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1  FORORD 

Foreningerne Nordens Forbund har også i 2006 udbygget sine aktiviteter og været med til at præge det nordiske 
samarbejdes indhold.  

Det nordiske samarbejde har de senere år oplevet fremgang. Flere har fået øjnene op for værdien af det nordiske 
samarbejde i en stadig mere globaliseret verden. En opinionsundersøgelse om holdning til det nordiske samarbejde, som 
blev lavet i 2006, viser at borgerne i Norden ønsker et nordisk samarbejde. En klar majoritet af de nordiske borgere 
mener, at samarbejdet skal udbygges og at det får stor betydning i de kommende år. 

Den øgede folkelige opbakning er bl.a. et resultat af vores overordnede drøftelser om globalisering. Hvilken form for 
globalisering ønsker vi? Ønsker vi en sartethed som drivkraften i globaliseringen, eller ønsker vi et samarbejde med en 
gensidig respekt for forskelligheder?  

Foreningerne Norden har et klart bud på dette. Vi ønsker et internationalt samarbejde, samtidig med at vi ønsker at 
bevare vores værdier og vores identitet. Udfordringen ligger i, at når vi skal samarbejde, må det ske i respekt og 
forståelse for hinandens kulturelle baggrund og identitet. 

FNF har bl.a. sendt breve til de nordiske undervisningsministre om organiseringen af den fremtidige skoleudveksling, 
til de nordiske kulturministrere med en opfordring til at arbejde for at der kan komme nabolands TV på det digitale net, 
skrevet artikler bl.a. om nordiske værdier og om nordisk TV-samarbejde, bidraget til diskussionen om grænsehindringer 
med praktiske erfaringer fra projektet ”Hallo Norden”, om hvordan borgerne oplever de nordiske rettigheders 
opfyldelse i praksis, fremlagt udtalelser om samarbejdsministerens redegørelse vedrørende arbejdet med rydning af 
grænsehindringer og en udtalelse om den fremtidige organisering af Nordplus Junior. I 2006 er FNF også kommet med 
indspil til Nordisk Ministerråd vedrørende samarbejdet med frivilligsektoren delvis gennem samtaler, delvis gennem 
deltagelsen i møder om Ministerrådets strategi for samarbejdet med frivilligsektoren i Norden.  

Venskabsbysamarbejdet har været i fokus i det forløbne år, ligesom projektvirksomheden har været præget af 
videreførelse og udvikling af allerede igangsatte projekter. Det gælder Nordjobb og det nordiske biblioteksprojekt 
Skumringstimen og Morgengry (også kaldet Nordisk Biblioteksuge) samt Nordisk Gæstebud. I 2006 har FNF lanceret 
sprogprojektet Norden i Bio og Forbundet har været aktiv i forhold til Orkester Norden. FNF har deltaget i en lang 
række konferencer med indlæg og bistand, herunder en konference om det fælles nordiske arbejdsmarked med 
deltagelse af to samarbejdsministre og en lang række ledende nordiske erhvervsfolk. FNF har holdt styreseminar på 
Voksenåsen i Oslo med temaet Norden i Medierne. Præsidiet har endvidere arbejdet med  konklusionerne fra 
styreseminaret i 2005 om mission, vision og værdier for FNF, og der er nu sendt spørgeskemaer til Foreningerne 
Nordens lokalafdelingerne. Arbejdet med dette forventes færdiggjort i 2007. 

2007-06-02 
Foreningerne Nordens Forbunds Præsidium 
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2 HVAD ER FORENINGERNE NORDENS FORBUND? 

Foreningerne Nordens Forbund er et samarbejdsorgan for de nationale Norden-foreninger: Foreningen Norden, Dansk 
forening for nordisk samarbejde, Pohjola-Norden, Centralförbund i Finland för nordiskt samarbete, Norrøna Félagið í 
Føroyum, Foreningen Norden i Grønland, Norræna félagið á Íslandi, Foreningen Norden, Norsk forening for nordisk 
samarbejd, Föreningen Norden, svensk förening för nordiskt samarbete og Föreningen Norden på Åland, samt 
Foreningerne Nordens Ungdom (FNU).  

Forbundet samarbejder også med Eesti Põhjala Ühing (Foreningen Norden i Estland) og Biedr ba Norden Latvija 
(Foreningen Norden i Lettland) og Norden foreningen i Petrozavodsk.  

Forbundets hovedopgave er at samordne de nationale foreningers fælles interesser i arbejdet med at styrke det folkelige, 
nordiske samarbejde på alle niveauer. Forbundets principprogram bygger på de prioriteringer, som Norden-foreningerne 
har gjort for sit nationale arbejde.  

Forbundets højest besluttende organ er Præsidiet, som er sammensat af formændene for de nationale Norden foreninger. 

Antal personmedlemmer i foreningerne Norden 

Foreningen NORDEN, Danmark 14787 
Pohjola-Norden 12669 

Norrøna Félagið, Færøerne 205 

Norræna félagið, Island 2301 

Foreningen Norden, Norge 6000 

Föreningen Norden, Sverige 18436 

Föreningen Norden, Åland 292 

Foreningerne opererer med forskellige kategorier af medlemmer: enkeltmedlemmer, familiemedlemmer, 
ungdomsmedlemmer, og har desuden en lang række støttemedlemmer, biblioteksmedlemmer, skolemedlemmer, 
kommunemedlemmer, og har andre organisationer og virksomheder som medlemmer. 

3 SAMMENFATNING AF FORBUNDETS ARBEJDE  

Foreningerne Nordens Forbund har i 2006 fulgt det nordiske samarbejde og søgt at præge debatten og udviklingen af 
det nordiske samarbejde. FNF har bl.a. kommenteret Nordisk Ministerråds budgetforslag for 2007 og FNF har sendt 
breve til de nordiske undervisningsministre om organiseringen af den fremtidige skoleudveksling, til de nordiske 
kulturministre med en opfordring til at arbejde for at der kan komme nabolands TV på det digitale net, samt skrevet 
artikler bl.a. om nordiske værdier og om nordisk TV-samarbejde. 

Forbundet og foreningerne har også i 2006 bidraget til diskussionen om grænsehindringer med praktiske erfaringer fra 
projektet ”Hallo Norden”, om hvordan borgerne oplever de nordiske rettigheders opfyldelse i praksis. 

I forbindelse med Nordisk Råds session i København fremlagde FNF udtalelser om samarbejdsministerens redegørelse 
vedrørende arbejdet med rydning af grænsehindringer og en udtalelse om den fremtidige organisering af Nordplus 
Junior. 

I 2006 er FNF kommet med indspil til Nordisk Ministerråd vedrørende samarbejdet med frivilligsektoren delvis gennem 
samtaler, delvis gennem deltagelsen i møder om Ministerrådets strategi for samarbejdet med frivilligsektoren i Norden.  

Nordisk skolesamarbejde er fortsat et af kerneområderne i Norden-foreningernes virksomhed. Foreningerne Norden har 
arbejdet med matchning af venskabsklasser og skoleudvekslinger siden foreningernes oprettelse i 1919. Foreningernes 
skolesansvarlige arbejder kontinuerligt på at udvikle gode arbejdsredskaber for skolerne til brug for arbejdet med 
Norden og nordiske sprog som tema. Nordplus Junior programmet, der tidligere er blevet administreret af Foreningerne 
Nordens Forbund, da det hed Nordplus Mini, er under den nuværende administration ved at udvikle sig til rene 
mobilitetsordninger uden kvalificerende indhold. Det er en sag der optager foreningernes medlemmer meget og FNF’s 
Præsidium har haft sagen til drøftelse på flere møder i 2006.  FNF har sendt Forbundets forslag til, hvorledes 
skoleudvekslingerne kan og bør kvalificeres yderligere. 
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Venskabsbysamarbejdet er et andet vigtigt udgangspunkt for at kunne knytte kontakter landene i mellem. I 2007 vil en 
stor venskabsbykonference blive afholdt i Norge. I 2006 har FNF koordineret trykningen af en avis om 
venskabsbysamarbejdet i Norden. I avisen er både medtaget det gode eksempel på venskabsbysamarbejde, ligesom der 
er eksempler på venskabsbysamarbejdets videreførelse efter kommunesammenlægningerne. 

Projektvirksomheden har i 2006 været præget af videreførelse og udvikling af allerede igangsatte projekter. Det gælder 
Nordjobb og det nordiske biblioteksprojekt Skumringstimen og Morgengry (også kaldet Nordisk Biblioteksuge) samt 
Nordisk Gæstebud.   Nordisk Biblioteksuge gennemføres i samarbejde med PR-Foreningen for nordiske og baltiske 
biblioteker. Projektet fejrede i 2006 sit 10 års jubilæum og denne begivenhed blev markeret ved et velbesøgt seminar i 
forbindelse med Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg. Projektet havde sin største tilslutning nogensinde, og 2311 
biblioteker, skoler og organisationer var tilmeldt aktiviteten.  Nordisk Biblioteksuge administreres fra 1. januar 2006 i 
Malmø og der er lagt mange kræfter i at videreudvikle og profilere projektet.  

I 2006 har FNF lanceret sprogprojektet Norden i Bio, hvilket blev muliggjort efter støtte fra Nordisk Kulturfond samt 
fra en række nordiske ambassader og nordiske bilaterale fonde. Interessen for projektet er stor, og FNF vurderer, at 
20.000 skoleelever i skoleåret 2006/2007 vil have fået  undervisning i de skandinaviske sprog og nordiske forhold på 
baggrund af filmpakken og undervisningskompendiet. 

Interessen for at deltage i Nordjobb har været stor i 2006. Kvaliteten er i positiv udvikling. De vurderinger, som er 
kommet fra både Nordjobbere og arbejdsgivere, viser at langt den største del af arbejdsgiverne og nordjobberne har 
været meget tilfredse.  

Forbundet har endvidere været aktive i forhold til Orkester Norden bl.a. ved udbredelse af kendskabet til orkesteret samt 
for at sikre orkesterets fortsatte eksistens. Svenska Rikskonserter og Nordisk Ministerråd har meddelt, at man anser det 
som magtpåliggende, at flere parter i det nordiske musiklivet giver sin støtte til Orkester Norden - moralsk og 
økonomisk, hvis parterne også i fremtiden skal deltage i finansieringen. Begge parter fortsætter med sin nuværende 
støtte til og med 2007. FNF indkaldte på den baggrund alle involverede parter og bistandsydere sammen med 
organisationer og musikkonservatorier til et møde i april 2006, for i fællesskab at finde en ny model for organisering af 
Orkester Norden, så orkesteret får mulighed for at overleve. Kvaliteten i orkesteret er i dag så høj, at det har få ry som et 
af de allerbedste symfoniorkestre i Norden. 

FNF har i 2006 deltage i en lang række konferencer med indlæg og bistand, herunder en konference på Christiansborg i 
København i februar 2006 om det fælles nordiske arbejdsmarked med deltagelse af to samarbejdsministre og en lang 
række ledende nordiske erhvervsfolk.  

Den 23. - 24. september 2006 afholdt FNF styreseminar på Voksenåsen i Oslo. Temaet for seminaret var Norden i 
Medierne. Præsidiet har også i 2006 arbejdet med konklusionerne fra styreseminaret i 2005 om mission, vision og 
værdier for FNF, og der er nu sendt spørgeskemaer til Foreningerne Nordens lokalafdelingerne. Arbejdet med dette 
forventes færdiggjort i 2007. 

FNUF:s sekretariat koordinerer virksomheden i Helsingfors under ledelse af Pohjola-Nordens Ungdomsforbunds 
generalsekretær.  Foreningerne Nordens Ungdom (FNU) har videreudviklet sit arbejde og tilbyder attraktive nordiske 
aktiviteter, som samler nordisk ungdom. Nogle af de nordiske arrangementer, som blev arrangeret i 2006, var 
Saunaexpressen i Finland samt Café Norden i Göteborg med ca. 60 deltagere.  
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4 FNF’S ORGANISATION OG STYRINGSORGANER 

Præsidiets medlemmer er formændene for de nationale Norden-foreninger og en repræsentant for Foreningerne Nordens 
Ungdom (FNU). I 2006 har sammensætningen været følgende: 

Danmark  Frode Sørensen 
Finland  Outi Ojala 
Færøerne  Carita Björklund (næstformand) 
Island  Bjarni Danielsson (formand) 
Norge  Tove Veierød (næstformand) 
Sverige  Bengt Göransson  
Åland  Erik Brunström 
FNUF  Freyja Finnsdóttir  

Præsidiet har haft 3 møder i løbet af året: I Oslo den 24. januari, i Mariehamn på Åland den 9. juni samt i København 
den 30. oktober. Præsidiet har behandlet i alt 43 sager.  

Arbejdsudvalget har bestået af Bjarni Danielsson, Carita Björklund og Tove Veierød. 

Direktørkollegiet har bestået af direktørerne/generalsekretærerne i de nationale Norden-foreningene og en repræsentant 
for FNU. Direktørkollegiet ledes af FNF’s generalsekretær og fungerer som sagsforberedelsesorgan for Præsidiet. 
Kollegiet har haft følgende sammensætning i 2006: 

FNF  Karen Bue 
Danmark  Peter Jon Larsen 
Finland  Larserik Häggman 
Island  Óðinn Albertsson  
Færøerne  Høgni Djurhuus  
Norge  Per Ritzler 
Sverige  Anders Ljunggren frem til 30 april og herefter Britta Nygård som tf. Generalsekreterare 
Åland  Johanna Lindholm frem til 30 august og herefter Sofie Norrlund 
FNUF  Timo Salmi 

Direktørkollegiet har haft 5 møder i løbet af året: i Oslo den 25. januar, i Oslo den 26. april, i Mariehamn den 8. juni, i 
Oslo den 24. september og i København den 31. oktober. Direktørerne har behandlet i alt 42 sager i 2006. 

Sekretariatet for Foreningerne Nordens Forbund har været ledet af generalsekretær Karen Bue og 
administrationssekretær Helena Johansson.  

Styringsgruppen for biblioteksugen har bestået af Klaus Elmo Petersen, Danmark, Leila Lukander, Finland, Esther 
Siguðardottir, Island, Monica Evje, Norge, Ole Harald Flåten, Norge, Britta Nygård og Maj-Britt Imnander, Sverige, 
Sofie Norrlund, Åland. Fra PR-foreningen for nordiske biblioteker har Anne Marie Marstrand, Danmark, Päivi Jokitalo, 
Finland, Hólmkell Hreinson, Island, Live Gulsrud, Norge og Björn Lindwall, Sverige deltaget. Desuden har Annika 
Egholm, Færøerne og Elisa Jeremiassen, Grønland deltaget i planlægningen af projektet. Styringsgruppen har haft et 
møde i Riga den 20. januar – 21. januar. Carl Liungman var leder af projektet og Björn Lindwall formand for PR-
Foreningen. 

Skolegruppen har bestået af Klaus Elmo, Danmark, Arja Kuosma, Finland, Odinn Albertsson, Island, Rune Carlsson ,
Norge og Birgitta Engman, Sverige. Den 23 januari 2006 höll skolgruppen ett möte i Köpenhamn. I samband med 
Norden i bio möten har några av skolhandläggarna träffats flera gånger.   

Arbejdsgruppen for Venskabsbysamarbejdet har bestået af Klaus Elmo Petersen, Danmark, Martin Paulig, Finland, 
Høgni Djurhus, Færøerne, Oðinn Albertsson, Island, Espen Stedje, Norge og Britta Nygård, Sverige.   

Redaktørgruppen består af redaktørerne for foreningernes medlemstidsskrifter består af Torsten Hallberg, Sverige, 
Ole Oxholm, Danmark, Monica Evje, Norge og Leila Lukander, Finland.   
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Ledere af de nordiske informationskontorer: 
De nordiske informationskontorer har i 2006 været ledet af følgende: Finland: Jyväskylä af Maria Markus og Vasa af 
Susanna Kanerva, Island: Akureyri af María Jónsdóttir, Norge: Arendal af Torbjørg Breivik og Alta af Guri Hansen, 
Sverige: Gøteborg af Karin Södersten, Umeå af Ulf Lassén. I Danmark foregår informationsarbejdet ved Foreningen 
NORDEN Danmarks kontor i København og har været ledet af Ole Oxholm. Det nordiske informationskontor i 
Sydslesvig, Flensborg har været ledet af Anette Jensen. 

Styregruppen for Orkester Norden: Generalsekretær Karen Bue har deltaget i et styregruppemøde i juli på 
Forbundets vegne. 

Regnskabsførere og revisorer: 
FNF’s regnskabsfører har været Jan Christer Berggren og statsautoriseret revisor Anders Thulin er forbundets revisor. 
Tillidsvalgt revisor var Úlfur Sigurmundsson, Island. 

4.1 FNF’S ORGANISERING 

FNF har siden den 1. oktober 2003 haft sit sekretariat i Malmø under ledelse af generalsekretær Karen Bue og med 
Helena Johansson som administrativ medarbejder. Sedan 2005 finns ytterligare en medarbejder, Carl Liungman, der 
forestår ledelsen af projektet ”Nordisk Biblioteksuge” og sprogprojektet ”Norden i Bio”.  

Det centrale sekretariat for Nordjobb har siden den 15. november 2003 været placeret ved FNF i Malmø. 
Nordjobbprojektchef var frem til 30 oktober Åsa Juslin og herefter Fredrik Jakobsen. Informationsmedarbejder Kajsa 
Robertsson var på barselsorlov i 2006 og i forbindelse med hendes orlov har Katja Sund varetaget hendes 
arbejdsområde. Nordjobbs nordiske sekreteriat holder styr på projektet og koordinere de nationale indsatser.   

4.2 FORBUNDETS ØKONOMI 

Forbundets virksomhed finansieres af midler, som de nationale Norden-foreninger indbetaler fordelt efter samme 
fordelingsnøgle, som er fastsat for de nordiske landes bidrag til Nordisk Ministerråds budget. Derudover får Forbundet 
et virksomhedsbidrag fra Nordisk Ministerråd og projektmidler til finansiering af projekter, Ministerrådet ønsker 
gennemført, eller som Norden-foreningerne og Forbundet har foreslået. Ministerrådets støtte bygger som udgangspunkt 
på en aftale, som Nordisk Ministerråds sekretariat og Forbundet indgik i 1993. 

Foreningerne Nordens Forbund modtog i alt SEK 1.714.300,- i virksomhedsstøtte fra Nordisk Ministerråd i 2006.  
Til finansiering af 3 projekter modtog Forbundet fra Ministerrådet i alt SEK 4.239.150 ,-. For at kunne gennemføre 
Nordjobb måtte foreningerne også i 2006 supplere Ministerrådets bevillinger med egne midler og med nationale bidrag. 
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5 FNF’S HANDLINGSPROGRAM FOR 2006-2008 

Foreningerne Nordens Forbunds er koordineringsorgan for foreningernes aktiviteter  og Forbundets sekretariat  fungerer 
som den yderst ansvarlige for foreningernes fælles projekter, samt repræsentere foreningerne i kontakterne med Nordisk 
Råd og Nordisk Ministerråd. 

Foreningerne Nordens Forbund vil også i de kommende år bidrage til en aktiv samfundsdebat, påvirke det officielle 
nordiske samarbejdes beslutningstagere og tage initiativer, der kan medvirke til at fordybe det nordiske samarbejde 
indadtil og udadtil, fremme den fri bevægelighed i Norden og kontakten mellem de nordiske borgere.  

Forbundet vil følge det nordiske samarbejdes udvikling og forsøge at være på forkant i beslutningsprocesserne for 
herved at kunne udøve maksimal påvirkning. Forbundet vil ligeledes fortsat fremme sit nordiske netværk med henblik 
på at udbrede viden om det nordiske samarbejde og for at fremme medborgerne og organisationernes nordiske 
samarbejde. Forbundet vil også tilskynde til nordisk samageren i forhold til omverdenen ikke mindst i forhold til EU.  

Af opgaver som foreningerne i perioden 2006-2008 vil give en særlig prioritet er følgende: 

PRIORITEREDE OPGAVER 

SKOLESAMARBEJDE 

Dette er det højst prioriterede område for perioden. Foreningerne vil gennem Forbundet videreudvikle 
skolesamarbejdet med vægt på aktiviteter for lærere og elever gennem organisering af udvekslingsordninger, det 
nordiske brevvekslingsprojektet og gennem informations- og undervisningsmateriale om Norden, nordisk historie, 
kultur og sprog for lærere og lærerstuderende, samt informations- og  undervisningsmateriale om Norden.  

Konkrete opgaver i perioden
Skole- og elevudvekslingsprojekter 

Projektet ”Norden i Bio”  

Nordisk legedag 

STYRKE NABOSPROGSFORSTÅELSEN  

FNF vil arbejde for, at de skandinaviske sprogs stilling styrkes i undervisning, medier og i anden offentlighed i alle 
de nordiske lande og selvstyreområder, og for at nabosprogsforståelsen forbedres mærkbart. I 2005 udkom en 
rapport udarbejdet på baggrund af en undersøgelse om forståelsen for nabosprog hos unge i de nordiske lande. 
Undersøgelsen var iværksat af Nordisk Kulturfond og viste, at nabosprogsforståelsen var blevet markant dårligere 
siden den sidste store sprogundersøgelse blev lavet for 25 år siden. I en spørgeskemaundersøgelse tilkendegav 
halvdelen af de adspurgte gymnasielever, at de hverken i grundskolen eller i gymnasiet havde modtaget 
undervisning i de nordiske sprog. Nabosprogsforståelsen er et af Foreningerne Nordens kerneområder og 
foreningerne vil i perioden arbejde aktivt for at styrke denne.  

Konkrete opgaver i perioden 
Udbredelsen af sprogprojektet ”Norden i Biografen” til så mange skoler som muligt og arbejde med en finansiering, 
der gør det muligt, at projektet kan blive et tilbagevendende tilbud til skolernes 8. klassetrin. 

Forbundet vil medvirke til at promovere betydningen af kundskaber i et skandinavisk sprog for nordboere med 
skandinavisk som fremmedsprog og fremhæve betydningen af sprogforståelsen som et instrument for nordisk 
samarbejde. 

Forbundet vil arbejde for, at de nordiske TV kanaler bliver gjort tilgœngelige i alle de nordiske lande og vil arbejde 
for, at programmer kan vises i nabolandene med undertekster fra oprindelseslandet. 

DET FÆLLES NORDISKE ARBEJDSMARKED 

Det nordiske medborgerskab blev defineret i Helsingforsaftalen af 23. marts 1962 i en helt anden virkelighed, end 
den der hersker i dag. Forbundet vil arbejde for at påvirke de nordiske regeringer til at redefinere det nordiske 
medborgerskab, så det i højere grad lever op til nutidens virkelighed med det mål, at borgere der er bosat i Norden 
også frit kan tage del i det fælles nordiske arbejdsmarked. 
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Forbundet vil også aktivt arbejde for en bedre udnyttelse af det fælles nordiske arbejdsmarked.

Konkrete opgaver i perioden  
Videreudvikling af Nordjobb 
Nordjobb Netværk, et tilbud til nordiske koncerner 
Seminar for Nordiske koncerner om det fælles nordiske arbejdsmarked og om fordelen ved nordiske 
netværksdannelser 
Nordjobb vänort 

VESTNORDEN 

FNF har længe haft det på sin opgaveliste at bidrage til en genaktivering af Foreningen Norden Grønland.  Det har 
været ønsket, at foreningen igen skulle kunne tage plads i Forbundets Præsidium og tage part i Foreningernes fælles 
projekter. Herved vil FNF’s netværk være komplet, og derved vil Forbundets stemme og vægt være udvidet.  

Foreningen Norden i Grønland har ikke deltaget i FNF’s arbejde siden 1995, dog har der været enkelte 
samarbejdsprojekter. FNF vil arbejde for, at Foreningen Norden Grønland snarest muligt igen indtager sin plads i 
FNF’s Præsidium og vil bistå med, at foreningen får den nødvendige støtte til at vokse sig til en stærk 
samarbejdspartner. 

Konkrete opgaver i perioden 
Aktiviteter og samarbejdsformer som foreningerne kan bidrage med at stimulere kontakterne med foreningen i 
Grønland. 

STYRKELSE AF KONTAKTEN MED NORDENS NÆROMRÅDER 

EU er i dag i høj grad motoren i det europæiske samarbejde og stiller på mange områder dagsordenen også i Norden. 
FNF  vil søge at løfte relevante nordiske spørgsmål frem indenfor EU/EØS. 

EU’s udvidelse med de baltiske lande og Polen har påvirket de nordiske landes forhold til Rusland, der i dag er 
knyttet tættere til regionen. Et regionalt samarbejde rundt om Østersøen og i Barentsområdet er i dag en vigtig 
forudsætning for den fortsatte vækst i regionen. Det nordiske samarbejde udgør i den forbindelse en vigtig basis for 
det brede regionale samarbejde. De baltiske landes optagelse i EU har betydet, at fokus i dag er rettet mod 
Nordvestrusland og mod Østersøen som et hele i form af en fælles politik for EU’s ”Nordlige Dimension”.  Det er 
vigtigt, at det udvidede samarbejde også forankres i den folkelige opinion og følges op af af en udvidet folkelig 
kontakt i regionen. I den forbindelse vil Forbundet søge at bistå med at opbygge stærke frivillig organisationer i 
Baltikum og Nordvestrusland. Gennem Forbundet vil foreningerne også udvikle udvekslingsordninger, der kan øge 
kendskabet til Norden og til nabolandene. 

Der er også et behov for en udvidet kontakt med Vestnordens nærområder i de britiske områder i Nordsøen, de 
østlige områder i Canada og i USA. Snorri Programmet (for nordamerikaner med nordiske rødder er et godt 
eksempel på hvordan sådan et samarbejde kan gennemføres. 
 Her er tale om etablerede og stabile demokratier, samarbejdsprogrammer for de vestlige nærområder kan bygge på 
de lange historiske, kulturelle, sociale og økonomiske kontakter. 

Konkrete opgaver i perioden 
FNF vil gennemgå eksisterende samarbejdsaftaler og eventuelt udbygge dem med tilføjelser om relationer til 
officielle samarbejdspartnere som NMR/NR og Baltisk Råd/Baltisk Forsamling med det formål at udvide den fælles 
påvirkningskraft. 
FNF vil klargøre sine relationer til Østersøsamarbejdet og have beredskap for indspil samt opfordre foreningerne til 
at deltage i det fremvoksende netværk som er ved at opstå inden for den tredie sektor. 
FNF vil kortlægge situationen i Vestnordens nærområder, dvs de nordlige  Britiske Øer og det østlige Nordamerika, 
for at se om der er intresse for Norden-virksomhed findes på det folklige plan. 
FNF vil se på situationen i Nordvest Rusland for at analysere mulighederne for en samlet Norden-virksomhed. I 
tilfælde af at dette ikke kan lade sig udvikles uoficielle, men registrerede samarbejdsrelationer til lokale Norden-
organisationer med folkelig forankring. Prioritet gives S:t Peterburgsområdet, Petrozavodsk, Murmansk, Arkangelsk 
och Kaliningrad. 
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FNF vil se på situationen i Polen og Tyskland for at se om forudsætninger for Norden-organisationer foreligger. 
Hvor der synes at være mulighed herfor, vil FNF også involvere Norden-grupper i Europa i et kontaktnet og på 
længere sigt opbygge et beredskab til kontakter med Norden-grupper udenfor Europa og også definere hvilke typer 
af spørgsmål som kan blive aktuelle at samarbejde om. 

UDVIDET SERVICE FOR FORENINGERNES MEDLEMMER  

Konkrete opgaver i perioden 
Fælles internetavis 
Oversigt over fælles rabatter 
Rejser 
Konkrete tilbud om deltagelse i projekter 

FORBUNDETS OPINIONSSKABENDE VIRKSOMHED  

Forbundet og foreningerne vil i de kommende år gøre en stor indsats for at skærpe den opnionsskabende 
virksomhed. Forbundet og foreningerne vil forsøge at holde sig på forkant med udviklingen, således at der er 
mulighed for at påvirke politiske beslutninger før de bliver truffet. 

Konkrete opgaver i periode 
Formanden for den nationale Foreningen Norden i det land, hvor præsidiemødet skal holdes, forbereder en udtalelse 
om et aktuelt og for foreningen relevant indhold. 
Forbundet og foreningerne skriver løbende debatindlæg og artikler til nordiske aviser m.m. 

NORDBOERNES RETTIGHEDER 

Konkrete opgaver i perioden 
Undersøgelse af priser for mobiltelefoni inden for Norden 
Fortsat indsamling af eksempler fra servicetelefonen Hallo Norden 
Skærpet ”vagthundsfunktion” 

NORDISK TV-SAMARBEJDE 

Foreningerne har gennem Forbundet i mange år  arbejdet aktivt  for at, at de nordiske public-service-kanaler skal 
kunne ses i alle de nordiske lande. 

Nordisk Råd nedsatte i 2004 en arbejdsgruppe med Frode Sørensen som formand, der skulle arbejde for, at de 
nordiske public-service kanaler skulle kunne ses i alle nordiske lande. Gruppen konkluderede, at tiden og den 
teknologisk udvikling er forpasset i relation til ideerne om et public service samarbejde. Derimod ikke i relation til 
samproduktion og gensidig anvendelse af nordiske produktioner.   

Forbundet fortsætter et aktivt samarbejde for at udvikle nordisk samarbejde i relation til samproduktion af TV-
programmer og en gensidig anvendelse af, samt for en optimal udnyttelse af mulighederne for at udnytte 
digitaliseringen til at kunne give nordboerne mulighed for at se nabolands-TV. 

FRIVILLIGORGANISATIONERNE

FNF vil arbejde for, at de frivillige organisationer får en stærkere rolle i forhold til de officielle nordiske 
samarbejdsorganer. Et aktivt demokrati og folkestyre kræver, at mennesker engagerer sig i det og er med til at 
udvikle og styrke det. Det synes i dag at være påkrævet at fremhæve den store ressurse, der ligger i et folkeligt 
engagement og  den gavn som de officielle nordiske samarbejdsorganer kan have af at føre en dialog  med det 
frivillige Norden. Den folkelige interesse for deltagelse påvirkes af mulighederne for indflydelse, derfor vil 
Forbundet arbejde for, at det nordiske samarbejde åbner sig yderligere over for de frivillige organisationer.  
Fornyelsen komme ganske ofte fra græsrøddernes frie debat, hvor de bedste ideer kan påvirke den officielle 
beslutningsproces. 

Konkrete opgaver i perioden 
Seminar om de frivillige organisationers rolle i forbindelse med opbygningen af den nordiske velfærdsstat. 
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MILJØ 

Foreningerne har tidligere samarbejdet på miljøområdet, senest med  projektet "Svona gerum við /Vi lærer af 
hinanden" og ønsker at genoptage samarbejdet med forskellige samarbejdsprojekter. 

Konkrete opgaver i perioden 
Skoleprojekter med temaet miljø, herunder med Øresundskolen i København. 
Arbejde for at sikre miljøet i de nordiske farvande, herunder opfordre til, at der etableres et nordisk kystberedskab i 
stedet for fem nationale, der kan herved både opnås bedre kvalitet i beredeskabet og der kan opnås en besparelse. 
At intænke miljø som tema i forbindelse med foreningernes øvrige projekter.  

VIDEREUDVIKLING AF PROJEKTER 

FNF arbejde for at videreudvikle projekterne Nordisk Biblioteksuge og Nordisk Gæstebud. 

Nordisk Biblioteksuge med Skumringstimen og Morgengry (Kura skymning/Kura gryning) vil blive videreudviklet 
i de kommende år. Projektet har i de seneste år fået et større og større antal deltagende biblioteker foreninger m.fl. 
både i Norden og i Baltikum. FNF vil sammen med den nordiske PR-Forening for nordiske biblioteker udvikle ideer 
til at gøre projektet interessant for endnu flere biblioteker og foreninger. Projektet vil også blive søgt eksporteret til 
Norden interesserede uden for Nordeuropa.   

Nordisk Gæstebud vil bliver videreudviklet og årligt tematiseret. Nordisk Gæstebud holdes i tilknytning til 
Nordens Dag den 23. marts, hvor Helsingforsaftalen blev underskrevet i 1962. Der vil blive optrykt nye nordiske 
madordslister, og der vil blive stræbt efter at lave forslag til menuer, der kan lægges på FNF’s og på foreningernes 
hjemmeside.   
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6 PROJEKTVIRKSOMHEDEN 

Projektvirksomheden har i 2006 været præget af videreførelse og udvikling af allerede igangsatte projekter. Det gælder 
Nordjobb og det nordiske biblioteksprojekt Skumringstimen og Morgengry (også kaldet Nordisk Biblioteksuge) samt 
Nordisk Gæstebud.   Nordisk Biblioteksuge fejrede i 2006 sit 10 års jubilæum. Nordisk Biblioteksuge administreres fra 
1. januar 2006 hos FNF og der er lagt mange kræfter i at videreudvikle og profilere projektet.  

I 2006 har FNF lanceret  et nyt sprogprojektet Norden i Bio. Interessen for projektet er stor, og projektet har fået en god 
start.

Forbundet har endvidere været aktive i forhold til Orkester Norden bl.a. ved udbredelse af kendskabet til orkesteret samt 
for at sikre orkesterets fortsatte eksistens.  

Nedenfor gives en mere detaljeret omtale af de enkelte aktiviteter. 

6.1 UNGDOMSUDVEKSLING  

Nordjobbs primära syfte är att öka kunskapen om de nordiska länderna, den gemensamma nordiska arbetsmarknaden 
och öka kunskapen om det nordiska samarbetet genom att erbjuda unga i åldern 18 – 28 år sommarjobb, bostad och ett 
varierat kultur-, utbildnings-, och fritidsprogram.  

År 2006 var det tredje året som Nordjobb nordiska sekretariat var beläget i Malmö. Sedan starten 2004 har men haft ett 
målmedvetet tänkande i sitt arbete och tanken är också att man framöver kan utveckla projektet för att möta konkurrens 
från omvärlden på ett bra sätt. 

Till det nordiska sekretariatets uppgifter hör det överordnade ansvaret för projektet samt koordinering av information 
till sökande och media, dessutom har sekretariatet ansvarat för hemsidan www.nordjobb.net, den elektroniska 
sökandedatabasen, planering och genomförande av internutbildning av projektledare och projektassistenter. 
Sekretariatet har ansvarat för att regelbundet rapportera om verksamheten till Föreningarna Norden och Nordiska 
ministerrådet.  

Lokalt administreras Nordjobb av de olika Föreningarna Norden med undantag av Grönland och Färöarna. På Grönland 
administreras projektet av Grönlands Hjemmestyre och på Färöarna av Nordens Hus. De nationella projektledarna 
ansvarar för ackvirering av arbetsplatser och deras tillsättning, anskaffning av bostäder, information till nordjobbarna 
och rekrytering av projektassistenterna.  

Fritidsprogrammets nordiska profil är viktigt för att behålla projektets särart och för att fortsatt kunna locka ett stort 
antal ungdomar att söka Nordjobb. Under 2006 var målet att 750 ungdomar skulle få Nordjobb. Totalt mottogs 5367 
kompletta ansökningar och av dem tillsattes 714 nordjobbare. Noterbart är dock att det är ett större antal än 714 som 
erbjuds ett arbete. Uppskattningsvis erbjuds drygt 20 % av alla sökande som hade gjort en komplett ansökan ett arbete. 

Under 2006 har man förutom det traditionella Nordjobb arbetat med delprojekten Nordjobb-Nätverk och Nordjobb-
Vänort. Nordjobb-Nätverk syftar till att nordiska företag ska ge ungdomar inom företaget möjlighet att arbeta i ett 
syskonföretag i ett annat nordiskt land. NordjobbVänort har som syfte att väcka intresset för Norden bland unga men 
även bland arbetsgivare och kommuner i våra vänorter.  

Nordjobbare har i år funnits i Köpenhamn, Odense, Århus, Bornholm och Herning i Danmark, på tre orter i Finland, 
Helsingfors, Tammerfors, Åbo samt även i Österbotten, på Färöarna i Torshavn, Gjógv, Viðareiði och på Mykines, 
Grönland i Nuuk, i huvudstadsregionen men även på flera landsorter runt om på Island, i Oslo 
och i norra Norge, och Göteborg, Stockholm och Norrtälje i Sverige och i flera 
kommuner och i Mariehamn på Åland. 
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Tabell 7.1.1 Kompletta* ansökningar 2006 fördelade på kön jämfört med resultat 2005 

 Kvinna Man Totalt 2005 Resultat 2004 
Danmark 111 68 179 193 
Finland 1580 331 1911 1820 
Färöarna 2 0 2 5 
Grönland 6 3 9 6 
Island 101 52 153 141 
Norge 189 113 302 359 
Sverige 1866 896 2762 2237 
Åland 11 3 14 24 
 3866 1466 5332 4785 

* Med kompletta ansökningar menas ansökningar som är fullständigt utfyllda. Ansökningarnas totala antal 2006 var 
9716 st. 

Tabell 7.1.2 Tillsatta platser 2006 jämfört med resultat 2005 

 Tillsatta 2006 Resultat 2005 
Danmark 99 131 
Finland 68 84 
Färöarna 9 10 
Grönland 3 13 
Island 155 96 
Norge 106 70 
Sverige 220 216 
Åland 37 43 
Nordiska sekretarietet 17 21 
 714 684 

Nordjobbs organisation 
Nordiska sekretariatet 
Projektchef Åsa Juslin 1.1 -31.10.2006 
Projektchef Fredrik Jakobsen 1.12 -31.12.2006 
Informatör Katja Mäntylä 1.1 – 31.12.2006 

Nationella projektledare:  
Klaus Elmo Petersen, Danmark, Åsa Dahlvik, Finland, Linda Mortansdottir och Marjun Jespersen , Färöarna, Mike K. 
Andersen, Grönland, Alma Sigurðardóttir, Island, Eira Bjørvik, Norge, Fredrik Jakobsen, Sverige och Johanna 
Lindholm, Åland. 
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Nationella fritidsledare: 
Kenneth Rasmussen, Laust Skenbjerg, Jacob Grelk, Morten Jacobsen och Lone Klein, Danmark, Linda Salli, Emma 
Huvitus, Linda Knookala, Ellinor Granholm och Paula Aura, Finland, Linda Mortansdottir, Färöarna, Mike K. 
Andersen, Grönland, Katrín Magnúsdóttir, Island, Eia Bjørvik, Norge, Elise Marianne Åberg, Marina Brännbacka och 
Anna Bäcklund, Sverige, Heidi Öst, Åland. 

6.2   NORDISK BIBLIOTEKSVECKA– ”KURA SKYMNING” 

Danmark:  

Finland:  

Færøyene:  

Grønland:  

Island:  

Norge:  

Sverige:  

Samisk:  

Åland:  

Nordisk biblioteksuge - Skumringstime 

Pohjoismainen kirjastoviiko – Iltahämärässä 

Norðurlendsk bókasavnsvika - Í skýmingini 

Nunat Avannarliit sapaatip Akunnera -     
Taarsiarsaartalernera 

Norræn bókasafnavika - Í ljósaskiptunum 

Nordisk bibliotekuke - Skumringstime 

Nordisk biblioteksvecka - Kura skymning 

Davviriikkaid girjerádjovahkku - 
Eahketveaigin 

Nordisk biblioteksvecka - Kura skymning 

Den 13-19 november 2006 firade den nordiska biblioteksveckan 10-årsjubileum. Temat var nordisk kriminallitteratur 
och spännande berättelser. Temarubriken var ”M:ordet i Norden” – en ordlek som dels påminde om första årets 
evenemang ”Ordet i Norden”, dels syftade på olika spännande M-ord såsom mord, misstankar och mörker. 

Årets texter hämtades ur isländske Arnaldur Indriðasons kriminalroman ”Kvinna i grönt” (Grafarþögn, 2001), danske 
Ole Lund Kirkegaards ”Robban och alla de andra polarna” (Frode og alle de andre rødder, 1980) och svenska Gunilla 
Bergströms ”Är du feg, Alfons Åberg?” (1980). 

På bibliotek, skolor och Nordenföreningar i de nordiska länderna och de självstyrande områdena var både program och 
engagemang som vanligt mycket skiftande. En förskola i Sverige meddelade att man projicerade Alfons Åberg-boken 
på storbildsskärm för barnen under uppläsningen. På Asker bibliotek i Norge kombinerades högläsningen för vuxna av 
den isländska texten med känt deckarförfattarbesök och en jazzkonsert. I Stockholm anlitades en välkänd isländsk 
fotbollsspelare som uppläsare på Stadsbiblioteket. 
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Deltagande 
År 2006 slog projektet alla tidigare rekord i såväl antalet deltagare som mängden distribuerat material. Sammanlagt 
anmälde sig fler än 2 300 institutioner. 20 000 affischer och 175 000 vykort distribuerades. 

Från Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Åland, Grönland och Färöarna anmälde sammanlagt drygt 1600 
institutioner sitt deltagande, varav 1545 registrerade sig på hemsidan. År 2005 registrerade sig som jämförelse 1047 
stycken (totalt 1128 ihop med övriga registreringssätt) på hemsidan. 

De deltagande institutionerna år 2006 var fördelade enligt följande (2005 års siffror inom parentes): Huvudbibliotek: 
579 (518); Filialer: 164 (222); Skolbibliotek: 408 (279); Skola: 274 (52); Nordenförening: 45 (29); Annan: 41 (28); 
Okänd typ: 42 ( - ). 
Fotnot: Några deltagare saknas i denna statistik. 

Deltagande i Baltikum och övriga länder 
I de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen tycks engagemanget för den nordiska biblioteksveckan växa för 
varje år. Sammanlagt deltog där drygt 700 skolor och bibliotek, dock är siffran osäker p.g.a. bristande statistik från 
framförallt Estland. Med undantag för några institutioner i Estland anmäler sig inte de baltiska institutionerna via 
projektets hemsida. I Lettland och Litauen genomförs projektet i samråd med en nationell samordnare som 
sammanställer all deltagarstatistik m.m. I Litauen deltog 375 institutioner (år 2005 var det 253 stycken). I Lettland 
deltog drygt 300 institutioner, vilket var ungefär lika många som år 2005. Antalet elektroniska anmälningar från Estland 
minskade från 29 till 15 stycken. 

År 2003 fick den nordiska biblioteksveckan anmälningar från Shetlands- och Orkneyöarna. Tyskland har också genom 
åren haft ett antal registrerade anmälningar, men de flesta av dem är danskspråkiga institutioner som ibland samverkar 
med danska bibliotek och skolor i Sønderjylland. 

2006 års projekt spreds också över hela världen, främst via norska och skandinaviska skolor i utlandet. Bl.a. registrerade 
sig skolor i Peru, Mongoliet, Spanien och Storbritannien. 

Styrgruppen för nordiska biblioteksveckan 
Nytt för projektet 2006 var att projektledningen för nordiska biblioteksveckan flyttades till Föreningarna Nordens 
Förbunds kansli i Malmö. Ny projektledare efter Leila Lukander på Pohjola-Norden i Helsingfors blev Carl Liungman 
på FNF. Styrgruppen hade ett möte i Riga den 20-21 januari 2006. 

Representanter från Nordenföreningarna: Klaus Elmo Petersen, Danmark; Leila Lukander, Finland; Esther 
Siguðardottir, Island; Monica Evje, Norge; Britta Nygård och Maj-Britt Imnander, Sverige; Sofie Norrlund, Åland. 
PR-foreningen for nordiske biblioteker: Anne Marie Marstrand, Danmark; Päivi Jokitalo, Finland; Hólmkell Hreinson, 
Island; Live Gulsrud, Norge och Björn Lindwall, Sverige. Ordförande för PR-foreningen är Björn Lindwall. 
Övriga nordiska projektmedarbetare var Annika Egholm, Färöarna; Elisa Jeremiassen, Grönland och Liv Inger Lindi, 
Sameland (Norge). 
Projektmedarbetare i Baltikum var i Estland: Kylli Ummer, Eha Vain och Reet Olevsoo; i Lettland: Ieva Hermansone 
samt i Litauen: Virginija Havstam. 
Webbansvarig för projektet är Ole Harald Flåten, Norge. 

6.3 NORDISK GÆSTEBUD 

Nordisk Gæstebud fejres i tilknytning til Norden Dag den 23. marts. Nordisk Gæstebud er en nordisk fest med nordisk 
mad, nordiske madtraditioner, viser og underholdning i fokus.  Gæstebudet er et fællesnordisk projekt mellem 
Foreningerne Norden. Foreningerne arrangerer Nordisk Gæstebud som en forårsaktivitet på samme måde, som 
foreningerne om efteråret har Skumringstid. På nordisk plan er der ingen samarbejdspartnere, men aktiviteten stilles til 
rådighed for lokalafdelingerne i hele Norden. Mange lokalafdelinger har taget Nordisk Gæstebud op, som en del af 
deres årlige lokale arrangementer. 

Foreningerne stiller et materiale til rådighed for lokalafdelingernes arrangementer i form af plakat, madordsliste mm.  

Den nordiske madkultur er kommet mere i centrum, hvilket også positivt har påvirket antallet af Nordisk Gæstebud 
arrangementer.  
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6.4 NORDISKE INFORMATIONSKONTORER  

De nordiske informationskontorer blev oprettet i 1981 efter beslutning af Nordisk Ministerråd og organiseres i 
samarbejde med Foreningerne Norden. 
Informationskontorerne har følgende arbejdsområder: 
informerer om det officielle og frivillige nordiske samarbejde  
rådgiver om nordiske fonde og støttemuligheder  
tilrettelægger læsekredse i nordisk litteratur, temadage og rejser i Norden  
tilbyder foredrag og kurser om nordiske emner  
arrangerer nordiske koncerter og kunstudstillinger  
og samtidig virke som distriktskontorer for Norden-foreningerne. 

I 2006 har der været 12 nordiske informationskontorer i Norden, i Sydslesvig, Baltikum og i nord-vest Rusland. De 8 
informationskontorer drives i tæt samarbejde med Foreningen Norden, nemlig i Jyväskylä og Vasa i Finland; Akureyri i 
Island; Alta og Arendal i Norge; Umeå og Göteborg i Sverige og i Sydslesvig. Nordisk Informationskontor i Sydslesvig 
blev oprettet i 1997 som et informationspunkt med kontor i Flensborg og arbejder med nordisk information i 
Sønderjylland og Sydslesvig, og har gennem året drevet sin virksomhed på linie med de øvrige kontorer. 
Samarbejdsoplægget mellem Nordisk Ministerråd og informationskontorerne er baseret på, at kontorerne skal bistå 
Ministerrådet med at sprede information om det nordiske samarbejde i sine regioner. De aftaler, som er oprettet mellem 
kontorerne og Ministerrådet, er grundlaget for den støtte, som gives over det nordiske budget. 
Kontorernes arbejdsplaner drøftes årligt med Nordisk Råds og Ministerrådets Informationsenhed, og kontorernes 
informationsansvarlige deltager i nordiske arrangementer såsom sessioner og nordiske konferencer.  
Organisatorisk har kontorerne egne bestyrelser.  
Efter ønske fra Informationskontorerne har FNF søgt at være mere koordinerende i forhold til kontorernes virksomhed. 
På fælles møder mellem informationskontorerne og FNF udveksles information om virksomheden. 
Et samarbejde mellem FNF og kontorerne er udgangspunktet for sprogprojektet “Norden i Bio”, der er omtalt i denne 
årsberetning.  
Virksomheden ved informationskontorerne er med tiden blevet ganske omfattende og har stor betydning for interessen 
for det nordiske samarbejde i de aktuelle regioner. Kontorerne udarbejder egne årsberetninger. 

6.5 ORKESTER NORDEN 

Orkester Norden startade 1993 som ett samarbetsprojekt mellan Föreningarna Nordens Förbund, Lions i Norden, Norsk 
musikkråd och Svenska Rikskonserter. 

Orkester Norden har bland annat som mål att stärka samhörigheten mellan nordisk ungdom, utveckla kunskapen om 
nordisk musik och synliggöra det rika nordiska kulturarvet. Orkestern vill ge unga nordiska musiker en möjlighet att 
arbeta med nordisk repertoar tillsammans med några av Nordens främsta instruktörer och med dirigenter och solister av 
internationellt format. Orkester Nordens turnéer har allt sedan premiäråret utvecklat musikaliska och sociala kontakter 
mellan unga musiker i hela Norden. Sedan några år tillbaks har Orkester Norden också ett samarbete med 
Musikhögskolorna i Estland, Lettland och Litauen. Varje år bjuds ett antal musiker från dessa länder in för att delta i 
sommarsessionen och man har på detta sätt utökat det nordiska perspektivet. 

Efter en utvärdering av NOMUS av projektet 1996 har orkestern fram t o m år 2000 haft ett fast bidrag från Nordiska 
ministerrådet på en miljon danska kronor. Fr.o.m. 2001 höjdes bidraget till 1,5 miljoner. 

Orkestern fick även under 2006 omfattande ekonomiskt stöd från Nordiska Investerings-banken som sedan flera år är 
orkesterns huvudsponsor. Banken stöder orkestern ekonomiskt även under 2007. Till detta kommer stöd från olika 
organisationer och privata företag i samband med årets instuderingsperiod och konserter. Lionsklubbarna i Norden har 
som tidigare bidragit med stipendier till musikerna samt svarar för praktiska arrangemang vid de nordiska konserterna. 
Gästmusiker från Baltikum har fått resestöd från Nordiska Ministerrådets Informationskontor i de respektive baltiska 
länderna. Rikskonserter i Sverige bidrog med projektledarens lön samt kontor och overheadkostnader för projektets två 
heltidstjänster till ett sammanlagt värde av SEK 520.000. 

Projektet har en nordisk styrgrupp med representanter från Lions i Norden, Föreningarna Nordens Förbund, Jeunesses 
Musicales International, De Unges Orkesterforbund, Rikskonserter Sverige, Nordiska Musikkommittén (NOMUS) och 
Association of Nordic Music Academies (ANMA). Rikskonserter har övergripande projektansvar. 
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Sedan 2001 finns det också en programgrupp som består av representanter från Rikskonserter, Musik i Syd, Malmö 
Symfoniorkester, Musikhögskolan i Malmö och NOMUS. Dessa bidrar med stora kunskaper konstnärligt och praktiskt. 

Repetitioner hölls på Musikhögskolan och konserthuset i Malmö. Samarbetet med dessa båda institutioner har varit 
mycket värdefullt för Orkester Norden. Sedan några år är Orkester Norden också en poänggivande universitetskurs vid 
Musikhögskolan i Malmö. Under året var det 78 musiker ur orkestern som anmälde sig och examinerades från kursen.  

2006 års turné gick till sydöstra Europa som ett led i Rikskonserters samarbetsprojekt med sex länder i området, 
Musical Links. Sammanlagt blev det fyra konserter i Kroatien och Slovenien samt två konserter i Sverige, i Malmö och 
Stockholms konserthus. Den unge ryssen Vasilij Petrenko dirigerade och den danske violinisten Mikkel Futtrup var 
solist. I november återsamlades orkestern för att under Eri Klas ledning och med Alexander Gilman som solist, ge två 
konserter i München och Berlin för festivalorganisationen Europa Musicale. Där lockade Orkester Norden hela 1200 
lyssnare till den anrika Berlinfilharmonins konsertsal.   

Bilder från Konserthuset, Stockholm 25 juli 2006. Foto: Peter Ahlbom/ Rikskonserter             

Antal sökande och deltagare 1993-2006: 

År 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 S:a 
Sökt 450 546 516 520 586 696 570 336 442 547 359 327 312 311 6518 
Delt    67 104 86 90 86 103 82 91 98 96 93 96 103 106 1301 

Deltagare från varje enskilt land: 

Antal 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 S:a 
DK 13 18 10 7 9 14 11 10 14 16 12 19 20 17 190 
FI 20 22 27 24 27 27 13 25 24 22 31 23 23 24 332 
IS 7 17 18 10 2 8 3 7 10 4 7 12 10 12 127 
NO 8 16 8 22 18 21 18 17 11 17 12 18 18 10 214 
SE 18 30 22 27 30 33 32 28 38 35 27 21 20 23 384 
EE       2 3 - 2 1 2 1 3 14 
LV       2 - - - 2 1 4 4 13 
LT       - - - - 1 - 2 3 6 
FÄR. 1 1 1 - - - 1 1 1 - - - - 2 8 

Numera är det även möjligt att söka till Orkester Norden med en annan nationalitet än nordisk, så länge man studerar på 
en nordisk musikhögskola. Detta medförde att orkestern 2006 i tillägg till ovanstående hade musiker från Tyskland, 
Japan, Polen, Ryssland och Serbien. 
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7 FÖRENINGARNA NORDENS UNGDOMSFÖRBUND (FNUF) 

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF) är ett samarbetsorgan för de nationella Nordenföreningarnas 
ungdomsorganisationer eller motsvarande organ i de nordiska länderna och de självstyrande områdena. Medlemmarna 
år 2006 var Föreningen NORDENs Ungdom, Danmark, Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, Finland, SORLAK, 
Grönland, Nordklúbburin, Island, Föreningen Norden, Norge och Föreningen Nordens Ungdomsförbund, Sverige. 
FNUF höll år 2006 sitt vårmöte i Köpenhamn och höstmöte i Oslo. De samnordiska evenemangen som arrangerats 
under året var bl.a. Saunaexpressen i Finland och Heja Norge evenemang i Oslo. Café Norden som ordnades i Göteborg 
i Sverige lockade 50 ungdomar till Sverige i oktober. Temat för Café Norden var de nordiska språken. Syftet var att öka 
deltagarnas intresse för nordiska språk samt öka kunskaper i dessa grannspråk. FNUF:s tidskrift Gorm kom också ut en 
gång under 2006. FNUF:s hemsida på adressen www.fnuf.net upprätthålls av Nordklúbburin på Island.  
Freyja Finnsdóttir från Nordklúbburin på Island fungerade som ordförande för FNUF under verksamhetsåret. 
Arbetsutskottet bestod av Freyja Finnsdóttir, viceordförande Mette Heide Sørensen från Föreningen NORDENs 
Ungdom i Danmark, Johanna Carlsson från Föreningen Nordens Ungdomsförbund i Sverige och FNUF:s 
generalsekreterare Timo Salmi från Pohjola-Nordens Ungdomsförbund i Finland. 
FNUF:s sekretariat fortsatte koordinera verksamheten i Helsingfors under ledning av Pohjola-Nordens 
Ungdomsförbunds generalsekreterare. Sekretariatet har ansvar för FNUF:s ekonomi, tar hand om  
informationsspridningen mellan länderna samt förbereder och sammankallar möten. FNUF/PNU administrerar också 
Ungdomens Nordiska Råds (UNR) sekretariat. Från juni framåt arbetade Marjukka Weide som koordinator för UNR. 
UNR:s årliga session hölls i slutet av oktober i Köpenhamn före Nordiska rådets session. Föreningen Nordens Ungdom 
i Danmark deltog i praktiska arrangemang av sessionen. 
Samarbetet mellan länderna och organisationerna har under år 2006 fungerat bra. FNUF ser positivt på det förtroende 
som FNUF åtnjuter hos FNF och bland Föreningarna Norden i respektive länder. 

8 VENSKABSBYSAMARBEJDET 

Venskabsbysamarbejdet mellem kommuner og frivillige organisationer har gennem alle årene været en vigtig sag for 
Norden-foreningerne. Samarbejdet giver muligheder for at bringe folk på lokalt og kommunalt plan sammen i et 
netværk over hele Norden. Omkring 1000 kommuner har i årenes løb oprettet venskabskontakter i Norden. Denne 
virksomhed har hen ad vejen også fået forgreninger til de nordiske nærområder, og til en række lande i de andre 
verdensdele. 
I 2006 har foreningerne fortsat diskussionerne om, hvordan venskabsbysamarbejdet kan fornyes. Diskussionerne har i 
høj grad haft fokus på kommunesammenlægningernes betydning for venskabsbysamarbejdet. FNF udgav i 2006 en 
folder om det nordiske venskabsbysamarbejde med titlen ”Nordiske venner for livet”, som også tog spørgsmålet om 
kommunesammenlægningernes indflydelse på det fortsatte venskabsbysamarbejde op. I folderens leder skrev 
formanden for FNF, Bjarni Danielsson: ”Det nordiske venskabsbysamarbejde er unikt i både omfang og form. Først og 
fremmest er det langt mere omfattende, og har langt større folkelig opbakning, end andre europæiske 

venskabsbysamarbejder. Det er forankret i de lokale befolkninger helt ned til den enkelte spejder, præst, skoleklasse, 

børnefamilie eller sanger.  
Som regel skabes venskabsbyforbindelserne mellem byer, der har en masse til fælles. Samme demografiske 
sammensætning, samme størrelse, samme erhvervsstruktur. Det har givet mange muligheder for at lære af hinanden, og 
lære hinanden at kende. Hvad enten det drejer sig om at lære andre nordiske sprog, spille musik, skak eller noget helt 
fjerde, eller at blive klogere på hvordan andre driver ældreforsorg og biblioteker, eller hvordan der undervises i 
skolerne.  
Men mest af alt drejer det nordiske venskabsbysamarbejde sig om  - ja, det ligger i ordet – venskaber. Og de bliver 
skabt i Norden i høj grad. De nordiske lokale samarbejder spænder meget vidt, og det betyder, at langt flere mennesker i 
de enkelte byer føler en tilknytning til de aktiviteter, der opstår i kølvandet.  

Det nordiske venskabsbysamarbejde har en politisk international dimension, der ligger helt uden for partipolitik. 
Samarbejdet fik form blandt andet som følge af de erfaringer, 2. verdenskrig gav de nordiske lande. I dag har vi stadig, 
og måske mere end nogensinde, brug for evnen til at samarbejde og knytte venskaber på tværs af landegrænser. Her i 
Norden viser vi et eksempel, vi er stolte af at kunne give videre

Foreningerne samarbejder om udviklingen af og gennemførelsen af ”Nordisk Træf” som et fast tilbagevendende 
mødested for venskabsbyerne og organisationerne. På træffet drøfter deltagerne venskabsbysamarbejdet og den 
overordnede hensigt med venskabsbysamarbejdet. Næste nordiske træf finder sted den 8. – 9. juni 2007 i Hamar, Norge. 
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9 SKOLSAMARBETE  

Skolverksamheten i Föreningarna Norden varierar lite i de olika länderna. Sverige, Norge och Danmark erbjuder 
skolorna skolmedlemskap som innehåller bl.a. bokpaket och erbjudanden. Finland, Island och Åland håller kontakt med 
alla skolor i landet. Norge och Finland är administratörer för nationella skolstipendieordningar. Föreningen Norden 
Sverige har en egen stipendieordning Nordiska lärarfortbildningsstipendier. Föreningarna Norden på Island 
administrerar Västnorden medel.   
Föreningarna samarbetar i brevväxlingsprojektet Vänskapsklasser. Föreningarna erbjuder även skolorna nordiska 
lärarfortbildningskurser och anordnar sommarläger för ungdomar i alla åldrar. Två samnordiska lärarfortbildningar var 
planerade under 2006. En blev en succé men den andra fick ställas in. Fortbildningskursen om Vatten 30/3 -2/4 i 
Lysekil blev inställd pga. för få anmälningar. Ett danskt - svenskt kontaktseminarium genomfördes i Hilleröd den 24 
mars. Ett trettiotal lärare deltog. I Kommunikation i flerspråkiga klassrum i Norden i Kista den 17-18/11 deltog två 
hundra lärare från Sverige, Norge och Finland.  

Vänskapsklasser 
Brevväxling per post och e-post hade som mål att stimulera till kontakter mellan elever i alla åldrar. Det andra viktiga 
målet var att ge eleverna praktisk erfarenhet av de nordiska språken. De fick på ett stimulerande och enkelt sätt träna 
nordisk språkförståelse men också vetskap om barns levnadsvillkor i Norden. Projektet spred information om Norden 
och det nordiska samarbetet för att öka förståelsen för den nordiska gemenskapen bland skolelever. Lärarna fick genom 
projektet stöd i sin undervisning om Norden.  
Föreningarna Nordens Vänskapsklassprojekt förmedlade kontakt mellan klasser i Norden för elever i alla åldrar helt 
gratis. 133 klasser var anmälda den 31 december 2006: 44 danska, 36 svenska, 32 finska, 20 norska och en isländsk 
klass. Föreningen Norden, Sverige var koordinator för projektet. Information om projektet spreds genom utskick, 
föreningarnas hemsidor, medlemsblad och nyhetsbrev, utbildningsmässor samt genom annonser. Föreningen Norden, 
Norge sände inbjudan till vänskapsklasser till alla norska skolor.  

Lägerverksamhet 
Under sommaren 2006 genomfördes tre läger för ungdomar från 11-16 år på följande platser i Norden i Föreningarna 
Nordens regi: 
Lägerskola för 11-13 åringar i Hilleröd i Danmark, 86 deltagare  
Juniorläger för 13-15 åringar i Borgå i Finland, 32 deltagare.  
Bildkonstläger för 14-16 åringar på Biskops Arnö i Sverige 16 deltagare. 

Tävlingar  
Fototävlingen Min favoritplats i Norden arrangerades i samarbete med Nordiska skoldatanätet Nordskol. 
Tävlingsdeltagarna sände in sina digitala foton till Nordskol. Vinnarna, som utsågs efter omröstning på hemsidan, 
publicerades den 6 februari på nätet.  Första priset gick i åldersgruppen 8-11 åringar gick till Elin Holmberg i 
Västerskog i Finland för bidraget Solnedgång över Koli. Vinnare i åldersgruppen 12-19 åringar var Emma Matsson i 
Arvidsjaur med bidraget Hjortronskogen. De flesta bidragen kom från Sverige, Finland och Island. Vinnarna fick en 
kamera, andra och tredje priserna var bokpriser.   

Föreningen Norden, Sverige var koordinator för projektet. Information om projektet spreds genom utskick, 
föreningarnas hemsidor, medlemsblad och nyhetsbrev, utbildningsmässor samt genom annonser. Föreningen Norden, 
Norge sände inbjudan till vänskapsklasser till alla norska skolor.  
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10 KONTAKT MED SAMARBEJDSPARTNERE I NÆROMRÅDERNE 

Der findes i dag fungerende Norden-foreninger i Estland, Letland, Litauen, i Koltushi ved St. Petersburg og i 
Petrozavodsk. De samler nordisk interesserede medlemmer til at arbejde for at sprede kundskab om Norden i 
hjemlandene og til at holde kontakter med Norden-foreningerne i de nordiske lande.  I 1999 blev der underskrevet 
samarbejdsaftaler mellem Foreningerne Nordens Forbund og foreningerne Norden i Estland og Letland. 
Samarbejdsaftalen har til mål  at fremme kontakten og samarbejdet mellem Foreningerne Nordens Forbund og 
Foreningerne Norden i Estland og Letland og knytte disse nærmere til Norden-foreningerne i Norden.   

Foreningen Norden i Estland blev oprettet i 1989 og har lokalafdelinger i flere kommuner. Foreningen har haft tæt 
samarbejde med Pohjola-Norden i Finland.   

Foreningen Norden i Letland blev oprettet i 1991 og har lokalafdelinger i flere kommuner.   

Foreningen Norden i Litauen blev oprettet i 1997 og samler Norden-interesserede fra Vilnius-området, men har også 
medlemmer fra andre dele af Litauen. I samarbejde med Foreningerne Nordens Forbund og Pohjola-Norden, og i regi af 
Nordisk Informationskontor i Vilnius, arrangerede foreningen igen i år den nordiske biblioteksuge. 

Foreningen Norden i Koltushi kommune blev etableret i år 2000 i Koltushi, vest for St. Petersburg. Koltushis 
historiske og kulturelle baggrund og det faktum, at mange af indbyggerne har forbindelser med Norden, specielt med 
Finland og Sverige, har stimuleret interessen for foreningen. Foreningen har kontakt med Pohjola-Norden.  

Foreningen Norden i Petrozavosk. Foreningen blev oprettet i 2001. Oprettelsen og aktiviteterne i foreningen er til dels 
præget af det nære venskabsbysamarbejde mellem Umeå og Västerbotten og Petrozavodsk.  

FNF har följt NGO-samarbetets utveckling i Östersjöregionen och de forum som arrangerats. Representationen har ägt 
rum via de nationella organisationerna, främst Pohjola-Norden. 

11 NORDENSEMINAR FOR NORDEN FORENINGERNES STYREMEDLEMMER PÅ 
VOKSENÅSEN DEN 23.-24. SEPTEMBER   

23. – 24. september 2006 holdt FNF styreseminar på Voksenåsen i Oslo. Til sammen stilte 36 påmeldte fra Sverige, 
Åland, Færøyene, Finland, Danmark, Island og Norge. 

Norden i Media  

Tema for samlingen var ”Norden i Media; redaksjonell kontakt og kommunikation.” 
Hensikten med å sette dette på dagsorden, var å sette søkelyset på Nordens plass i media, medias mekanismer og 
hvordan vi for egen del og for foreningens kan bli bedre til å benytte oss av og beherske redaksjonell kommunikasjon.  

Kursledere var Svein Tore Andersen; informasjonsansvarlig i Høyesterett og generalsekretær i Foreningen Norden 
Norge, Per Ritzler, som blant annet har redaktionell erfaring fra Sveriges Radio, Yleisradio och NRK . Foredragsholder 
Björn Lindahl, som har vært korrespondent i Norge i 20 år for blant andre Svenska Dagbladet, Göteborgsposten, 
Politiken og Hufvudstadsbladet, holdt en innledning om et redaksjonelt blikk på Norge. 

Deltakerene fikk selv prøve seg i møte med media under dag to av seminaret: Det ble gjennomført intervjuer, som ble 
filmet, og gruppearbeid som ble evaluert. 

Karen Bue gjennomgikk FNF-prosjektet ”Visjoner og misjoner”, før seminaret ble avsluttet med et presidiemøte og 
arbeidslunsj før hjemreise. 

Ibsen i 100 år 

I anledning at det var 100 år siden Henrik Ibsen døde, deltok alle på en kulturell reise til Oslo og Ibsens hus. 
Deltakerene overvar en forestilling av skuespiller Juni Dahr på Voksenåsen. 
Alle fikk også oppleve ”Klamme Hender”, en norsk underholdningsduo med nordisk repertoar. 



Föreningarna Nordens Förbund  Årsberättelse 2006 

20

12 ANDEN VIRKSOMHED 

12.1 HALLO NORDEN OG NORDEN I FOKUS 

Foreningerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige gennemfører på opdrag af Nordisk Ministerråd projektet 
Hallo Norden. Hallo Norden er en servicetelefon og et informationsforum for privatpersoner og små virksomheder, som 
bevæger sig over de nordiske grænser og har behov for information og vejledning.  

Desuden gennemfører foreningerne i Danmark, Norge og Sverige på opdrag af Ministerrådet projektet Norden i Fokus, 
som er et aktivitetsprogram om nordiske emner i hovedstæderne. I Finland, Helsingfors gennemføres Norden i Fokus af 
Nordens institut i Finland (NIFIN) og i Island, Reykjavik gennemføres projektet af Nordens Hus. 
Aftalerne om disse to projekter er indgået mellem Nordisk Ministerråd og de enkelte foreninger, og Forbundet har ingen 
formelle opgaver under gennemførelsen af disse opgaver. Imidlertid indgår rådslagning og drøftelser omkring 
gennemførelsen af projekter jævnligt på Præsidiets møder og på møderne for direktørerne/generalsekretærerne. 
.

12.2 ØVRIG KONTAKTVIRKSOMHED 

I 2006 har der været nær kontakt med Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. FNF’s præsident Bjarni Danielsson og 
generalsekretæren Karen Bue deltog i Nordisk Råds fællesmøder i Oslo i januar, hvor der også var et fællesmøde 
mellem FNF’s Præsidium og Nordisk Råds Præsidium. Formanden og generalsekretæren deltog også i Nordisk Råds 
58. session i oktober i København.  

Generalsekretæren deltog endvidere i Nordisk Råds møder i Lahtis, Finland i september, hvor hun bl.a. havde et 
foretræde for Nordisk Råds Kulturudvalg.  

Generalsekretæren har også haft flere møder med medarbejdere i Nordisk Ministerråds og Nordisk Råds sekretariat og 
med medarbejdere i Nordisk Kulturfond. 

For så vidt angår samarbejdet med de nordiske informationskontorer har generalsekretæren haft to møder med lederne 
af informationskontorerne. Der blev således holdt et generelt møde om virksomheden i februar i København, og et 
møde om samarbejdsprojektet ”Med Norden Bio i marts ligeledes i København. 

Generalsekretæren har desuden deltaget Nordkalottkonferencen i Bodø, Norge i august, i Nordisk Kulturfonds møde for 
de bilaterale fonde i februar på Schæffergården i projektledermødet for Nordisk Biblioteksuge i Riga i januar og for 
Nordjobbprojektlederne i Stockholm i september. 

Endelig har generalsekretæren talt ved en række Norden foreningers møder rundt om i Norden og deltaget i Foreningen 
Norden Danmarks repræsentantskabsmøde og i Pohjola Nordens Forbundsmøde. 
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BILAGOR: 

Bilaga 1 
Artikel, formand 

Respekt, åbenhed og samhørighed i Norden
Hvad er det, der gør, at nordboerne i en globaliseret tid fortsat har en følelse nordisk samhørighed og af, at vi 
hører sammen i Norden?  

Af Bjarni Danielsson, formand for Foreningerne Nordens Forbund 

Hvad er Norden? Ja først og fremmest er det en historisk-geografisk betegnelse for Danmark, Finland, Færøerne, 
Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland.  Men det er også tusindvis af kontakter og netværk, som de nordiske lande 
gensidigt er indvævet i, hvor enkeltpersoner, kommuner, skoleklasser, organisationer og virksomheder med alle mulige 
og umulige formål har etableret nordiske kontakter. De fleste mennesker i Norden fastholder, at Norden er en enhed, 
som er præget af et udstrakt kulturfællesskab. Det er ikke kun den sproglige nærhed, som har formet dette fællesskab, 
eller det faktum at vi har gennemlevet vores nationale historie sammen i Norden - den folkelige kontakt over grænserne 
har været og er en stærk faktor.  

Nordisk samarbejde inkludere alle   
Men hvad er det i grunden, der holder os sammen i en tid præget af globalisering og internationalisering? Hvilke 
områder støtter den latente sympati for det nordiske? 

Det er et psykologisk paradoks, at vi oplever en stigende EU-integration og internationalisering samtidig med, at vi 
oplever en voksende lokal bevidsthed. 
Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvem hører jeg mest sammen med? Det er blevet et socialpsykologisk problem, 
for de gamle indoktrineringer fungerer ikke længere på samme måde. Derfor jagter vi nye definitioner af vore 
fællesskaber.    
Grundlaget for den nylige opblomstring af det nordiske samarbejde skal findes i de fælles værdier og det fælles 
samfundssyn som præger de nordiske lande. Opbygningen af den sociale velfærdsmodel, hvor Sverige med den svenske 
fagforeningsrørelse var foregangsland. Den nordiske sociale velfærdsmodel er båret af et kollektivt ansvar for de 
svageste i modsætning til et individuelt ansvar for sig selv. Nok er velfærdsmodellen under pres i disse år, men ikke 
principperne bag den, kun måden at organisere den på. Opbygningen af en ligestillingspolitik hvor landene har 
ensartede regler og trods alt har opnået mere end de fleste andre selvom der endnu er et stykke til målet.  Sidst men ikke 
mindst er vores tradition for åbenhed og respekt for andre kulturer en fundamental nordisk værdi, dette kan godt tåle at 
blive understreget i disse tider. Vi har så meget at byde på. Vi har i Norden vist, at vi kan skabe resultater og udvikle 
vore samfund så de er blevet et forbillede for andre.   

Vi rykker sammen 
 I en tid med stadig mere åbenhed ud mod den store verden, rykker vi sammen nationalt og regionalt. Folk i Norden er 
stadig mere klar over, at vi har brug for hinanden, fordi vi hører hjemme i Norden. Er det et paradoks med så mange nye 
nordboere og Norden som et mangkulturelt Norden? Nej egentlig ikke. Når samtalen med nye nordboere falder på det 
nordiske, vil man ofte høre, at en nordbo med en tyrkisk baggrund føler større tilknytning til en med samme baggund i 
et andet nordisk land, end med en der er bosiddende i fx Tyskland.  De folkelige kontakter over de nordiske grænser, 
omhandler alle der bor i vore samfund. Det er måske også grunden til, at Foreningerne Norden ikke har oplevet en 
nedgang i samme omfang som andre foreninger har oplevet i de seneste år og i dag tæller over 70.000 medlemmer.  
 Vi indser nødvendigheden af et dynamisk nordisk samarbejde, der kan tage de udfordringer op, globaliseringen 
medfører.  Den nordiske samhørighed giver en bred opbakning til et nordisk samarbejde med folkelig legitimitet og 
fælles værdier og mål. Det er ikke blot historie, men også et vigtigt element i opbygningen af fremtidens internationale 
samarbejde. De fælles værdier skal vi  værne om. De nordiske lande bør også i fremtiden  være forbilledlige i vores 
samfundsopbygning.  
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Bilaga 2 

OPLÆG TIL EN NORDISK KULTURKANON 

Foreningerne Nordens Forbund skal hermed opfordre Nordisk Råd til at tage initiativ til skabelsen af en Nordisk 
Kulturkanon. Efter arbejdet med en nordisk kulturkanon vil det være naturligt, at arbejdet senere fortsættes i en 
europæisk og global sammenhæng. 

I Helsingforsaftalen fremgår i Artikel 13 ”I syfte att stödja och stärka den kulturella utvecklingen skola de 
fördragsslutande parterna främja det fria nordiska folkbildningsarbetet och utbytet inom litteratur, konst, musik, teater, 
film och övriga kulturområden, varvid böra tillvaratagas bland annat de möjligheter som radio och television erbjuda.” 

Det nordiske samarbejde har en bred folkelig legitimitet og deltagelse. Derfor vil det være oplagt, at sætte arbejdet med 
den nordiske kulturkanon på to skinner, der løber parallelt og støtter hinanden i processen. Den synergi, der dermed 
opstår, er naturlig i en nordisk sammenhæng og vil vise det nordiske samarbejdes unikke styrke.   

Det nordiske kultursamarbejde er en vigtig del af det nordiske samarbejdet. Kultursamarbejdet har udviklet sig gennem 
århundreder og har stor opmærksomhed i medierne i alle de nordiske lande. Uddelingen af  Nordisk Råds litteraturpris

er et eksempel herpå. Men på mange andre områder er nordisk kultur og samarbejdet mellem udøvende kunstnere en 
væsentlig del af det nordiske kultursamarbejde. Kultursamarbejdet støttes i høj grad gennem Nordisk Kulturfond.
Arbejdet med en nordisk kulturkanon vil utvivlsomt skabe endnu større bevågenhed over for det nordiske samarbejde 
generelt og på kulturområdet i særdeleshed. En nordisk kulturkanon kan også internationalt vise en nordisk kulturskat af 
meget høj klasse. 

Foreningerne Nordens Forbund opfordrer derfor Nordisk Råd til i samarbejde med de nordiske kulturministre at 
igangsætte et arbejde med henblik på at præsentere en nordisk kulturkanon. Kulturkanonen skal skabe opmærksomhed 
på nordisk kunst og kultur såvel inden for de nordiske lande som internationalt.  

Foreningerne Nordens Forbund ønsker, at den nordiske kulturkanon skabes efter mønstret fra arbejdet med den danske 
kulturkanon for så vidt angår den officielle del, hvorfor nedenstående beskrivelse af det officielle samarbejde med 
enkelte ændringer er taget fra det danske oplæg. I tilknytning til arbejdet med en officiel nordisk kulturkanon ønsker 
Foreningerne Nordens Forbund igangsat et folkeligt arbejde med en nordisk kulturkanon, der kan være med til at 
inspirere det officielle arbejde. Mange folkelige organisationer arbejder lokalt, nationalt og nordisk på kulturområdet. 
Disse organisationer bør inddrages i processen dels for at sikre en lokal mediedækning af arbejdet med en nordisk 
kulturkanon og dels for at tilføre processen ekstra dynamik og indspil.  

Det officielle samarbejde  

Nordisk Ministerråd (kulturministrene) nedsætter et nordisk kulturkanonudvalg for henholdsvis: 

Billedkunst  
Arkitektur  
Design og kunsthåndværk  
Film  
Klassisk musik  
Rytmisk musik  
Skønlitteratur 
Børne- og ungdomslitteratur 
Udvalgenes medlemmer udpeges af de nordiske kulturministre, der ligeledes udpeger en formand for hvert udvalg. 
Hvert udvalg består af 8 medlemmer inkl. formanden. 

Det er hvert udvalgs opgave at pege på op til 20 nordiske værker, der efter udvalgets mening i særlig høj grad har 
kunnet give kunstneriske oplevelser til stadig nye generationer; de udvalgte værker vil illustrere, at nordisk kunst og 
kultur har fundet sin form i vekselvirkning med europæiske og internationale strømninger. 
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Hvert udvalg skal komme med forslag til, hvordan hvert valgt værk kan præsenteres i foto og tekst og eventuelt i 
lyd/film. Udvalget skal herunder komme med forslag til, hvilke personer – i eller uden for udvalget – der på en levende 
måde kan skrive en kort tekst til hvert enkelt valgt værk.  

Formændene for udvalgene sikrer under udvalgsarbejdet at afklare eventuelle overlap mellem udvalgene og sikrer, at 
den endelige nordiske kulturkanon vil fremstå som et samlet hele. Nordisk Ministerråd (kulturministrene) skal komme 
med forslag til, hvordan den endelige nordiske kulturkanon kan disponeres og formidles. 

Nordisk Ministerråd stiller sekretærbistand til rådighed for alle udvalg.  

Tidsplan:
Februar 2007: Udvalgsarbejdet påbegyndes  
Oktober 2007: Midtvejskonference hvor alle udvalgene drøfter deres delkonklusioner, evt. med indbudte gæster  
Juli 2008: Offentliggørelse af en samlet nordisk kulturkanon. 

Det folkelige samarbejde 
Det folkelige arbejde i forbindelse med en nordisk kulturkanon bør støttes, ikke styres. Det vigtigste er at få så mange 
mennesker i Norden involveret på lokalt plan i en debat om nordisk kunst og kultur i fortid og nutid. Den folkelige 
debat vil drage fordel af, at der parallelt foregår et officielt arbejde, der sikrer sagen mediedækning i landsdækkende 
medier. Interessen vil således blive større fra både befolkningens  og de lokale mediers side. Det officielle arbejde vil 
blive beriget med et bredt folkeligt engagement og lokal opmærksomhed. 

Foreningerne Nordens Forbund vil selvsagt stille sig til rådighed som katalysator for den folkelige proces, ligesom 
foreningerne er villige til at samle ideerne op og videregive disse til de nordiske kanonudvalgs medlemmer. Vi går ud 
fra, at de nordiske udvalgs medlemmer i rimeligt omfang vil stille sig til rådighed for den lokale folkelige debat. Med 
den brede kontaktflade, som foreningerne Norden har i de lokale miljøer, kan man sikre en lokal opfølgning på meget 
bredt niveau. 
Gennem et af de mest omtalte nordiske kulturprojekter, Nordisk Biblioteksuge – Skumringstid, som foreningerne 
Norden står for, er der i forvejen et godt samarbejde med de lokale folkebiblioteker. Det vil være naturligt, at inddrage 
de lokale biblioteker, lokale bog- og musikhandlere og lokale biografer i arbejdet og dedikere en særlig nordisk 
biblioteksuge til den nordiske kanon. Dette vil skabe stor opmærksomhed om nordiske værker. På bibliotekerne og 
andre lokale kulturformidlings-institutioner vil der i forbindelse med en nordiske biblioteksuge blive uddelt 
stemmesedler og opsat stemmeurner, hvor de nordiske medborgerne får mulighed for at give deres bud på en nordisk 
kulturkanon indenfor de valgte kategorier.    

Tidsplan

Februar 2007: Det folkelige arbejde påbegyndes
April 2008: En nordisk biblioteksuge gennemføres med afstemning
Juli 2008: Offentliggørelse af den folkelige afstemning.

Opfølgningsmuligheder

Nordisk Film og TV-fond kan sammen med Nordvision, der er et samarbejde mellem public service-selskaberne i de 
fem nordiske lande, sikre, at der i forløbet med udarbejdelsen af den nordiske kulturkanon laves et TV-program, der 
følger processen frem til offentliggørelsen af kulturkanonen og som viser eksempler på den udvalgte kultur. TV-
programmet bør udarbejdes i en form, der også kan bruges til international visning. 

Orkester Norden kan i et nært samarbejde med andre udøvende kunstnere fremføre en kavalkade af de valgte værker og 
præsentere denne i alle de nordiske hovedstæder. For Helsingfors vedkommende kan præsentationen ske  i forbindelse 
med Nordisk Råds session i 2007. Programmet bør udarbejdes i en form, som også kan bruges til international visning. 
Styringsgruppen for Nordiske kulturprojekter udenfor Norden, der har til opgave at øge kendskabet til de nordiske 
landes kultur internationalt, bør inddrages.  
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De nordiske institutioner og kulturhuse samt Norden i Fokus og Nordisk Ministerråds informationskontorer i udlandet 
bør i processens forløb inddrages og indgå som naturlige partnere i præsentationen og opfølgningen. 

Det nordiske skolesamarbejde og Nordplus Junior bør involveres. Resultatet af den nordiske kulturkanon kan 
bearbejdes i en pædagogisk sammenhæng og bruges i de nordiske folkeskoler og gymnasier og dermed være med til at 
opfylde Helsingforsaftalens Artikel 8 ”Undervisningen och utbildningen skall i skolorna i de nordiska länderna i 
lämplig omfattning innefatta undervisning om språk, kultur och allmänna samhällsförhållanden i de övriga nordiska 
länderna, inbegripet Färöarna, Grönland och Åland.” Den nordiske kulturkanon vil være et glimrende udgangspunkt for 
undervisningsforløb, hvor der udarbejdes såvel lærervejledning og elevmaterialer. Ved en satsning på pædagogiske 
oplæg som en del af det reviderede Nordplus Junior-program, vil kulturkanonen være et oplagt sted at starte.  
Kulturkanonen kan også give mulighed for at opfylde de nordiske landes målsætninger om tværfaglighed i 
undervisningen. 

Afslutning

För de kommande åren har de nordiska kulturministrarna fastslagit en strategi som bland annat innehåller följande 
målsättningar:  

att prioritera insatser för barn och ungdom för att förstärka den nordiska samhörigheten och främja en ökad 
internationell förståelse,  
att synliggöra resultaten av professionell verksamhet inom konst och kultur,  
att prioritera kulturella aktiviteter som kan öka intresse, kunskap och respekt för de olika kulturer som tillsammans 
utgör den nordiska gemenskapen,  
att stärka det folkliga engagemanget i det nordiska samarbetet, bl.a. genom ett ökat samarbete med organisationer inom 
NGO-sektorn.  
Foreningerne Nordens Forbund mener, at ovenstående arbejde med en nordisk kulturkanon passer godt ind i de 
nordiske kulturministres fastlagte strategi. 
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Bilaga 3: 

Kulturminister Brian Mikkelsen 
Kulturministeriet 
Nybrogade 2 
DK-1203 København K 
 Malmø den 1 juni 2006 

Kære kulturminister

Det er med stor glæde, at Foreningerne Nordens Forbund (FNF) har læst ”Regeringens oplæg til mediepolitisk aftale for 
perioden 2007-2010” vedrørende nabolands-TV. Af oplægget fremgår det, at den danske regering arbejder for, at der 
kommer ”nabolands-TV” i DTT-nettet. Dette forslag støtter vi på alle måder, da de nordiske TV-kanaler er et 
overordentligt værdifuldt værktøj til fremme af den nordiske sag. Det er FNF’s håb, at de øvrige nordiske lande følger 
initiativet op, og også arbejder for, at der komme nabolands-TV i deres DTT-net, og FNF sender derfor også dette brev i 
kopi til de øvrige nordiske kulturministre.  

De nordiske - hel eller delvis - public service TV-stationer leverer TV-kanaler af høj kvalitet, og adgangen til at se disse 
TV-kanaler giver de nordiske befolkninger mulighed for at se nordisk producerede kvalitetsprogrammer, som de ellers 
ikke ville kunne se, samt adgang til løbende at følge med i samfundsdebatten, erhvervslivet og nyhederne i Norden. 
Disse kanaler vil sikre et mangfoldigt og alsidigt TV-udbud i DTT-nettet.

Med en stigende nordisk integration bliver det stadig vigtigere for borgerne at kunne se nabolands-TV og at kunne følge 
med i, hvad der sker i nabolandene, ligesom det er vigtigt for de mange ikke danske nordboere at kunne se deres 
hjemlands-TV, når de er bosat i et andet nordisk land. Der arbejdes på mange niveauer på at gøre de nordiske grænser 
usynlige og umærkbare for nordboere, der flytter og arbejder over grænserne, lad også dette gælde for nabolands-TV, 
lad det ikke stoppe ved grænsen. Også sprogforståelsen fremmes betydeligt ved, at borgerne får adgang til nabolands-
TV, hvilket er vigtigt af mange grunde, en af dem er en bedre udnyttelse af det fælles nordiske arbejdsmarked.  

Umiddelbar adgang for alle danskere til TV-kanaler fra de nordiske nabolande giver både sproglig og kulturel forståelse 
og indsigt i de nordiske lande. Herved understøttes fællesskabet og den naturlige samhørighed vores nationer imellem - 
sprogligt, kulturelt og historisk. 

FNF skal udtrykke taknemmelighed for et værdifuldt bidrag til fremme af det nordiske samarbejde, og vi står 
naturligvis til rådighed, såfremt vi kan bidrage i processen.

Med venlig hilsen 

Karen Bue, 
generalsekretær  

Kopi til de nordiske kulturministre og public service TV kanalerne i Norden 
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Bilaga 4: 

Til de nordiske undervisningsministre 
         
         Bertel Haarder, Danmark     
         Doris Jakobsen, Grønland  
        Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Island 
         Lars Leijonborg, Sverige 
         Antti Kalliomäki, Finland 
         Øystein Djupedal 
         Jógvan á Lakjuni, Færøerne 
         Camilla Gunell, Åland 
    

Den 15. december 2006 

VEDRØRENDE DEN NORDISKE SKOLEUDVEKSLING 

Nordisk Ministeråds sekretariat lægger i et forslag om videreudvikling af Nordplus Programmerne for 2008-2011 op til 
en fastholdelse af den nuværende administration af Nordplus Programmet. Skoleudvekslingsprogrammet Nordplus 
Junior administreres af Det Internationale Programkontor i Stockholm og af deres nordiske samarbejdspartnere. 
Programmet er i år blevet evalueret, da kontrakten udløber ved årsskiftet. I evalueringen af programmet er det 
fremhævet, at programmet synes at mangle tilstrækkeligt pædagogisk indhold  og nogle klasserejser er begyndt at 
antage karakter af rene turistrejser.    

Nordisk Ministeråds sekretariat har oplyst, at gennemsnitligt bevilgede  beløb i 2006 er SEK 3359 pr. person. Da 
Foreningerne Norden administrerede Nordplus-ordningen blev der gennemsnitligt bevilget SEK 1231 pr. elev i 2002 og 
SEK 1153 pr. elev i 2003. Heraf må det kunne sluttes, at Foreningerne Norden var i stand til at sende næsten tre gange 
så mange elever af sted for pengene og i tillæg med et grundigt pædagogisk indhold.  

Foreningerne Norden har siden 1920’erne arbejdet med nordisk skoleudveksling, og vi arbejder for, at elever i Norden 
får mulighed for at besøge en venskabsklasse i et andet nordisk land mindst en gang i løbet af deres skoletid.  Rejsen har 
alene været guleroden i forbindelse med et langt nordisk undervisningsforløb. Foreningerne Nordens skolekonsulenter 
udvikler ved to årlige møder undervisningsforslag og  undervisningsmidler, senest har Foreningerne Nordens Forbund 
igangsat sprogprojektet Norden i Bio, hvis formål er at lade eleverne lære de nordiske sprog gennem lyd og billeder og 
et grundigt undervisnings-kompendium.  

FORENINGERNE NORDENS FORBUND VIL OPFORDRE DE NORDISKE UNDERVISNINGSMINISTRE TIL 
AT LADE RESULTATET AF EN UDBUDSRUNDE VÆRE AFGØRENDE FOR VALG AF NY 
ADMINISTRATOR FOR NORDPLUS JUNIOR, SÅLEDES AT DEN SOM KAN TILBYDE AT UDVEKSLE 
FLEST ELEVER OG MED DET BEDSTE PÆDAGOGISKE INDHOLD FÅR KONTRAKT PÅ OPGAVEN.  
SUCCESKRITERIET FOR NORDPLUS JUNIOR MÅ VÆRE, AT FÅ SÅ MANGE ELEVER AF STED SOM 
MULIGT OG MED ET BREDT PÆDAGOGISK INDHOLD.    

På Foreningerne Nordens Forbunds vegne 

Bjarni Danielsson,                                         /  Karen Bue, 
formand      generalsekretær 
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Bilaga 5: 

TIL NORDISK RÅDS BUDGETGRUPPE 

I forbindelse med mødet mellem præsidierne for Nordisk Råd og Foreningerne Nordens Forbund blev FNF opfordret til 
at sende sine synspunkter vedr. Nordisk Ministerråds Planer og Budget 2007. Denne opfordring følges hermed op.  

5-0410-4 FORENINGERNE NORDENS FORBUND  

I forlag til Nordisk Ministerråds Planer og Budget 2007 er driftsstøtten til Foreningerne Nordens Forbund skåret med 
DKK 12.500. 

Driftstøtten til FNF har stort set været uforandret siden 1995, og FNF anmodede derfor Nordisk Ministerråds 
generalsekretær i 2004 om, at støtten blev opreguleret med SEK 200.000,- dette initiativ blev imødeset med en 
beskæring af støtten i 2006. 

Nedenfor er givet en oversigt over udviklingen i driftstøtten fra de seneste år.  

Det skal oplyses, at der fra 2004 og frem via FNF er givet DKK 250.000 til Nordjobb. Beløbet svarer til en nedskæring 
på Nordjobb bugettet i 2004 og overføres fra FNF til Nordjobb sekretariatet.   

Udviklingen i FNF’s driftsstøtte  
    
År,                     TDKK 
2002 1.286 
2003 1.150 
2004                  1.155        (1.405 beløbet inkl TDKK 250 til Nordjobb) 
2005 1.183        (1.433 beløbet inkl TDKK 250 til Nordjobb) 
2006 1.132        (1.382 beløbet inkl TDKK 250 til Nordjobb) 
Forslag 2007     1.120        (1.370 beløbet inkl TDKK 250 til Nordjobb)  

FNF forsøger at få gjort den grønlandske Norden Forening aktiv igen, og således gøre FNF kredsen komplet. Med den 
eksisterende bevilling vil det være en umulighed, da FNF ikke økonomisk vil kunne bære at støtte den grønlandske 
deltagelse i møderne. 

Abejdet med at finansiere FNF’s virksomhed optager stadigt mere tid, tid der kunne have været anvendt til en mere 
betydningsfuld rolle som pådriver og vagthund i det nordiske samarbejde. 

5-1011-11 INFORMATIONSAKTIVITETER 

I budgetposten indgår flere aktiviteter herunder de Nordisk Informationskontorer (der i budgetforlaget har ændret navn 
til Infopunkterne), Norden i Fokus og nordisk statistisk samarbejde. Det er fuldstændigt umuligt ud fra det foreliggende 
budgetforslag at udlæse, hvor meget der afsat til de enkelte poster herunder til de nordiske informationskontorer.  

Generelt kan det om kontorene oplyses, at støtten til de nordiske informationskontorer til og med 2006 har været 
indeholdt i budgetposten for FNF, og at støtten sidste år var DKK 1.877.000 til alle otte kontorer.  Aftalen var i 
forbindelse med etableringen af de nordiske informationskontorer, at NMR skulle stå for halvdelen af udgifterne til 
driften. I dag er dette beløb på under en trediedel, den resterende finansiering skaffer kontorene selv gennem fonde m.v.  
Der findes 8 informationskontorer rundt i Norden, som bl.a. har til opgave at; informerer om det officielle og frivillige 
nordiske samarbejde, rådgive om nordiske fonde og støttemuligheder, tilbyde foredrag og kurser om nordiske emner og 
er brobygger mellem Nordisk Råd / Nordisk Ministerråd og det lokale område som kontoret repræsenterer. 
Informationskontorene har skabt et solidt nordisk 
netværk både i vore lokalområder og på tværs af Norden og er vigtige brikker i det nordiske arbejde med synlige 
resultater. Et klik ind på kontorenes hjemmesider vil vise det mangfold af aktiviteter som kontorene står bag. FNF vil 
opfordre til, at Nordisk Råds Budgetgruppe sikrer, at de nordiske informationskontorer får en finansiering, der gør det 
muligt for kontorene fortsat at løfte den meget væsenetlige opgave at sprede information om det nordiske samarbejde 
også uden for hovedstæderne. 
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2-4120-2 NORDJOBB 

 Projektet Nordjobb kommer enligt Nordiska ministerrådets budgetförslag för 2007 att få 2.200.000 DKK vilket är en 
sänkning på 287.000 DKK.  

Projektet skaffar under årets fem första månader arbetsplatser för över 700 ungdomar. Nordjobb skaffar även bostäder 
och arrangerar ett kultur- och fritidsprogram för ungdomarna under sommaren. Genom Nordjobb får unga idag en 
möjlighet att i praktiken se den gemensamma nordiska arbetsmarknadens fördelar, skapa sig ett nordiskt nätverk och 
dessutom får de ta del av den nordiska kulturen, språkgemenskapen och historian.   

Ekonomiskt sett är projektet redan idag underfinansierat och det betyder att en ytterligare nedskärning kan ha drastiska 
följder speciellt för de nationella föreningarna Norden som redan idag har en ansträngd ekonomi. För att kunna öka 
mängden arbetsplatser så behövs mer personal nationellt och det i sin tur kräver ökade ekonomiska resurser.  

Nordjobb är ett enastående projekt som ger ungdomar möjlighet att uppleva Norden, få en erfarenhet av att Norden är 
en möjlig arbetsmarknad och dessutom skaffar ungdomarna sig nordiska vänner för livet. Som en Nordjobbare har 
uttryckt sig i utvärderingen ” Det var jättekul med nordjobbupplevelsen jag fick från att ha varit anti-norden har min tid 
här fått mig att ändra min syn på Norden till det positiva och att känna att det finns en framtid för Norden. Tack för den 
här tiden!” 

1-2230-1 NORDISK LITTEREATUR- OGG BIBLIOTEKSKOMITÉ (NORDBOK) 

Som en del af kulturministerrådets reformproces nedlægges Nordbok fra og med 31. december 2006. FNF har hidtil via 
Nordbok modtaget støtte til projektet Nordisk Biblioteksuge der inkluderer Skumringstimen/Kura Skyming.  Det kan 
ses ikke at der er afsat et beløb til dette projekt. Om projketet kan oplyses, at der den første mandag i  november kl. 
19:00 gives liv til den gamle nordiske fortælletradition liv med arrangementet ”Skumringstime”, som i år gennemføres 
for 10. gang. Omkring en kvart million mennesker på mere end 2000 biblioteker og andre steder i Norden og Baltikum 
samles for at lytte til højtlæsning, når der læses højt af årets tekst. Det giver en helt enestående følelse af nordisk 
fælleskab.   Det tager tid at skabe et projekt af et sådant omfang og det vil være et uhyre tab for både biblioteker og 
borgere at nedlægge Nordisk Biblioteksuge. FNF skal derfor anmode om Nordisk Råds støtte til at bibeholde et 
enestående samlingspunkt for nordiske borgere med det formål at sprede kunskab om nordisk litteratur. Mere om 
projektet kan læses på www.bibliotek.org . I 2006 har støtten til projektet været på NOK 735.000. 

 5-0450 STØTTE TIL FRIVILLIGSEKTOREN 

Budgetposten foreslås nedlagt og overført til dispositionspuljen. I budgettet for 2006 var afsat DKK 1.223.000. FNF 
finder, at nedlæggelsen af budgetposten er beklagelig. Det er t kedeligt  signal at sende til frivilligsektoren i Norden. 
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Bilaga 6: 

Till medlemmarna av Nordiska rådet 

Föreningarna Nordens Förbund har med oro iakttagit det fortsatta arbetet med att avskaffa gränshinder i Norden. Sedan 
den förre danska statsministern Poul Schlüter avslutade sitt framgångsrika arbete utgående från förre finska 
samarbetsministern Ole Norrbacks uppmärksammade rapport har litet skett på denna viktiga sektor. 

Föreningarna Norden föreslog vid senaste rådssession för det norska förmanskapet att man skulle utse en person med 
autoritet att följa upp Schlüters arbete och gjorde även ett konkret förslag i personfrågan. Norge valde dock att istället 
införa pådrivarordningar som dock inte kunnat tillsättas till följd av att en del ämbetsmannakommitteer ställt sig 
avvisande till ministerrådsbeslut. 
Föreningarna Norden önskar fästa rådsmedlemmarnas uppmärksamhet vid den risk för att arbetet med avskaffande av 
gränshinder nu helt avstannar och uppmanar rådet att lyfta fram kravet på nya krafttag inom denna för medborgarna 
högaktuella problematik. Detta kan ske genom en nordiskt tillsatt vis man eller genom nationella personer med 
auktoritet att driva på arbetet. 

Målet bör vara att genom harmonisering på nordisk bas sänka eller avskaffa gränserna för nordbor som rör sig i Norden. 
FNF varnar för bilaterala lösningar som skapar olikhet och ny byråkrati och eftersträvar samlade nordiska beslut om 
avsffande av återstående gränshinder. 

På Foreningerne Nordens Forbunds vegne 
     

Bjarni Danielsson, Karen Bue, 
Formand  generalsekretær 
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Bilaga 7: 

København den 30. oktober 2006   
           
TIL NORDISK RÅD 

UDTALELSE OM MINISTERRÅDSFORSLAGET OM VIDEREUDVIKLING OM NORDPLUS   
PROGRAMMERNE  

Ministerådet lægger i et forslag om videreudvikling af Nordplus Programmmerne for 2008-2011 op til en fastholdelse 
af den nuværende administration af Nordplus Programmet.  

Skoleudvekslingsprogrammet Nordplus Junior administreres af Det Internationale Programkontor i Stockholm og af 
deres nordiske samarbejdspartnere. Administrationen er i år blevet evalueret, da kontrakten udløber ved årsskiftet. 
Programkontoret fik dårlige karakterer i evalueringsrapporten. Dette gjaldt både det kvantitative og det kvalitative 
indhold. Antallet af udvekslede elever er gået ned, mens programkontorerne har haft forvaltningen, og det blev 
fremhævet, at klasserejserne manglede pædagogisk indhold og var begyndt at antage karakter af rene turistrejser. Hvad 
gør Nordisk Ministerråd ved det? Jo, de stiller forslag om, at kontrakten med programkontoret fornyes!  Med hensyn til 
det pædagogisk indhold i udvekslingsprogrammerne foreslås det, at der tages penge fra  skoleudvekslingsprogrammet 
og at disse penge overgår til to andre nordiske støtteprogrammer, nemlig Nordplus Sprog og Nordplus Horisontal, der 
så kan sørge for indholdet. Man fodrer med andre ord hunden med dens egen hale. 

På det danske programkontor Cirius’ hjemmeside kan man læse, at der er givet støttebeløb på 525.744 svenske kr. til en 
skoleudveksling, 414.000 kr. er et andet støttebeløb til en skoleudveksling, 345.600 kr. til en tredje skole og sådan er 
der flere grelle eksempler på monstrøse beløb betalt til enkelte skoleklasser, der ønsker at besøge et andet nordisk land. 
Foreningerne Norden har siden 1920’erne arbejdet intenst på, at så mange nordboere som muligt kan mødes med 
borgere i deres nordiske nabolande. Vi arbejder også for, at elever i Norden får mulighed for at besøge en 
venskabsklasse i et andet nordisk land mindst en gang i løbet af deres skoletid. Tænk på  hvor mange elever i Norden, 
der kunne have der kunne have fået muligheden for at mødes med en nordisk venskabsklasse for 525.744 kr.  

FORENINGERNE NORDENS FORBUND FINDER, AT EN BESLUTNING OM SKRIVE EN NY KONTRAKT 
MED EU-PROGRAMKONTORET OM ADMINISTRATIONEN AF NORDPLUS JUNIOR UDEN 
UDBUDSRUNDE VIL VÆRE SKADELIG FOR SKOLEUDVEKSLINGEN I NORDEN. MÅLET MÅ VÆRE, AT 
FÅ SÅ MANGE ELEVER AF STED SOM MULIGT OG MED ET BREDT PÆDAGOGISK INDHOLD.  DET ER 
KRITISABELT AT FASTHOLDE EN STRUKTUR OG EN ADMINISTRATION, HVOR PENGENE FOSSER 
RIGELIGT OVER NOGLE KLASSER, MENS ANDRE BLOT KAN SE LÆNGSELFULDT MOD 
BRODERLANDET. DET ER UHENSIGTSMÆSSIG BRUG AF DE NORDISKE MIDLER OG I 
FORENINGERNE NORDENS FORBUND KAN VI IKKE FINDE ET HOLDBART ARGUMENT, SOM TALER 
FOR AT FASTHOLDE ADMINISTRATIONEN HOS ET KONTOR, SOM DOKUMENTERET IKKE MAGTER 
OPGAVEN.   

På Foreningerne Nordens Forbunds vegne 

Bjarni Danielsson, Karen Bue, 
Formand   generalsekretær  
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