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Hvad er Norden?
• Norden består af fem stater og tre selvstyrende
områder: Danmark (inkl. Færøerne og Grønland),
Finland (inkl. Åland), Island, Norge og Sverige.

Hvorfor Norden?
• De nordiske lande folk og lande deler traditionelt
mange værdier om f.eks. demokrati, ligestilling,
miljø, velfærd, arbejdsmarkedsmodel,
menneskerettigheder og fred.
• Sammen kan vi bedre forsvare den nordiske
samfundsmodel og fælles værdier.
• Sammen kan vi bedre give hinanden sikkerhed.
• Sammen kan vi arbejde for en bedre global
udvikling f.eks. på klimaområdet og for fred i
mellem stridende parter.
• Der er mange ligheder mellem de nordiske folk,
som gør det nemmere med et tættere samarbejde.

Hvad er et statsforbund?
• Mange tror at et statsforbund er det samme som en
centraliseret union eller en forbundsstat.
• Ideen med et nordisk statsforbund er ikke at lave en
dårlig kopi af EU
• Et nordisk statsforbund skal ikke være et topstyret
projekt
• Det skal være et projekt, som er bygget nedefra og
som har folkelig støtte
• Det skal være et projekt, hvor enhver part kan
vælge til og vælge fra - ikke som i EU, hvor man kun
kan sige ja til mere EU.

Hvad er et statsforbund?
• En konføderation er et statsforbund, i modsætning
til en føderation, der er en forbundsstat.
• Et statsforbund er sammensat af ﬂere stater eller
lande, som hver har sin egen grundlov og
parlament.
• Den fælles grundlov er derfor underlagt de
nationale love.
• Der er således tale om fem selvstændige
stater, som samarbejder inden for ﬂere
områder og udadtil fremstår samlet.

Hvad er et statsforbund?
• Et nordisk statsforbund kan samarbejde inden for en
lang række områder f.eks. fastholdelse og udvikling af
vores velfærdssamfund og arbejdsmarkedsmodel
• Vi kan lave fællesindkøb af varer til det oﬀentlige
• Vi kan give hinanden en forsvarsgaranti inden for
økonomi, miljø, sundhed og sikkerhedspolitik
• Vi vil være verdens 13. største økonomi og det vil
derfor være oplagt, at Norden søger om optagelse i G20
ligesom fagbevægelsen har ønsket det.
• Vi kan optræde i fællesskab i FN og andre
internationale sammenhænge.
• Vi kan i fællesskab stå for nødhjælp, udviklingsbistand
og fredsmægling.

Er et nordisk statsforbund realistisk?
• Mit svar er ja.
• Vi har allerede et tæt samarbejde og det skal bare
gøres lidt mere formelt.
• Meningsmålinger fra Danmark, Finland, Norge og
Sverige viser, at nordboere hellere vil have et
nordisk forbund end at være med i EU.
• De nordiske lande er også vigtige for hinanden
økonomisk set.

Er et nordisk statsforbund realistisk?
En repræsentativ meningsmåling foretaget i Danmark ( 30/4 til 5/5
2020) viser, at ﬂere danskerne vil have et nordisk forbund end EUmedlemskab.

Er et nordisk statsforbund realistisk?
En repræsentativ meningsmåling foretaget i Sverige (24-28.
januar) viser, at et ﬂertal af svenskerne vil have et nordisk
forbund i stedet for EU-medlemskab.

Er et nordisk statsforbund realistisk?
I april 2014 blev der lavet lignende målinger af TNS/
Gallup - og også i Finland:

Er et nordisk statsforbund realistisk?
• I Norge blev der i juni 2018 på vegne af
Klassekampen lavet en repræsentativ måling som
viste, at kun 10 % ønsker EU-medlemskab, hvis
nordisk forbund og EØS er alternativer. Men ﬂest
normænd - 52 % - ville have EØS og 31 % valgte
nordisk forbund.
• Problemet med denne måling er dog at EØS stilles
som en modsætning til nordisk forbund. Selv om
EØS ikke er optimalt, så vil et nordisk forbund dog
være muligt inden for EØS.

Visioner for Norden
• Vi bør styrke det nordiske samarbejde. Det er til gavn
for os og verden.
• Det vil være bedst, hvis Norden samles uden for EU
• Det vil være bedst, hvis vi kan samles i et statsforbund,
der giver plads til decentralisering og folkelige
demokratier.
• Det vil være godt, at få lavet målinger i alle fem
nordiske stater, hvor der stilles det samme spørgsmål.
• Den store udfordring er ﬂertallet af de nordiske
politikere.
• Målet må derfor være at skabe en større forståelse for
fordelene ved et tættere nordisk samarbejde.
• Norden kan blive til et Canada i Europa

Hvad er Norden?
• Der er områder uden for Norden med en særlig
relation til Norden f.eks. Sydslesvig, Karelen, de
baltiske lande, Shetlandsøerne og Orkneyøerne.
• Disse områder og lande er ikke Norden. Hvis vi
udvander begrebet Norden, så svækker vi kampen
for et tættere nordisk samarbejde.
• Men godt med særlige relationer.

