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Kære venner.
Nu er programmet for Tillidsmandsdagen i
Vejle udsendt, og vi håber, at mange vil
deltage. Vi har lagt vægt på, at tillidsfolkene
på mødet også får mulighed for at præsentere
deres spørgsmål til foreningens politiske og
administrative ledelse. Vi vil jo gerne have en
god og løbende dialog.
Venligste hilsner
Redaktionen
Fokus på Norden
DR K sætter fokus på den nordiske kultur i
ugen fra den 31. oktober til den 6. november.
Seerne kan blandt andet opleve
litteraturprogrammer med store forfattere som
Karl Ove Knausgaard og modtagere af
Nordisk Råds Litteraturpris Naja Marie Aidt
og Gyrdir Eliasson.
Desuden møder man nordisk kultur på den
globale scene, når Siri Hustvedt reflekterer
over sine norske rødders betydning for sit
forfatterskab.
Folkestyret og de frivillige foreninger
Nu er møderne i gang. I kan se mere om
program og omtale på
http://www.dfs.dk/netavisen/konference/folkestyretogd
efrivilligeorganisationer.aspx?umbNl=9356.

Vi håber, at alle vil være med til at sprede det
glade budskab. Folkestyre med aktiv
deltagelse af folket er en vigtig nordisk værdi.

Om EU går mot en mer federalistisk lösning i
eurokrisens spår, eller om eurosamarbetet
gradvis går mot sin upplösning, finns
kraftfulla argument för att utreda frågan om
en nordisk förbundsstat. Det förenade Norden
skulle bli betydligt mer diversifierat än de
enskilda nordiska ekonomierna och därmed
mer stryktåligt vid ekonomiska påfrestningar.
Frågan skulle kräva många års utredning men
den är viktig att bena ut och fördjupa, skriver
Gunnar Wetterberg i Dagens Nyheter. Læs
hele artiklen http://www.dn.se/debatt/om-euronfaller-behovs-en-gemensam-nordisk-valuta.

Haarder er blevet præsident for Nordisk
Råd
Tidligere indenrigs- og sundhedsminister
Bertel Haarder (V) bliver ny præsident for
Nordisk Råd. Dermed bliver det Bertel
Haarder som kommer til at sidde for
bordenden, når Danmark resten af året har
præsidentskabet for Nordisk Råd. Præsidenten
leder Nordisk Råds politiske arbejde og
repræsenterer Nordisk Råd i offentligheden
og i andre sammenhænge. Folketinget er vært
for Nordisk Råds session i begyndelsen af
november. Læs Bertel Haarder
”tiltrædelseserklæring” her
http://politiken.dk/indland/ECE1428631/haarderbliver-praesident-for-nordisk-raad/.

Politisk ekstremisme i Norden
Vi er vant til at opleve politisk vold på afstand
- som et udtryk for en omgangsform, der er
fjern fra nordiske traditioner. Men de senere
år er den politiske ekstremisme i stigende
grad kommet til udtryk også i de nordiske
lande - senest og værst ved tragedien i Norge
sommeren 2011. Seneste nummer af Analys
Norden diskuterer denne udvikling og de
konsekvenser den kan have for de åbne
nordiske samfund.
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Analys Norden temaet om politisk
ekstremisme udkommer også i trykt form i
forbindelse med Nordisk Råds årlige session i
København, 1-3. november. Læs mere på
http://www.norden.org/da/analys-norden/tema/politiskekstremisme-i-norden.

Nordiske ministre vil satse på grøn vækst i
fremtidens Norden
Grøn vækst er en vigtig forudsætning for den
fremtidige vækst og velfærd i Norden. De
nordiske erhvervs-, energi- og
regionalministre slår derfor fast at de er
villige til at påtage sig ansvaret for store dele
af de fremtidige satsninger inden for grøn
vækst som statsministrene forventes at tage
beslutning om i forbindelse med det
kommende Globaliseringsforum og det
efterfølgende statsministermøde. En nordisk
innovationsfond kan blive til virkelighed.
Ministrene vil fortsætte diskussionerne om
etableringen af en innovationsfond, Nordic
Innovation Fund, i fællesskab med Den
Europæiske Investeringsfond (EIF) som
bidrager med 1/3 af midlerne. Forslaget er en
stor satsning på 250 millioner euro og
indeholder blandt andet en satsning på
såkaldte forretningsengle på 50 millioner
euro.
Svenske Adam Kanyama nordisk vinder i
Foreningerne NORDENs rap it up
Det blev 15-årige Adam Kanyama från
Stockholm som tog hem segern i finalen för
nordiska rap-tävlingen Rap It Up som
avgjordes 14 oktober på Kulturhuset i
Stockholm inför en stor och entusiastisk
publik och juryfolk från hela Norden på plats.
Adam tävlade mot representanter från Island,
Danmark, Norge och Finland. Kvalitetsnivån
var hög men för den nordiska juryn rådde det
ingen tvekan om vem som förtjänade
förstaplatsen.
Adam Kanyama figurerade i flera medier
under fredagen, bl.a. TV4 Nyhetsmorgon, P3
Nyheter och SR Metropols “Ute”.

Kalenderoversigt
Oktober
31. oktober – 3. november
Nordisk Råds session
København
_____________________________________
November
1. november
Direktørmøde i FNF
København
2. november
Frivillighedsårsmøde (alle er velkomne)
Odense
10. november
Fondet for dansk-islandsk samarbejde
København
14. november
Skumringstid
Hele Norden
14. – 20. november
Nordisk Biblioteksuge
Hele Norden
19. november
Tillidsmandsdag
Vejle
23. november
Forretningsudvalgsmøde
København
29. november
Manu Sareen på besøg i Malmøgade
København
_____________________________________
December
5. december
Frivillighedsårsmøde (alle er velkomne)
København
12. december
Fondet for dansk-svensk Samarbejde
København
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