
	

	

	

		
	

		

	
Til de nordiske statsministre 

 

Foreningerne Nordens Forbunds præsidie samlet til møde i København den 28. april 2016 udtaler 
følgende: 

 

NORDEN MÅ GÅ FORAN I EN SVÆR TID 

 

Flygtningekrisen har bragt de nordiske lande i en vansklig situation. Beslutninger om at indføre 
grænsekontrol og id-kontrol mellem vore lande trækker, uanset bevæggrunde, vores nordiske 
naboskab i en forkert retning. Det er ikke kun til gene for borgere, der skal rejse mellem landene, men 
der er desværre heller ingen tvivl om, at erhvervsudviklingen, arbejdsmarkedssamarbejdet og i det hele 
taget det gode samarbejde, der skal fremme vækst og udvikling i de nordiske lande, kan lide et knæk.  

 

Vi har, også i de nordiske lande, forskellige tilgange til at klare flygtninge-udfordringen. Men det må 
ikke føre til, at vi glemmer alt det, der binder os sammen i det nordiske fællesskab – eller sætter det 
over styr. Det er vigtigt at vi ikke mister respekten for hinanden, men holder fast i et godt naboskab og 
et stærkt samarbejde, som i så mange sammenhænge giver alle lande så meget. 

 

Derfor er vi netop nu nødt til at minde hinanden om, at vi i Norden har et værdifuldt fællesskab, som 
vi bør værne om. De nordiske lande bør netop nu finde sammen og være et fælles ledelys i Europa og 
verden, når det gælder håndteringen af flygtningekrisen.  

 

For vel har vi forskellige holdninger til den nationale håndtering af flygtningene, men vi har også 
fælles udgangspunkter.  



 

Når det gælder det grundlæggende, at alle lande rent faktisk tager imod flygtninge og gerne vil 
behandle mennesker ordentligt og også afsætter ressourcer til det. Det er der mange andre lande, der 
ikke gør. Og når det gælder indsatsen ude i verden, hvor de nordiske lande ubetinget, på trods af 
besparelser, ligger i toppen med nødhjælp og ulandsbistand. Her er der mange lande som slet ikke 
bidrager eller bidrager meget lidt 

 

Vi har langt mere til fælles end det der skiller os. Ikke mindst når vi sammenligner med resten af 
Europa og Verden. 

 

Derfor opfordrer landformændene for Foreningerne NORDEN de nordiske regeringer til at tage 
initiativ til, at der snarest muligt afholdes en regeringskonference om flygtningesituationen, med 
henblik på at skabe fælles nordiske løsninger indadtil og tage fælles nordiske initiativer udadtil. Ingen 
af de andre internationale strukturer har været i stand til at skabe fælles løsninger, selv om vi vist alle 
er enige om, at det er det, der skal til. Så lad os nu få de nordiske lande på banen, lad os se hinanden i 
øjnene og sætte en politisk dagsorden, hvor vi netop søger enigheden – i stedet for uenigheden.  

 

Særligt når det gælder det som er allervigtigst - indsatsen i nærområderne – må det kunne lykkes at 
opnå nordisk enighed om en langt stærkere indsats, hvor de nordiske lande i fælleskab kunne tage 
initiativ til en europæisk og global alliance om, at sikre langt flere ressourcer til nærområdeindsatsen. 
Hvis vi har viljen, så har vi også evnerne til i fælleskab i Norden at være med til at skabe et politisk 
momentum. 

 

 

 

Mogens Jensen 
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