarbejdet
som først og fremmest gøres i det nordiske
Grænsehindringsforum fik mandat til at
fortsætte arbejdet i tre år.
Norden må påvirke internationale
beslutninger

Nordisk Biblioteksuge 2010
Som vi skrev i formandsinfo 10, 2009 vil
Skumringstid i 2010 handle om det magiske
Norden og afholdes den 8. november med uge
45 som nordisk biblioteksuge. I kan nu se de
valgte forfattere, tekster, plakater mm. på
http://www.bibliotek.org/default_dk.asp.
Vi vil gerne opfordre til, at Foreningen
NORDEN tager aktiv del i planlægningen og
afviklingen af Skumringstid sammen med de
lokale biblioteker og andre aktører. Det er
vores "opfindelse", så det er vigtigt, at ingen
er i tvivl om, at dette er en Foreningen
NORDEN aktivitet.
De nordiske statsministre giver det nordiske
samarbejde mere energi
Fredag den 21. maj 2010 gav statsministrene
det nordiske samarbejde yderligere energi.
Den danske statsminister, Lars Løkke
Rasmussen, førte ordet for de fem
statsministre, da han på et pressemøde
udpegede de hovedområder som nu skal have
ekstra opmærksomhed. Det gjorde han med
udgangspunkt i grøn vækst som var temaet for
det Globaliseringsforum som blev afholdt
dagen før. En arbejdsgruppe skal inden et år
komme med konkrete anbefalinger på,
hvordan grøn vækst kan blive et kendetegn
for det nordiske globaliseringsarbejde.
Desuden er statsministrene enige om at styrke
det nordiske samarbejde på el-området. Her

De nordiske lande bliver mere og mere
afhængige af beslutninger som tages udenfor
Norden, og derfor må nordiske politikere gøre
alt hvad de kan for at påvirke internationale
beslutninger og spilleregler. Det mener
Nordisk råds præsident, Helgi Hjörvar, som
også deltog på de nordiske statsministres
globaliseringsforum. Det kan næppe siges for
tit!
Skatteflugt stoppes via nordiske aftaler
Norden skærper de globale satsninger med
henblik på at forhindre international
skatteflugt ved at indgå informationsudvekslingsaftaler. Onsdag den 19. maj
indgik de nordiske lande således aftaler med
Antigua og Barbuda, Dominica, Grenada og
St. Lucia.
Siden efteråret 2007 har Norden indgået en
lang række informationsudvekslingsaftaler,
og tilsammen indtager de nordiske lande en
førerposition i det igangværende globale
arbejde for at bekæmpe skatteflugt. Danmark
har i forbindelse med sit formandskab for
Nordisk Ministerråd 2010 prioriteret et fortsat
nordisk samarbejde for at forhindre
skatteflugt. De nordiske lande har besluttet at
forlænge samarbejdet som ifølge planen skal
fortsætte indtil 2012. De indgåede
informationsudvekslingsaftaler giver
skattemyndighederne adgang til oplysninger
om skattepligtiges kapitalplaceringer og
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indtægter. Desuden bidrager aftalen til at
afsløre aktiver som ikke er blevet angivet i
hjemlandet. Aftalerne indgås af
konstitutionelle årsager på bilateral basis og
skal godkendes af parlamenterne i de enkelte
lande før de træder i kraft.
De nordiske lande må styrke undervisningen
i dansk, svensk og norsk
En nordisk sprogkonference i slutningen af
april slog fast, at det kræver en større national
indsats at sikre sprogforståelsen mellem
landene i Norden. Dansk, svensk og norsk
skal på skoleskemaet allerede i 1. klasse,
mener eksperter. Sprog er en kulturbærende
faktor, men værdien af en fælles nordisk
sprogforståelse omfatter en række andre
faktorer også, var eksperterne på konferencen
enige om. Det handler således også om den
fælles nordiske samfundsmodel, det handler
om økonomi og det handler ikke mindst om at
bevare et levedygtigt fællesskab i Norden.
Konklusionen på konferencen var, at trods
den eksisterende nationale indsats, må der
mere til. Det har Foreningen NORDEN sagt i
mange år!
Nordic Africa Development Policy Forum
Nordiska Afrikainstitutet (NAI) lanserat ett
forum för policydebatt - Nordic Africa
Development Policy Forum (NAI Forum).
Syftet är att främja en sakkunnig policydebatt
i hela Norden om utvecklingspolitik med
inverkan på Afrikas utveckling. NAI Forum
är en mötesplats för forskare, utredare,
politiker, tjänstemän och det civila samhället i
Norden och i Afrika. Alla med intresse av
politik för utveckling och fattigdomsbekämpning i Afrika är välkomna att delta
med artiklar och kommentarer på NAI Forum.
Norges minister för miljö och internationell
utveckling Erik Solheim bidrar med en
ledarartikel om klimat, konflikter och kapital
som kritiska områden för framsteg mot FNs
Millenniemål (MDGs), med en kommentar av

Kenneth Hermele, Forum Syd (Sverige). En
artikel av den svenske ekonomen Stefan de
Vylder föreslår nya MDG-mål och indikatorer på strukturella orsaker till
fattigdom och inte bara på dess symptom.
Andra artiklar på NAI Forum diskuterar EUs
utvecklingspolitik (Penny Davies) och
fredsmäkling i Afrika (Martti Ahtisaari).
Se mere på http://www.nai.uu.se/forum/
Kalenderoversigt
Maj
29. maj 2010
Repræsentantskabsmøde
Århus
____________________________________
Juni
3. juni
Fondet for dansk-svensk Samarbejde
København
4. juni
FNF præsidiemøde
Tromsø
9. juni
Konstituerende landsstyrelsesmøde
Odense
____________________________________
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
_____________________________________
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