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Det er et af de få øjeblikke, hvor nor-
disk politik finder vej til mediernes 
overskrifter. Vi er lige efter åbnin-
gen af Nordisk Råds årlige session 
i efteråret på Christiansborg. Det 
vrimler med journalister og jeg må 
gå spidsrod gennem tv-stationernes 
spotlights på Lars Løkke Rasmus-
sen og den norske statsminister 
Erna Solberg for at nå frem til Nor-
disk Råds midlertidige sekretariat. 

Herinde finder jeg den svenske 
udenrigsminister Margot Wallström, 
som for et halvt år siden tillige blev 
minister for nordisk samarbejde. 
Hun er 62 år og har en imponerende 
karriere bag sig: Blev som 25-årig 
medlem af Riksdagen, indtog som 
33-årig den første af mange minister-
poster og bestred senere flere kom-
missærposter i EU og topjob i FN. 

Margot Wallström virker så blid og 
smilende, at det er svært at fore-
stille sig hende slå i bordet og på 
verdensplan kritisere Saudi-Arabien 
for at straffe en åbenmundet blog-
ger eller kritisere Tyrkiet for – mulig-

Sverige vil give FN 
nordisk tillid og tone
Sveriges udenrigsminister Margot Wallström er i januar 2017 formand 
for verdens mest magtfulde forsamling, FNs Sikkerhedsråd. Hun 
bedømmer i dette interview samarbejdsklimaet i FN som værende 
utroligt dårligt, og hun vil derfor bringe nordiske traditioner ind i FN. 
Wallström blev minister for nordisk samarbejde i sommer og ser 
store muligheder for, at Norden samlet kan gøre en forskel globalt, 
fordi Norden beundres over hele verden. 

Af Esben Ørberg

- Da de nordiske statsministre var i USA, 

blev vi igen og igen bedt om at fortælle om 

vores sunde og stærke økonomier, frihandel, 

velfærdssamfund, manglende korruption, 

tolerance, tillid og ligestilling. Fot: Utenriks-

departementet
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vis – at udvise overbærenhed over 
for sex med mindreårige. For ikke 
at tale om hendes anerkendelse af 
Palæstina, som fik Israel til at true 
med bål og brand.

Norden på vej frem
Det er i alle tilfælde tydeligt, at Wall-
ström brænder for at opnå interna-
tional indflydelse. Hun lægger ud 
med en formodning om, at nordisk 
samarbejde er på vej frem:

- Det mest interessante på det 
nordiske område i disse år er, at 

det nordiske samarbejde spiller 
en stadig større rolle og at dette 
også forplanter sig til udenrigs-
politikken, hvor det er tydeligt, 
at vi opnår større respekt. Vores 
nordiske model – måske er der 
flere modeller – beundres overalt i 
verden. Da de nordiske stats- og 
udenrigsministre var på besøg i 
Det Hvide Hus og det amerikan-
ske udenrigsministerium, blev vi 
igen og igen bedt om at fortælle 
om vores sunde og stærke økono-
mier, frihandel, velfærdssamfund, 
manglende korruption, tolerance, 

tillid og ligestilling på et niveau, 
som næppe findes andre steder i 
verden. Jo, den nordiske forank-
ring betyder utroligt meget for 
mig, ikke mindst nu, hvor vi har en 
urolig sikkerhedsmæssig situation 
i vores nærområde på grund af 
Ruslands aggression.

- Klimaforandringerne er den største nor-

diske udfordring. Jeg mærker det selv på 

vandstanden i Vänern, hvor jeg bor. Den har 

ikke været så lav i de seneste 60 år. Alt, fra 

fiskeri til hvad vi dyrker, vil blive påvirket af 

klimaændringer. Foto: Pezhmann Fivrin
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Når vi nu ER så gode, hvordan und-
går vi da at blive selvgode?

- Mon ikke vores udfordringer på 
for eksempel flygtningeområdet 
hjælper os med ikke at blive for selv-
gode? Vi oplever i hvert fald et pres 
på vores systemer, og at vi ikke bare 
kan tage alt for givet. I begyndelsen 

havde vi jo slet ikke nogen ens poli-
tisk linje i Norden i forhold til flygt-
ninge. Det har vi stadig ikke, men 
meget bedre og meget mere respekt 
og forståelse for hinanden. Jeg tror, 
at vi har lært en vis ydmyghed.

Hvad mener du i øvrigt er den største 
udfordring for de nordiske lande?

- Det er klimaspørgsmålet, klimafor-
andringerne! Jeg mærker det selv på 
vandstanden i Vänern, hvor jeg bor. 
Den har ikke været så lav i de seneste 
60 år. Alt, fra fiskeri til hvad vi dyrker, 
vil blive påvirket af klimaændringer. 

Oplagt nordisk klimaindsats

Kan vi samarbejde nordisk om 
dette?

- Bestemt, og det var også, hvad 
jeg hørte statsministrene sige i dag 
under Nordisk Råds session. Der 
er stor interesse for at transformere 
FNs verdensmål til nordiske mål og 
til nationale mål og gøre noget ved 
dem. Klimaforandringerne er glo-
bale, men med en samlet nordisk 
indsats vil vi kunne påvirke interna-
tionalt med størst effekt.   

Hvad er den største eksterne udfor-
dring for Norden?

- Den russiske adfærd er stærkt 
bekymrende, ikke mindst i forhold 
til de baltiske lande, som føler sig 
direkte truede. For at undgå en ond 
spiral og eskalering må vi diskutere 
og forhandle i stedet for at opruste. 
Øget kontakt, politisk og diploma-
tisk, dét er vejen frem. Rusland har 
sin egen virkelighed, sit eget ver-
densbillede, som vi har svært ved 
altid at forstå. Men vi kan godt gøre 
noget helt konkret for at fremme 
dialogen, f.eks. ved at lære at tale 
og skrive russisk. Dermed kan vi 
skabe kontakt til russere, menneske 
til menneske og gennem de folkeli-
ge organisationer som Foreningerne 
Norden og andre, så billedet ikke 
alene tegnes af russisk propaganda. 

- Flere bør lære at tale og skrive russisk, så 

vi kan skabe kontakt til russere, menneske til 

menneske og gennem de folkelige organisa-

tioner som Foreningerne Norden og andre, 

så billedet ikke alene tegnes af russisk 

propaganda, lyder det fra Wallström. Foto: 

Pezhmann Fivrin
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Ministeriet som ikke findes
Vi har bedt Margot Wallströms 
medarbejdere forklare, hvordan 
ministeriet for nordisk samarbej-
de er organiseret i Sverige:
 
Der findes ikke noget særskilt de-
partement for nordisk samarbejde. 
Der er tydelige synergier mellem 
Wallströms to ministerier. Hendes 
medarbejdere er placerede i Uden-
rigsministeriets EU-enhed. Idet 
spørgsmålene, som behandles af de 
nordiske samarbejdsministre, ræk-
ker ind over flere departementer og 
ministres områder, har Wallströms 
medarbejdere et tæt samarbejde og 
dialog med kolleger i andre depar-
tementer og ministerier. Der findes 
bl.a. en særlig nordisk kontakt-
gruppe i centraladministrationen, 
som tilrettelægger og samordner de 
svenske synspunkter. Kontaktgrup-
pen planlægger bl.a. det svenske 
formandskab i Nordisk Ministerråd 
i 2018. 

’Alle svenskere er bøsser’
- Vi skal også yderligere hjælpe 
russiske journalister, så de russiske 
medier ikke forvrænger både vores 
og deres egen virkelighed. Rus-
siske medier rapporterer jo, at alle 
svenskere er bøsser, og at der kører 
tanks rundt på vejene på Gotland. 
Det er den slags propaganda, der er 
med til at få de russiske borgere til 
at opleve, at Rusland blot forsvarer 
sig selv ved at annektere en bid af 
et andet land, Ukraine. Men besæt-
telsen kan ikke forsvares, den er i 
strid med Helsinki-aftalen, og den 
er et brud på alle europæiske og 
internationale principper og aftaler.

Hvor kan vi samarbejde mere hen 
over de nordiske grænser?

- Først og fremmest ved at nedbry-
de grænsehindringerne, så vi kan 
rejse og handle frit med hinanden. 
Jo flere hindringer vi kan skaffe os 
af med, jo større fordele får vi.  Men 
også i det nordiske forsvarssamar-
bejde, nordefco, taler vi om at ind-
købe militært materiel i samarbejde. 
Jo, det går i den rigtige retning, og 
der er mange penge at spare. Det 
handler dog mere om, at vore syste-
mer skal kunne fungere sammen, 
og det gælder også for det europæ-
iske samarbejde, og når der opstår 
civile kriser. Jo mere kompatible 
vores systemer og organisationer er, 
jo lettere har vi ved at arbejde sam-
men hurtigt og effektivt.

Mere fællesnordisk diplomati

Hvad med flere fællesnordiske am-
bassader og andre repræsentationer 
ude i verden, som vi allerede har 
det i Berlin. Er der ikke fordele ved 
yderligere samdrift her?  

- Jo, jeg er stærkt tilhænger af 
dette. Vi har allerede omkring 30 
steder i verden, hvor der er en form 
for nordisk samarbejde, som mi-
nimum et samarbejde om at drive 

bygninger og administration. I Tune-
sien har vi et forbilledligt ambassa-
desamarbejde med Finland, og det 
giver både bedre repræsentation og 
sparer os for penge. Desuden kan 
vi bedre sælge den nordiske model, 
når vi optræder sammen! 

Kan du se en fordel ved at indføre 
EU-direktiver samtidigt i de nordi-
ske lande, som Dansk Erhverv har 
foreslået?

- Næppe. Jeg tror ikke, at vi skal 
bureaukratisere yderligere. Det vil 
tage for meget kraft, hvis vi skal op-
bygge et stort administrativt system 
i den retning. Jeg kan faktisk ikke 
se fordelene ved at samordne på 
dette område. Og er vi ikke i forve-
jen blandt dem, der er bedst til at 
implementere direktiverne? 

Hvordan er det at være minister for 
nordisk samarbejde?

- Det er spændende, og det giver 
mening. Det er også sundt for de 
øvrige ministre, at de gennem det 
nordiske samarbejde er tvunget 
til at se på nordiske løsninger og 
muligheder. 

Nordisk politisk familie

Hvordan oplever du den nordiske 
politiske og administrative organise-
ring i Nordisk Ministerråd og Nor-
disk Råd?

- Vi har et vældig godt klima indbyr-
des blandt de nordiske politikere. 
Både menneskeligt og arbejdsmæs-
sigt opfatter vi os som en nordisk 
familie. Og det er helt afgørende, 
når vi skal tage beslutninger. I FN er 
det i øjeblikket helt modsat. Sik-
kerhedsrådet har et utroligt dårligt 
samarbejdsklima, som vi skal finde 
ud af at håndtere, når vi fra januar 
får formandskabet. Vi lægger op til 
at tage  en nordisk røst, en nordisk 
samarbejdstradition, med ind i Sik-

kerhedsrådet. Vi har jo en grund-
læggende tillid til hinanden her i 
Norden. Når vi stoler på hinanden, 
bliver samarbejdet meget lettere. 
Denne stil og tone vil vi gerne tage 
med ind i FN-systemet.

Hvor kommer denne tillid fra?

- Den er formentlig historisk betin-
get. Sverige og Norge er gode ek-
sempler. Vi er jo lande som er blevet 
skilt fra hinanden på fredelig vis 
og vi har det bedste samarbejde. 
Desuden er vi meget inkluderende 
i forhold til Grønland, Færøerne og 
Åland, som oftest er med i sam-
arbejdet på samme vilkår som os 
andre. 
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Det er 1. november. Jeg er til Nor-
disk Råds årlige session. Denne 
gang på Christiansborg, hvor Folke-
tingssalen er ryddet for danske po-
litikere og erstattet af 87 nordiske. 
Det burde egentlig være spænden-
de, idet de nordiske statsministre er 
i en slags krydsild, umiddelbart efter 
at de hver især har holdt korte taler. 
Men spørgsmålene fra de delege-
rede i salen er enten meget snævre 
i emner eller geografi, eller de er 
præget af, at spørgeren gerne vil 
have et øjebliks opmærksomhed. 

Men sandelig om ikke vores egen 
Mogens Jensen (S) bryder død-
vandet. Den svenske statsminister 
Stefan Löfven er på talerstolen. 
Formanden for Foreningen Norden 
og den tidligere handels- og udvik-
lingsminister spørger: 

- Når vi nu ved, at ligestilling mel-
lem kønnene er en forudsætning for 
vækst i de mindst udviklede lande, 
hvordan kan vi så i nordisk fælles-
skab øge ligestillingen i verden?

Dét emne får Löfven på mærkerne. 
Her er han mere på hjemmebane 
end nogen anden statsminister:

- Vi har et problem. Det er sandt. 
Både hos os og ude i verden. Tag 
bare arbejdsmarkedet og foræl-

dreorlov. Tre fjerdedele af orloven 
benyttes af kvinder, som derved 
stilles dårligere på arbejdsmarkedet. 
Vi får ingen bæredygtig udvikling 
før mænd og kvinder har lige vilkår. 
Derfor spørger vi igen og igen i EU 
og i FN og over alt: Hvordan er det 
lige med kvinderne? Er de med? I 
Sverige har vi et forbillede på femi-
nistisk udenrigspolitik. Hun sidder 
lige der, lyder det stolt fra Löfven, 
som nikker i retning mod sin uden-
rigsminister nede i salen, Margot 
Wallström, som for nylig også blev 
minister for nordisk samarbejde.  

En halv time senere sidder jeg selv 
over for Margot Wallström til et læn-
ge planlagt interview med NORDEN 
NU. Og hun er mere end villig til at 
uddybe, hvorfor hun mener, at der 
også er god økonomi i ligestilling. 
Jeg fortæller hende, at vi i Danmark 
ikke kender begrebet feministisk 
udenrigspolitik. Feminisme er i Dan-
mark mere forbundet med en form 
for aktivisme, protest og knyttede 
næver:

- Men sådan er det slet ikke. Femi-
nisme handler naturligvis om lige 
rettigheder og krav, men det er også 
en metode, en måde at se verden 
på. Og den er der brug for. Ifølge 
Verdensbanken har 100 lande lister 
med job, som kvinder ikke må be-

stride – alene i Rusland er der 456 
job som er forbeholdt mænd! Selv 
Frankrig har job, som kvinder ikke 
kan få. Det er naturligvis en stor 
økonomisk hæmsko.

- Det handler også om repræsenta-
tion, om at kvinder skal være stærkt 
repræsenteret i alt fra fredsbeva-
rende styrker til de delegationer, der 
skriver under på fredsaftalerne. 
- Endelig handler feministisk uden-
rigspolitik om ressourcer: Får kvin-
der del i ressourcerne på samme 
måde som mænd? Når man inve-
sterer i piger og kvinders sundhed, 
rettigheder, uddannelse og generelle 
velbefindende, så er der en bølgeef-
fekt, der rækker langt ud over den 
enkelte kvinde. I mange lande kan 
kvinder ikke arve, de giftes bort og 
er udsat for økonomisk og social 
diskrimination. Det er til skade for 
samfundene – og altså også for 
økonomisk vækst. 

Er der fremskridt at spore for den 
feministiske udenrigspolitik?

- Jeg citerer altid Gandhi, når jeg 
får spørgsmålet. Han sagde, at 
først ignorerer de dig, så griner de 
ad dig, så forsøger de at bekæmpe 
dig – og så vinder du! Jamen, der 
var da fnisen rundt omkring, da 
vi præsenterede den feministiske 

Feminisme 
er forudsætning 
for en bedre verden
Sverige fører feministisk udenrigspolitik. Canada er på vej. Vi møder Sveri-
ges udenrigsminister, som argumenterer for at lighed mellem kønnene ikke 
er noget mål i sig selv, men selve forudsætningen for en bedre verden. 

Af Esben Ørberg



januar – 2017       17

udenrigspolitik for to år siden, men 
nu oplever vi en enorm interesse fra 
hele verden, og jeg tror, at Canada 
vil blive det andet land i verden, 
som erklærer, at de vil føre feminis- 
tisk udenrigspolitik. Det kan nemlig 
betale sig – på enhver måde.  

Hvis du skal udtrykke Sveriges 
udenrigspolitik med få ord, hvordan 
vil du da beskrive den?

- Vi kæmper fortsat for alt det sam-
me – fred, retsstat, menneskeret-
tigheder, udvikling – men vores nye 

Den danske folketingssal befolket af nordiske politikere. Øverst til højre på de danske minister-

pladser sidder statsministrene for de nordiske lande og de politiske ledere på Færøerne, Åland 

og i Grønland. Lige under midten, ved midtergangen, er det Mogens Jensen (S), formand for 

Foreningen NORDEN. Helt til højre i rødt har vi Margot Wallström. Foto: Esben Ørberg

udgangspunkt er, at vi er nødt til at 
ændre selve forudsætningerne for at 
opnå vores mål: Al diskrimination, al 
eksklusion og al undertrykkelse skal 
væk. Lighed mellem kønnene er ikke 
bare et mål i sig selv, men selve red-
skabet til at sikre en bedre verden.


