
Det nordiske samarbejde har stor folkelig opbakning. Fol-
ket vil Norden.

Et utal af nordiske sammenlægninger mellem store 
virksomheder i Norden er et vigtigt signal om, at også 
erhvervslivet vil Norden. 

Erhvervslivets nordiske samarbejde betyder omsætning 
i milliard-klassen. De nordiske lande er samlet set Dan-
mark vigtigste marked, større end det tyske. De nordiske 
landes samlede BNP er verdens 11. største. 

Det nordiske samarbejde vokser. Udenrigspolitikken er 
nu en vigtig del af samarbejdet. Også sikkerheds- og 
forsvarspolitikken er nu en vigtigt del af det nordiske 
samarbejde. De truende klimaforandringer er en del af 
samarbejdet, og de nordiske lande har meget at byde på 
med ny grøn teknologi. Samarbejdet om Arktis og ikke 
mindst bæredygtighed og respekt for de oprindelige folk 
i området er også et nyt og naturligt felt i det nordiske 
samarbejde. 

De muligheder – og udfordringer, det nordiske samar-
bejde står overfor i forbindelse med det mere og mere 
omfattende internationale samarbejde, bør være i fokus 
i de kommende år. 

Befolkningen ønsker mere nordisk samarbejde, erhvervs-
livet ønsker mere nordisk samarbejde, og den internatio-
nale udvikling kræver mere nordisk samarbejde.

Så det nordiske samarbejde er ikke kun fortid – det er i 
allerhøjeste grad både nutid og fremtid. 

Foreningen NORDEN kæmper på mange områder for at 
styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil 
og udadtil. Foreningen har skabt væsentlige nordiske 
resultater i de foregående næsten 100 år: pasunion, fæl-
les arbejdsmarked, socialkonvention, fælles uddannelses-
marked - alt det, der er med til at styrke den folkelige 
samhørighed.  

Foreningen NORDEN ønsker, at der i de kommende år 
bliver arbejdet for
 

  at det særlige folkelige sammenhold, der er opbyg-
get mellem de nordiske lande, og som giver det nor-
diske samarbejde sin helt egen styrke, sættes højest 
på dagsorden. Derigennem sikrer vi, at der på alle 
områder sker en styrkelse og en videreudvikling af 
de nordiske folks samarbejde indadtil.

  at en opfølgning af det folkelige krav, der er, om mere 
nordisk samarbejde i forhold til Europa og verden, 
kommer i fokus. Derigennem sikrer vi, at der på alle 
områder sker en styrkelse og en videreudvikling af 
de nordiske folks samarbejde udadtil.

Det særlige Norden
Foreningen NORDEN arbejder for at styrke de nordiske 
værdier:

  Folkestyret, hvor vi bygger på, at beslutningerne 
kommer nedefra og op. Et levende folkestyre med 
ytringsfrihed, mangfoldighed og inddragelse af de 
folkelige organisationer i beslutningsprocesserne.

  Kulturen med et tæt og ligeværdigt samarbejde mel-
lem professionelle og frivillige.

  Internationalt, hvor Norden står sammen om, at 
styrken ikke skal findes i ensartetheden, men i sam-
arbejdet mellem forskellighederne.

  Undervisningspolitikken med dannelse, fri og lige 
adgang, udelt grundskole, livslang læring.

  Velfærdspolitikken med et velfærdssystem, som sik-
rer de svageste grupper i samfundet.

  Arbejdsmarkedet, der reguleres efter aftaler mellem 
arbejdsmarkedets parter mere end gennem lovgiv-
ning. Det er med til at skabe omstillingsparathed 
sammen med sikkerhed.

Norden er noget særligt
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  Klima og miljøindsatser med fokus på mere grøn 
vækst.

  Ligestilling på alle områder, hvor vi er nået langt i 
Norden, men stadig har udfordringer.

  Medier, der tillægges en særlig rolle i vores samfund.

Vi taler ofte om de fælles værdier, men de er ikke sat ind 
i en sammenhæng. Vi har ofte set mere på forskellighe-
derne end fællesskabet. I en global tidsalder er det vig-
tigt, at vi også får forståelse for, hvilke værdier der samler, 
end hvilke der deler os. Givet er det i hvert fald, at folk 
udenfor Norden ikke kan se forskel på os, men det kan vi 
selv! Indenfor har vi svært ved i klar tekst at erkende det 
nordiske fællesskab, selv om vi ofte bruger udtrykket ”de 
lande, vi normalt sammenligner os med”. Det er mere 
”populært" at være på kant med vore nordiske naboer. 
Vi bør i højere grad samles om at udnytte den fælles arv, 
der ligger til grund for vores nutidige og fremtidige fælles 
forståelse af udviklingen.

I forbindelse med det hastigt stigende globale samarbej-
de er det endnu vigtigere, at de nordiske lande kæmper 
sammen for at blive hørt. Hver for sig er vi små lande, 
men sammen har vi en mulighed for at være med til at 
påvirke udviklingen.  

Grænsehindringer i Norden
Det vigtigste politiske arbejdsområde for udviklingen af 
det nordiske samarbejde indadtil er at fjerne grænsehin-
dringer i Norden.

Alle Folketingets partier er enige om at fjerne en række 
konkrete grænsehindringer i Norden. Det er et særde-
les godt udgangspunkt for at styrke indsatsen på dette 
område. Især arbejdet med at undgå nye, utilsigtede 
grænsehindringer, når nye love og regler vedtages, er af 
stor vigtighed.

Foreningen NORDEN arbejder for en forstærket informa-
tion og service til borgere og virksomheder.

Erhvervssamarbejdet
Det nordiske erhvervsliv har gennem de senere årtier 
skabt fællesnordiske løsninger. Et utal af samarbejdsaf-
taler og sammenlægninger af nordiske erhvervsvirksom-
heder har set dagens lys. Dette er sket i erkendelse af, at 
større virksomheder har bedre mulighed for at konkur-
rere på et globalt marked. 

De nordiske landes erhvervsvirksomheder har i høj grad 
samme udgangspunkter, hvilket gør det enklere at skabe 
nordisk samarbejde også på dette område. De virksom-
heder, der samarbejder, er af nogenlunde samme størrel-
se. Vi har et arbejdsmarked, der fungerer på nogenlunde 
samme måde i hele Norden. Vi lægger større vægt på 
aftaler mellem arbejdsmarkedets parter end lovgivning. 
Ledere og arbejdstagere har samme værdier og uddan-
nelsesmæssige udgangspunkter. Det nordiske hjemme-
markeds kunder stiller de samme krav til de produkter, 
der skal leveres. Alt dette medvirker til en noget enklere 
proces, når der skal skabes nye, større enheder.

Grundstenene for fremtidens nordiske erhvervssamar-
bejde er allerede lagt af erhvervslivet. Men erhvervslivet 
står fortsat over for store udfordringer, idet det politiske 
system ikke i særlig grad har sikret et ensartet nordisk 
arbejdsmarked eller selskabslovgivning. Der er stadig 
lang vej med at opnå et bedre nordisk samarbejde på 
erhvervsområdet. Og endnu værre: det har samfunds-
økonomisk negativ virkning. Forhåbentlig kan vi sammen 
være med til at rydde de hindringer af vejen, som besvær-
liggør de fælles nordiske løsninger, der ellers kunne være 
til gavn for os alle. 

Det nordiske tv-samarbejde
Foreningen NORDEN understreger behovet for at sikre og 
forbedre mulighederne for at se nabolandenes tv. Målet 
må være, at de, der bor i Norden, skal kunne se tv fra alle 
nordiske lande.

Den nordiske udveksling af tv-programmer og nordisk 
samproduktion må fortsat gives høj prioritet.

I alle de nordiske lande er der lagt stor vægt på public 
service-forpligtelsen i de offentligt finansierede elektro-
niske medier. Derved adskiller Norden sig fra langt de 
fleste andre lande. 

Det nordiske sprogsamarbejde
Foreningen NORDEN arbejder for, at de skandinaviske 
sprogs stilling styrkes i undervisning, medier og i anden 
offentlighed i alle de nordiske lande.

De skandinaviske sprog er bedre egnede til at beskrive 
erfaringer og tanker blandt folk i Norden, da de ikke er 
fremmedsprog.  Det er enestående, at vi kan tale og skri-
ve indbyrdes afvigende sprog og dog forstå hinandens 
udsagn. Det er en enestående rigdom ved det nordiske 
kulturfællesskab.
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Du kan også tilmelde dig ved at udfylde tilmeldingskuponen på

www.foreningen-norden.dk
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Klip

Det er vigtigt, at de nordiske sprog bruges, og at brugen 
af dem styrkes på alle områder i samfundet.  

Det nordiske retslige samarbejde
Foreningen NORDEN mener, at der skal stræbes mod 
retsenhed i de nordiske lande. 

Retsenhed kan have stor prak-
tisk betydning for personer, 
som skifter bopæl eller ophol-
der sig i et andet nordisk land. 
Ensartet lovgivning kan også 
have betydning for personer, 
firmaer eller andre, som bor 
eller arbejder i flere nordi-
ske lande og har forbindelse 
med hinanden. Retsenhed 
bidrager ligeledes til borger-
nes opfattelse af, at befolk-
ningerne i de nordiske lande i 
mangt og meget er en enhed. 
Hertil kommer, at retsenhed 
kan være en styrke udadtil i en 
international sammenhæng.

Der var allerede fra sidst i 
1800-tallet politisk tradition 
for, at grundlæggende lovgiv-
ning blev forberedt med koor-
dination mellem de nordiske 
lande med henblik på ens-
artet lovgivning. Foreningen 
konstaterer, at denne tradition ikke er opretholdt – og 
det trods øget samkvem og øget forbindelse i øvrigt mel-
lem de nordiske lande.

Foreningen NORDEN arbejder for en harmonisering af 
retstilstanden.

Det nordiske samarbejde og de  
frivillige organisationer
Arbejdet med at sikre en stærkere rolle for de frivillige 
organisationer i forhold til de officielle nordiske samar-
bejdsorganer skal gives høj prioritet. Der bør skabes en 

mødeplads for de frivillige organisationer om deres sam-
arbejde og opgaver i det nordiske velfærdssamfund. Det 
vil være i god forlængelse af de demokratiske traditioner, 
vi har udviklet i Norden på vores særlige måde gennem 
mere end 100 år. Det vil samtidig give Nordens internatio-
nale samarbejde en forstærket rolle, da en positiv dialog 
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mellem den officielle verden og det frivillige bestemt ikke 
er en selvfølge ude omkring i verden. 

Skal folkestyret leve, kræver det, at mennesker engagerer 
sig i det og er med til at udvikle og styrke det. Den folke-
lige interesse for deltagelse påvirkes af mulighederne for 
indflydelse. Derfor skal det nordiske samarbejde åbne sig 
yderligere over for de frivillige organisationer. Fornyelsen 
skal fortsat komme fra græsrøddernes frie debat, hvor de 
bedste ideer påvirker landenes lovgivning.

Norden et godt bud for fremtiden
Vi har alt at vinde ved at stå sammen. Vi er med vores 
historiske baggrund klar til at tage del i og give svar på 
nutidens og fremtidens udfordringer. Og hvis vi tager 
udfordringen op sammen, er der stor chance for, at Nor-
den vinder i stedet for at fem nordiske lande bliver tabere. 
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 Bjerget i baggrunden er Sveriges højeste bjerg, Kebnekaise.


