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Norden hjælper flygtninge i Libyen 

Danmark skal deltage i en fælles nordisk 
indsats for at håndtere flygtningestrømmen fra 
Libyen. Flere eksperter i området skal gøre 
evakueringen af flygtninge mere effektiv. Det 
oplyser Udenrigsministeriet.  

- Jeg har besluttet, at Danmark skal deltage i 
en fælles nordisk indsats for at håndtere 
flygtningestrømmen ved den tunesiske 
grænse, lyder det fra udviklingsminister Søren 
Pind (V)i en pressemeddelelse. 

Miljømærket Svanen får topkarakter af 
forbrugerne  

Svanen trækker i den rigtige retning på 
miljøregnskabet, hvis man spørger borgerne i 
Norden. Næsten 87 % forbinder Svanen med 
et godt valg for miljøet og 42 % mener, at det 
er godt for klimaet at købe svanemærkede 
varer. 
Mere end ni ud af ti kan genkende mærket og 
14 % ser altid eller ofte efter det, når de 
handler dagligvarer. Andre 55 % ser af og til 
efter Svanen i supermarkedet. 
Hvis du beder en dansker, en finne, en 
islænding, en nordmand eller en svensker 
nævne et miljømærke, vil 69 % sige Svanen. 
Nærmeste ”konkurrent” her er Ø-mærket, 
som knap 5 % tænker på først. 
- Det er glædeligt, at befolkningen i Norden i 
den grad har taget Svanen til sig. Og det er 
positivt, at så mange mener, miljømærkning 
er et godt redskab i hverdagen, når man gerne 
vil træffe gode miljøvalg, udtaler 
miljøminister Karen Ellemann. 

Nordisk Råds Litteraturpris fylder 50 år  

50-års jubilæet for beslutningen om 
etableringen af Nordisk Råds Litteraturpris 
blev indledt med lanceringen af et nyt netsted 
som bringer højdepunkterne i den nordiske 
litteratur ud på nettet. Her kan interesserede 
læse tekstuddrag og se billeder og filmklip af 
og med de prisvindende forfattere. Desuden 
kan man finde statistiske oplysninger fra 
1962, hvor prisen blev uddelt første gang, og 
frem til i dag.  
Ved du for eksempel hvor mange kvindelige 
digtere der har vundet prisen gennem årene? 
Besøg Nordisk Råds Litteraturpris' nye 
netsted for at finde svaret. 
Den 12. april samles de nominerede forfattere 
i Oslo hvor vinderen af Nordisk Råds 
Litteraturpris 2011 skal udvælges. 
Litteraturprisen er på 350.000 danske kroner. 

Nordiske studerende i Sverige mangler 
rettigheder  

Anses nordiske studerende for at have bopæl i 
Sverige mens de studerer i landet? Er de 
studerende sikret i overensstemmelse med den 
nordiske konvention om social sikring? Det er 
nogle af spørgsmålene som Mogens Jensen 
ønsker besvaret af de svenske myndigheder. 
Nordisk Ministerråds informationstjeneste, 
Hallo Norden, har fået flere henvendelser fra 
nordiske studerende i Sverige som nægtes 
sociale ydelser både i Sverige og i 
hjemlandet. Det har fået formanden for 
Kultur- Uddannelsesudvalget i Nordisk Råd, 
Mogens Jensen, til at reagere. 
Mogens Jensen påpeger at der i artikel fire i 
den nordiske konvention om social sikring 
står, at medmindre andet følger af 
konventionen skal ordningen udvides til at 
omfatte alle som er omfattet af konventionen 
og som er bosat i et nordisk land. 
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Og desværre endnu en grænsehindring: 
- Norge diskriminerer svenske arbejdere  

- Det er helt uacceptabelt at arbejdsløse 
svenskere i Norge nu skal vente helt op til 20 
uger på at få behandlet deres ansøgning om 
dagpenge, siger Vigdis Giltun (FrP) medlem 
af det norske Storting og Nordisk Råd.  
Giltun rejste spørgsmålet om dette alvorlige 
eksempel på grænsehindring i Norden 
allerede i november sidste år. Regeringen 
lovede på det tidspunkt at behandlingstiden 
ville blive reduceret, men den er tværtimod 
øget med 6 uger og er nu helt oppe på 20 
uger. Arbejdsløse nordmænd skal derimod 
kun vente 3 uger på at få deres sag behandlet. 
I Danmark er den gennemsnitlige 
behandlingstid for at få dagpenge 4,1 uge, i 
Finland 16,5 dage og i Sverige 7 uger. Udover 
den længste behandlingstid er Norge også det 
eneste land i Norden, der forskelsbehandler 
landets egne borgere og udlændinge, fremgår 
det af et svar fra de nordiske regeringer, som 
Nordisk Råd modtog i slutningen af februar. 

Spis nordisk mad og lev længere  

Spring siderne om pastaretter over, vent med 
de spændende indiske retter og spis Smilende 
sushi med måde. Med andre ord: Vi bør gå til 
de nordiske råvarer med stor appetit, hvis vi 
vil booste vores sundhed og lægge flere år til i 
den sidste ende. 
De seks sunde nordiske fødevarer, som ifølge 
den nye store undersøgelse har en positiv 
effekt på vores sundhed og livslængde, er 
rugbrød, fisk, kål, havregryn, rodfrugter og 
frugt som æbler og pærer. 
Det er konklusionen, efter at forsker ved 
Kræftens Bekæmpelse Anja Olsen og andre 
forskere har fulgt 50.290 midaldrende danske 
mænd og kvinder i 12 år. 

Kalenderoversigt 

Marts 
30. marts 
FNF præsidiemøde 

Stockholm 
31. marts 
FNF direktørmøde 
Stockholm 
_____________________________________ 

April 
1. april 
Møde med kritiske revisorer 
København 
2. april 
Landsstyrelsesmøde 
København 
_____________________________________ 

Maj 
10. maj 
Fondet for dansk-islandsk Samarbejde 
København 
28. maj 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
Østdanmark 
30. maj 
Fondet for dansk-svensk Samarbejde 
_____________________________________ 

Juni 
22. juni 
Forretningsudvalgsmøde 
København 

_____________________________________ 

Juli 
Uge 28, 29 og 30  
har landskontoret sommerferielukket 

_____________________________________ 

August 

29. august 
Informationsudvalgsmøde 
København 
31. august 
Aktivitetsudvalgsmøde 
København 
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