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Kære venner. 

Vi glæder os til at se mange af jer på vort 

repræsentantskabsmøde i Ringsted 

Kongrescenter lørdag den 28. maj. 
Mødepapirerne ligger på http://www.foreningen-

norden.dk/tillids_centrale.php?side=tillid_rep2011 .  

Landsstyrelsen har færdiggjort indstillingerne 

på sit møde den 2. april og vi får en 

spændende temadrøftelse Norden som 

forbundsstat.  

På gensyn i Ringsted. 

Venligste hilsner 

Redaktionen 

Nordisk Råds Litteraturpris 2011 tildeles 
den islandske forfatter Gyrðir Elíasson 

I en uge, hvor Island fyldte medierne med en 
folkeafstemning til Icesave, årsdagen for 
askeskyen, fik Island så den nordiske 
litteraturpris. 
I bedømmelseskomitéens motivering hedder 
det: ”Nordisk Råds Litteraturpris 2011 tildeles 
den islandske forfatter Gyrðir Elíasson for 
novellesamlingen Milli trjánna (Bland 
träden). Der er tale om stilistisk ordkunst på et 
højt niveau som skildrer indre og ydre trusler 
i dialog med verdenslitteraturen.” 
Gyrðir Elíasson (1961) debuterede i 1983. 
Han har gennem sit forfatterskab udgivet en 
lang række kortprosa og lyrik og fem 
romaner. Der var i år 13 forskellige forfattere 
fra de nordiske lande og de selvstyrende 
områder på listen over nominerede til prisen. 

 

 

Nordisk Råds Litteraturpris er på 350.000 
danske kroner og bliver overrakt til Gyrðir 
Elíasson den 2. november 2011 i forbindelse 
med Nordisk Råds session i København. 
Nordisk Råds Litteraturpris fylder i år 50 år, 
og Nordisk Råd fejrer jubilæet med en lang 
række aktiviteter. Læs mere om prisen, 50-
årsjubilæet og alle forfatterne på 
www.norden.org/litteraturprisen 

Fælles nordisk udenrigs- og 
sikkerhedspolitik 

I kølvandet på Stoltenbergrapporten, som vi 
har omtalt flere gange i dette info, blev de 
nordiske udenrigsministre enige om en 
solidaritetserklæring på et nordisk 
udenrigsministermøde i Helsingfors tirsdag 5. 
april. Solidaritetserklæringen slår fast at hvis 
et nordisk land skulle blive angrebet, vil de 
andre lande bistå med relevante virkemidler 
hvis de bliver bedt om det. Erklæringen slår 
endvidere fast, at det er naturligt for de 
nordiske lande at samarbejde i en solidarisk 
ånd for at møde udenrigs- og 
sikkerhedspolitiske udfordringer. Det gælder 
ikke mindst i forhold til potentielle risici som 
menneskeskabte katastrofer, digitale angreb 
og terrorangreb. 
- Nu er det en for alle, alle for en der gælder i 
Norden, siger Henrik Dam Kristensen efter 
udenrigsministrenes beslutning i Finland 
tirsdag 5. april. Henrik Dam Kristensen, 
Nordisk Råds præsident, byder 
solidaritetserklæringen varmt velkommen. 
- For kun få år siden var det tabu at tale om 
udenrigs- og sikkerhedspolitik i nordisk 
sammenhæng. Nu har vi fundet ud af, at det er 
til gavn for os alle med et forstærket 
samarbejde på dette område. Det næste 
logiske skridt ville være, hvis samarbejdet 
blev mere formaliseret og indgik under 
Nordisk Ministerråds ansvar.  De nordiske 
lande har langt større vægt end størrelsen 
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tilsiger. En bedre koordinering omkring 
internationale spørgsmål vil sikre os en langt 
større gennemslagskraft. 

Spørgsmål til Danmarks regering  

Medierne har på det seneste fokuseret på at 
svenske statsborgere er blevet truet med bøder 
fordi de er rejst til Danmark uden pas. Dette 
harmonerer dårligt med den nordiske 
pasunion. Allerede i 1950'erne blev 
regeringerne i de nordiske lande enige om at 
nordiske statsborgere ikke behøver at vise pas 
eller anden legitimation ved rejser inden for 
Norden eller at søge om opholdstilladelse i 
forbindelse med besøg i et af de nordiske 
lande. Pasfriheden er blevet brugt som et af de 
tydeligste tegn på nordisk nærhed og nordisk 
nytte og har været et inspirerende eksempel 
for andre lande og i andre regioner.  
Hans Wallmark, medlem Riksdagen i Sverige 
fra Moderaterne (de konservative) og medlem 
af Nordisk Råd, har reageret på de aktuelle 
hændelser i Øresundsregionen. Som medlem 
af Nordisk Råd har han ret til at stille 
spørgsmål til de nordiske regeringer, og de 
har en forpligtelse til at besvare skrivelsen. 
Følgende spørgsmål er blevet sendt til 
København: På hvilken måde er 
grænsepolitiets ageren forenelig med den 
nordiske pasunion? Hvilke andre regler 
gælder i Danmark vedrørende nordiske 
statsborgeres fritagelse fra at medbringe pas 
eller anden rejselegitimation ved rejser inden 
for Norden? Agter den danske regering 
sammen med de danske myndigheder at sikre 
at den nordiske pasunion fortsat efterleves?  
I en kommentar siger Hans Wallmark  
– Norden burde være et forbillede. Her skal 
være enkelt at leve. Det er helt uacceptabelt at 
blive mødt af et krav om at vise pas i 
lokaltoget mellem Skåne og Sjælland og helt i 
strid med det Norden vi ønsker at opnå med 
hensyn til nærhed og nytte. Jeg går ud fra at 
de danske myndigheder vil arbejde for at den 
nordiske pasunion respekteres. 
 

Kalenderoversigt 

Maj 
10. maj 
Fondet for dansk-islandsk Samarbejde 
København 
28. maj 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
Ringsted 
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 

HUSK I ØVRIGT: 
Landsstyrelsesmøde i København lørdag den 
29. oktober 2011 og ikke mindst 
Tillidsmandsdagen lørdag den 19. november 
2011. 

Redaktion sluttet 28. april 2011 


