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Kære venner.
Vi var glade for at se mange af jer på vort
repræsentantskabsmøde i Ringsted. Det blev
en god dag med gode indslag og en
konstruktiv debat. Referatet vil snart være at
finde på foreningens hjemmeside.
Venligste hilsner
Redaktionen

Globaliseringsforum 2011 – statsministrene
vil gøre Norden toneangivende inden for
grøn vækst
Nu er det igen tid til de nordiske
statsministres årlige globaliseringsforum som
i år finder sted den 20. juni i Finland.
Statsministrene fra Finland, Danmark, Norge,
Sverige og Island samt regeringslederne fra
Grønland, Færøerne og Åland skal denne dag
mødes med forskere, repræsentanter fra
erhvervslivet, medier og nordiske
parlamentarikere. Under forummet skal der
udvikles idéer om hvordan Norden kan
samarbejde om globaliseringens udfordringer
og muligheder. De store spørgsmål i
forbindelse med årets forum er: Hvordan kan
grøn vækst blive et pejlemærke for det
nordiske samarbejde, og hvordan kan Norden
styrke sin grønne profil internationalt?

Spørgsmålene stiller blandt andet krav til
innovative løsninger og udvikling af grøn
vækst samt hvorledes nye grønne
virksomheder skal finansieres. Via
diskussionerne i dette nordiske forum ønsker
statsministrene at hente inspiration og
rådgivning i forhold til de store globale
udfordringer og det nordiske samarbejde i sin
helhed. Årets møde er det fjerde i rækken af
globaliseringsfora.
Arktisk Råd: Balance mellem kommerciel
udvikling og beskyttelse af miljøet i Arktis?
På Arktisk Råds møder i Nuuk i midten af
maj lancerede både Nordisk Ministerråd og
flere af medlemsstaterne ny forskning, som
fokuserer på en region i udvikling, men også i
fare. Under det danske formandskab 2010
blev landene enige om at styrke arbejdet i
Arktisk Råds ved at nedsætte et permanent
sekretariat, som fortsat skal ligge i Tromsø,
Norge. Alle lande og faste deltagere
(oprindelige folk) gav deres synspunkter på
fremtidige udfordringer og muligheder for
Arktis. Der var bred enighed om, at der skal
åbnes op for de fremtidige kommercielle og
erhvervsrettede muligheder som eksempelvis
olie- og mineraludvinding, øget turisme og
shipping samt udvikling af nye erhvervstiltag.
På én og samme tid var der også enighed om
en fortsat stærk beskyttelse af naturen og
miljøet i Arktis. Den store opgave for rådet
bliver dermed at finde en balance mellem
kommerciel udvikling og beskyttelse af
naturen og miljøet i Arktis.
Vi valfarter til USA
I det 19. århundrede var Amerika det
forjættede land, for Danmark og vore
nordiske brødres fattige. I det 21. århundrede
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virker USA fortsat som en magnet på
velfærdsnordboere, som år efter år sætter nye
rekorder i besøgstal. Invasionen nåede et nyt
højdepunkt sidste år, da 258.788 danskere
besøgte USA. Vore nordiske brødre er lige så
forgabte i USA. I 2010 valfartede 1.002.779
svenskere, nordmænd, finner, islændinge og
altså danskere over Atlanterhavet – en
stigning på 10 procent i forhold til året før. I
direkte antal besøg ligger Norden nummer 4
efter England, Tyskland og Frankrig og med
Italien på femtepladsen, men hvis tallet sættes
i forhold til indbyggertallet, rykker Norden op
som nr. 2 efter Storbritannien.
Bryllupsgaver: Vi er de nærigste i Norden
Det er ikke kun den britiske kongefamilie, der
i øjeblikket har bryllupsfeber. Forårs- og
sommermånederne er højsæson for
bryllupper, og det er ofte en dyr fornøjelse ikke bare for værten, men også for gæsterne.
En ny analyse fra Nordea viser, at vi giver
bryllupsgaver for rundt regnet en milliard
kroner om året. I gennemsnit modtager et
brudepar gaver for 30.000 kroner. Der er dog
nogle ekstra spektakulære giftermål her i
blandt, som trækker statistikken gevaldigt op,
så et typisk dansk brudepar kan forvente at få
gaver for 20.000 kroner. Men danskerne er
nærigst i Norden. I Norge bruger de over tre
gange så mange penge på bryllupsgaver, end
vi gør herhjemme. De bruger altså mere end
tre milliarder kroner årligt. Sammenligner
man nordiske bryllupsgavers værdi i kroner,
ligger nordmændene i top, efterfulgt af
Sverige. Herefter kommer Finland og i
bunden ligger Danmark.

Kalenderoversigt
Juni
14. juni
Møde med Henrik Dam Kristensen
Carls Bastion, København
15. – 16. juni
FNF direktørmøde
Malmø
22. juni
Forretningsudvalgsmøde
København
_____________________________________
Juli
Uge 28, 29 og 30
har landskontoret sommerferielukket
_____________________________________
August
17. august
FNF formandskabsmøde
København
20. – 21. august
Klassikerkonference
Snekkersten
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 31. maj 2011
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