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Kære venner. 

Godt nytår. Så er vi klar til endnu et aktivt NORDEN-år. Der er mange gode opgaver foran os, og 
vi har også formået at sætte nogle politiske skibe i søen, som vi glæder os til at arbejde videre 
med i 2013. Ikke mindst arbejdet med fremtidens nordiske budget er en spændende opgave, og så 
i det hele taget at holde den nordiske fane højt i alle sammenhænge. Også i det nordiske 
venskabsbysamarbejdet er der flere muligheder i det kommende år. Kommunerne bliver mere og 
mere bevidste om, at de også lever i en global tidsalder, hvor man kan hente inspiration udefra.   

Venligste hilsner 
 
Redaktionen 

 

 

Hjertesuk om logoer 

Vi skal være opmærksomme på, at flere lokalafdelinger laver deres egne logoer. De er, som de skal 
være, kombineret med vores fælles logo, men kan udformes forskelligt efter smag, lokale forhold 
mm. Mange afdelinger bruger penge på at udtrykke deres nordiske budskab gennem sådanne 
logoer, og hjertesukket går ud på, at man ikke bare uden videre kan ”låne” et logo, der er udarbejdet 
af en lokalafdeling. Tag i det mindste telefonen og ring til afdelingens formand og spørg om lov. 

Et nyt forår for nordisk samarbejde  

Norsk utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) mener at det har vært en svært positiv utvikling 
innenfor nordisk utenrikspolitisk samarbeid de senere år: «Jeg vil si at her er vi definitivt på 
begynnelsen av noe vi kan kalle en ny vår i det nordiske samarbeidet, men den blir mest vellykket 
hvis vi forstår at det er den pragmatiske tilnærmingen – å gjøre mer der det er mer behov – som 
fører fram». I et innlegg i debatt om nordisk samarbeid på Stortinget 17.01.13, fremhevet den 
norske utenriksministeren Norden som et vellykket satsingsområde i utenriks-, sikkerhets- og 
forsvarspolitikken: - Det gleder meg å kunne si at dette (samarbeidet) nå er noe som i veldig stor 
grad foregår mellom alle nordiske land, og som i større og større grad er på vei inn i det nordiske 
samarbeidet, mer tradisjonelt definert. Det er også sterke føringer over til det nordisk-baltiske 
samarbeidet. Det dreier seg om et omfattende samarbeid om materiellutvikling og anskaffelser, et 
omfattende samarbeid om militære øvelser og et økende samarbeid om praktisk tilrettelegging for 
felles deltakelse i operasjoner. Det er veldig bra. 



Norden i Europa 

Barth-Eide observerer at det nordiske samarbeidet som en del av europapolitikken er blitt viktigere i 
et Europa i krise: - Det er en økende interesse utenfor Norden for dette nordiske samarbeidet. I 
tillegg til det nordisk-baltiske ser vi også nå konturene av en økt dialog mot en annen regional 
gruppering, nemlig Visegrad-landene: Polen, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn. Det kommer i nær 
framtid også til å bli et felles utenriksministermøte, nordisk-baltisk-Visegrad-landene, ikke fordi 
dette skal bli en ny organisasjon, men fordi man ønsker å lære av de nordiske erfaringene, sier den 
norske utenriksministeren. 

Nordisk Rådet vil se parlamentarisk forankring af forsvarssamarbejdet 

Et tættere nordisk forsvarssamarbejde forudsætter mere faste strukturer men også parlamentarisk 
forankring. Det er tanken bag forslaget om et nordisk forsvarssamarbejde som behandles på Nordisk 
Råds møde i Reykjavik den 28.-29. januar. Nordisk Råds præsidium drøfter også et forslag til et 
tættere samarbejde for at modvirke cyberspacetrusler og netværksangreb. Forslaget kommer fra den 
konservative gruppe i Nordisk Rådet, som kræver nordisk koordinering og handlekraft også når det 
gælder brydningszonen mellem den civile og militære sektor. 

En konsolidering af samarbejdet mellem de nordiske lande på forsvars- og beredskabsområdet 
ligger højt på dagsordenen under det norske formandskab i Nordisk Rådet 2013. Debatten om 
udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik samt civil sikkerhed står derfor i fokus vid Nordisk Råds 
temasession i Stockholm den 10.-11. april. 

Kalenderoversigt 

Januar 
29. januar 
Uddannelsesudvalg 
Brande 

Februar 
4. februar 
Fondet for dansk-svensk samarbejde 
København 
4. februar 
Rekrutteringsudvalg 
Vejle 
5. februar 
Politikudvalg 
København 
6. februar 
Forretningsudvalgsmøde 
København 
12. februar 
Medieudvalg 
København 

 

Marts 
16. marts  
Landsstyrelsesmøde 
København 

April 
10. – 11. april 
Foreningen Nordens Forbunds møder 
Stockholm 

Maj 
4. maj 
Repræsentantskabsmøde 
Frederiksberg 
21. maj 
Fondet for dansk-islandsk samarbejde 
København 

Juni 
7. – 9. juni 
De danske årsmøder 
Sydslesvig 
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