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Förord

I en värld som allt mer präglas av internationalise-
ring, eller globalisering som det heter idag, där pro-
blemen och utmaningarna inte följer nationsgrän-
serna är det naturligt att det regionala samarbetets 
betydelse ökar.  Och eftersom Norden sannolikt är 
den mest integrerade regionen i världen är det inte 
mer än logiskt att de fem nordiska länderna intensi-
fierar sitt samarbete. Ju mera Norden är integrerat 
inom sig, desto bättre möjligheter har regionen på 
den globala arenan. Det integrerade näringslivet i 
Norden kan tjäna som exempel på den gemensam-
ma nyttan. Det som gynnar ett bolag eller ett land 
gynnar ofta i praktiken hela regionen. 

Det är just det Föreningarna Norden efterlyser på 
alla samhällsområden. I en globaliserad värld är 
klokt att göra gemensam sak på nordisk nivå. Det 
må sedan gälla försvar, infrastruktur, vetenskap eller 
kultursatsningar.

Föreningarna Norden dras, i likhet med många 
andra medborgarrörelser, med vikande medlem-
sunderlag. Men eftersom Norden upplevs som en 
framgångsregion, i synnerhet bland utomståen-
de iakttagare, och opinionsläget är gynnsamt för 
nordiskt samarbete har Föreningarna Norden goda 
möjligheter att på sikt stärka sin bas.

Och med tanke på samhällsutvecklingen är det 
viktigt att lyfta fram Föreningarna Nordens betydel-
se för demokratiutvecklingen. Föreningslivet stärker 
folkväldet.

I sin verksamhet 2017 har Föreningarna Nordens 
Förbund bland annat uppmärksammat digitalise-
ringen av Norden, de nordiska ländernas förhål-
lande till EU, Finlands nordiska orientering under 
100 år som självständig stat, den nordiska språkge-
menskapen och behovet av ett gemensamt nordiskt 
elektroniskt ID. 

Förutom att FNF har rollen som koordinerande 
instans för de nationella Norden-föreningarna och 
bidrar med opinionsbildning och informationssprid-
ning är FNF förvaltningsorgan för flera etablerade 
projekt. Det är anmärkningsvärt att projekten Nord-
jobb, Biblioteksveckan och författarbesöken, Norden 
i skolan och Språkkoordinationen i främsta hand 
riktar sig till barn on ungdomar. 

Genom dessa projekt, av vilka det äldsta är över 30 
år, har Föreningarna Norden fokus inställt på fram-
tiden och medverkar till att öka mobiliteten bland 
ungdomar och bidrar till att stärka den nordiska 
kultur- och språkgemenskapen.
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Sammanlagt har de nationella Norden-

föreningarna cirka 40 000 betalande 

personmedlemmar.

FNF är ett samarbetsorgan för de nationella Nor-
den-föreningarna: Foreningen Norden Danmark, 
Pohjola-Norden (Finland), Foreningen Norden 
Norge, Föreningen Norden Sverige, Norræna Féla-
gid á Íslandi, Norrøna Félagid i Føroyum och Fören-
ingen Norden på Åland samt Foreningerne Nordens 
Ungdom (FNUF).

Förbundets huvuduppgift är att samordna de na-
tionella föreningarnas gemensamma intressen för 
att styrka det folkliga nordiska samarbetet på alla 
nivåer. Förbundets principprogram bygger på de 
prioriteringar, som Norden-föreningarna följer i sitt 
nationella arbete.

FNF är också förvaltningsorgan för flera nordis-
ka projekt - Nordjobb, Norden i skolan, Nordisk 
biblioteksvecka, Nordiska författarbesök och Nordisk 
språkkoordination.

Föreningarna Nordens Förbund

Förbundets högsta beslutande organ är förbunds-
mötet, som består av tre styrelsemedlemmar per 
nationell Norden-förening och som sammankommer 
vartannat år. Förbundets verkställande organ är pre-
sidiet, som består av ordförandena för de nationella 
Norden-föreningarna. Presidiet möts två-tre gånger 
per år.

Föreningar har olika kategorier av medlemmar: 
enskilda medlemmar, familjemedlemmar, ungdoms-
medlemmar och flera typer av understödande med-
lemmar som biblioteksmedlemmar, skolmedlemmar, 
kommunmedlemmar och andra organisationer och 
företag. 
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Sammanfattning av FNF:s 
verksamhet
FNF har under 2017 följt det nordiska samarbetet 
och försökt påverka debatten genom dialog med 
Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet och 
genom att publicera debattartiklar i tidningar och 
delta i debatter, seminarier och konferenser. För-
bundssekreteraren skrev debattartiklar i nordiska 
dagstidningar och medverkade i två antologier samt 
fungerade som moderator på flera seminarier.

2017 fokuserades på Finland som markerade 100 
år som självständig stat. FNF tog fasta på Finlands 
nordiska orientering och förbundssekreteraren höll 
sammanlagt närmare 30 föreläsningar runt om i 
Norden från Vadsø i norr till Sønderborg i söder, 
från Helsingfors i öster till Tórshavn i väster.

Bland övriga teman som FNF lyfte fram i debatten 
under 2017 kan nämnas Norden och EU utgående 
från norska NMR-ordförandeskapets program, ett 
gemensamt nordiskt e-ID, digitaliseringen av de 
nordiska samhällena och den nordiska språkgemen-
skapen. 

Informationsmedlen från NMR, som fram till 2016 
riktades till regionala informationskontor runt om i 
Norden, fördelas sedan 2017 direkt till de nationella 
Norden-föreningarna som bedriver regional infor-
mationsverksamhet om nordiskt samarbete. 

Projektverksamheten utvecklades inom ramen för 
Nordjobb, Norden i skolan, Nordisk biblioteksvecka, 
Nordiska författarbesök och Nordisk Språkkoordina-
tion. 

Förbundsmötet
På förbundsmötet i Helsingfors 23-24.9.2017 antogs 
uttalande om undervisning i grannspråk, kultur och 
samhällsförhållanden och om det nordiska gränshin-
dersamarbetet. Mötet diskuterade också riktlinjer för 
framtida vänskapssamarbete. 

PRESIDIEMEDLEMMAR 2017

Anne-Mari Virolainen, Finland, Ordförande

Mogens Jensen, Danmark

Bogi Augustsson, Island

Rune Mørck Wergeland, Norge

Sinikka Bohlin, Sverige

Maiken Poulsen Englund, Åland

Turid Christoffersen, Färöarna 

Iris Dager, FNUF

Presidiet 
Presidiets medlemmar består av ordförandena för de 
nationella Norden-föreningarna och en representant 
för Foreningerne Nordens Ungdom (FNUF). Presi-
diet höll två möten 2017, 28.3 och 30.10 i Helsing-
fors. Presidiet antog uttalanden om 1) Nordiskt topp-
möte – Nordic Economic Forum, 2) Gemensamt 
nordiskt e-ID och 3) Prioriterad gemensam nordisk 
infrastruktur.

Föreningarnas  
administrativa ledare
Direktörskollegiet bestod av generalsekreterarna/
direktörerna för de nationella föreningarna och 
FNUF:s koordinator. Kollegiets sammansättning: 
Henrik Wilén, FNF, Ásdis Eva Hannesdóttir, Island, 
Peter Jon Larsen, Danmark, Bo Andersson, Sverige, 
Espen Stedje, Norge, Michael Oksanen (ordfö-
rande), Finland, Ingi Samuelsen, Färöarna, Bror 
Myllykoski, Åland och Anne Malmström, FNUF. 
Kollegiet höll tre möten 1) 27-28.2 Oslo, 2) 13-14.6 
Köpenhamn, 3) 30.8-1.9 Stockholm/Mariehamn.
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FNF:s sekretariat
FNF:s sekretariat finns på Snaregade 10. Sekretari-
at leds av Henrik Wilén (FI). Fredrik Jakobsen (SE) 
fungerar på deltid som ekonomichef  och Susanne 
Farre (DK) är bokförare, hon assisterades under 
hösten av Ellica Brindstedt (SE).

ÖVRIG PERSONAL PROJEKTVIS

Nordjobb: programchef  Fredrik Jacobsen (SE), 
informatör Jacob Mellåker (SE), projektledare Nord-
jobb Sverige Alma Sandberg (SE), projektledare 
Nordjobb Norge Annie Stenberg (SE), projektledare 
Färöarna och Grönland Bo Nylander (SE), projekt-
ledare Nordisk Jobstart+ Morten Fabricius Meyer 
(DK). EVS-praktikanterna listade under punkten 
Nordjobb. 

Projektansvarig för Nordisk biblioteksvecka, 
nordiska författarbesök och koordinator för FNUF: 
Anne Malmström (FI), assistent, studentmedarbetare 
Gerd Helena Hals (NO), EVS-praktikant Iris Dager 
(IS).

Norden i skolan: programchef  Thomas Hen-
riksen (DK), projektsekreterare (till mars) Marie 
Nørskov Bærentsen (DK), studentmedarbetare/1.8 
projektsekreterare Rebecca Willoch Skaare (NO), 
EVS-praktikant Anna Berg (FI).

Nordisk Språkkoordination: projektledare (till 
31.8) Anna Enemark (DK), projektledare (från 1.9. 
Birthe Lien (NO), assistent Maria Eintveit (NO) och 
rådgivare Thomas Henriksen (DK).

Förbundets ekonomi
FNF:s verksamhet finansierades huvudsakligen 
genom verksamhetsbidrag av NMR. Dessutom 
bidrog de nationella Norden-föreningarna, fördel-
ningsnyckeln är den samma som används för de 
nordiska ländernas bidrag till NMR. Dessutom får 
FNF medel för finansiering av projekt, som NMR 
vill ha genomförda eller som Norden-föreningarna 
tagit initiativ till. Andra aktörer som bidrar är bland 
annat Interreg. 

Medlen fördelas på FNF:s sekretariat, Nordjobb, 
Nordiska språkkoordinationen och dess aktörer, 
Norden i skolan, Nordisk biblioteksvecka och Nord-
iska författarbesök. Dessutom betalas ett årsbidrag 
till FNUF. 

Föreningens resultat för 2017 visar ett överskott på 
8 901 DKK. FNF:s överskott är 8 938 DKK, men 
därifrån avdras FNUF:s minusresultat på 37 DKK. 
2016 visade FNF ett överskott på 238 718 DKK. 

Revisor
FNF:s revisor är Kim Kjellberg från Grant Thorn-
ton.
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Nordiska projekt
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Nordjobbs mission är att arbeta för att öka rörlig-
heten på den nordiska arbetsmarknaden och också 
att på olika sätt stärka den nordiska arbetsmarkna-
den. 2017 har man arbetat särskilt med att titta på 
möjligheter att breda Nordjobbs verksamhetsspann 
och att få en mer differentierad finansiering.

Den primära arbetsmetoden är grundkonceptet, 
som innebär att man erbjuder unga i åldern 18 – 30 
år sommarjobb, bostad och ett varierat kultur- och 
fritidsprogram i ett annat nordiskt land. I tillägg ar-
betar man mycket med olika arbetsmarknadsprojekt 
för att kunna erbjuda en nordisk upplevelse till ett 
brett spektrum av unga nordbor, också de grupper 
som är överrepresenterade i arbetslöshet.

Nordjobb har numera ett etablerat samarbete med 
EVS, European Voluntary System, vilket innebär att 
projektassistenter knyts till programmet. Det hjälper 
programmet att utföra uppgifter som annars hade 
blivit ogjorda.

I mars 2016 startade Interreg-projektet Nordisk 
Jobstart+. Projektet löper under tre år och har en 
projektledare och en projektassistent placerad på 
sekretariatet. Nordisk Jobstart+ arbetar med rörlig-
heten mellan arbetsmarknaderna i Norge, Danmark 
och Sverige. Projektet vänder sig särskilt till gruppen 
dimententer som enklast kan beskrivas som nyutex-
aminerade från eftergymnasiala utbildningar. Med 
mindre än halva projektet kvar kan man konstatera 
att alla mål redan har uppnåtts och att projektet 
används som best practice av Interreg.

Sekretariatet har bemanningsmässigt växt de senaste 
åren. Detta beror inte bara på volontärerna och pro-
jektet Nordisk Jobstart+ utan också på det faktum 
att projektledarna för Nordjobb Norge, Nordjobb 
Sverige, Nordjobb Grönland samt Nordjobb Färöar-
na är placerade på sekretariatet.
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Tillsatta platser 2017 jämfört med resultat 2016

   2017  2016

Danmark  69  81 

Finland   45  54 

Färöarna  7  12 

Grönland  74  71 

Island   49  60 

Norge   210  211 

Sverige   234  214 

Åland   52  67 

   787  770

Under innevarande mandatperiod arbetar Nordjobb 
med att implementera de rekommendationer som 
Oxford Research lanserade 2016 i samband med 
en utvärdering beställd av NMR. Förhoppningen 
är att detta arbete leder till en rad förbättringar av 
programmet.

Nordjobb har under de senaste tio åren nått mål-
talet vid åtta tillfällen. Under 2017 fick man totalt 
787 nordjobbare vilket är det bästa resultatet sedan 
2000. Resultatet för 2017 kan jämföras med resul-
taten för perioden 2008-16 då man i turordning 
erhålla följande antal nordjobbare; 751, 753, 756, 
631, 762, 763, 761, 634 samt 770. 

Förutom de 787 tillsatta nordjobbarna erbjöds 105 
personer jobb som de tackade nej till. Eftersom 
ytterligare 27 personer fick jobb som man också 
accepterade men dessvärre hoppade av från erbjöds 
787+105+27=919 ett nordjobb under 2017. Ef-
tersom man samtidigt hade 2 804 kompletta an-
sökningar följer att 32,8 % av alla sökande med en 
komplett ansökan blev erbjudna ett arbete.

Till det nordiska sekretariatets uppgifter hör det 
överordnade ansvaret för programmet samt koordi-
nering av information till sökande och media. Dess-
utom har sekretariatet ansvarat för hemsidan www.
nordjobb.org, den elektroniska sökandedatabasen, 
planering och genomförande av internutbildning 

Kompletta* ansökningar 2017 jämfört med 2016

   2017  2016

Danmark  292  268 

Finland   1452  1453 

Färöarna  2  3 

Grönland  1  3 

Island   54  77 

Norge   138  141 

Sverige   703  837 

Åland   27  23 

Utanför Norden  135  141

   2804  2946

* Med kompletta ansökningar menas ansökningar som är fullständigt ifyllda. Ansökningarnas totala antal 

2017 var 5925 st.

av projektledare och projektassistenter. Sekretari-
atet har ansvar för att regelbundet rapportera om 
verksamheten till Föreningarna Norden och Nordis-
ka ministerrådet. Sekretariatet arbetar mycket med 
strategisk styrning och uppstart av nya projekt.

Lokalt administreras Nordjobb av de olika Förening-
arna Norden även om driften ibland ligger på dess 
ungdomsförbund.

De nationella projektledarna ansvarar för ackvire-
ring av arbetsplatser och deras tillsättning, anskaff-
ning av bostäder, information till nordjobbarna och 
rekrytering av projektassistenterna. 

Kultur- och fritidsprogrammets nordiska profil är 
viktigt för att behålla programmets särart och för 
att fortsatt kunna locka ett stort antal ungdomar att 
söka Nordjobb. 

Nordjobbare har i år bl.a. funnits i Danmark (Kö-
penhamn, Odense och Skagen), Finland (Helsing-
fors, Tammerfors, Åbo och Österbotten), Färöarna 
(framför allt Torshavn), Grönland (Ilulissat och 
Maniitsoq), Island (främst i huvudstadsregionen men 
även på landsorter runt om i landet), Norge (Oslo, 
Geiranger, Tromsö och fjällvärlden), Sverige (fram-
för allt Stockholm och Borås), Åland (Mariehamn 
och flera mindre kommuner).
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NORDISKA SEKRETARIET 

Programchef     Fredrik Jakobsen  1.1 – 31.12.2017

Informatör     Jacob Mellåker   1.1 – 31.12.2017

Projektledare Sverige    Alma Sandberg   1.1 – 30.9.2017

Projektledare Nordisk Jobstart+   Morten Fabricius Meyer  1.3 – 31.12.2017

Projektledare Grönland/Färöarna  Bo Nylander   1.1 -  31.12.2017 

Projektledare Norge    Annie Stenberg   1.1 – 31.12.2017

Projektassistent Sverige    Ellica Brindstedt   1.10 – 31.12.2017

Projektassistent Nordisk Jobstart+  Sara Brodin   1.3 – 2.6.2017

Volontärer     Ellica Brindstedt   1.1 – 30.9.2017

      Andreas Wangensteen  13.1 – 31.12.2017

      Pauliina Oinonen  11.9 – 31.12.2017

      Caroline Jonsson  20.2 – 15.8.2017 

      Sara Brodin   1.1 – 28.2.2017

      Gisken Nordgaard   9.11 – 31.12.2017

      Daniela Vikström  7.9 – 31.12.2017 

NATIONELLA PROJEKTLEDARE

Christian Lagoni, Danmark 

Mira Korhonen, Finland 

Lasse Paukkonen, Finland 

Bo Nylander, Färöarna och Grönland 

Kristín Manúelsdóttir, Island 

Kristín Magnúsdóttir, Island 

Annie Stenberg, Norge 

Alma Sandberg, Sverige 

Bo Nylander, Sverige 

Tina Sjövall, Åland  

Morten Fabricius Meyer, Nordisk Jobstart+

NATIONELLA PROJEKTASSISTENTER

Jenni Ahtiainen, Danmark 

Karin Hakulinen, Finland 

Saara Nummela, Finland 

Lasse Paukkonen, Finland 

Andreas Wangensteen, Norge 

Albin Ringstad, Norge 

Ellica Brindstedt, Sverige 

Sofia Holm, Sverige 

Madelene Orre, Sverige

Nordjobbs organisation
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Nordisk bibliotekuke er Nordens største høytles-
ningsarrangement for skoler, bibliotek og andre 
kulturinstitusjoner. I 2017 ble Nordisk bibliotekuke 
arrangert den 13.-19. november for 21. gang med 
høytlesning, utstillinger, debatter og kulturelle opple-
velser på tusentalls bibliotek, skoler og kulturinstitu-
sjoner i hele Norden og Baltikum.  

Årets Nordiske bibliotekuke var et av de beste i pro-
sjektets historie. Sammenlagt deltok 2 265 institusjo-
ner som gav liv og virkelige stemmer til den nordiske 
litteraturen i novembermørket. Antall deltagende 
institusjoner viser at prosjektet er velkjent, populært 
og klarer å utvikle seg i takt med sin målgruppe. An-
slagsvis deltok rundt 125 000 barn, unge og voksne i 
Nordisk bibliotekuke og prosjektet er blitt en naturlig 
del av flere skoler og biblioteks årlige program.

Tema og bøkene
Temaet for Nordisk bibliotekuke 2017 var ”Øyer i 
Norden”. Med et ønske om å sette fokus på Finlands 
100-årsjubileum ble tre bøker skrevet av finske eller 
finlandssvenske forfattere valgt ut som årets høytles-
ningsbøker. 

• Skatteøyen skrevet og illustrert av den finske 
forfatteren Mauri Kunnas

• Maresi skrevet av den finlandssvenske forfatteren 
Maria Turtschaninoff

• Is skrevet av den ålandske forfatteren Ulla-Lena 
Lundberg

Nordisk bibliotekuke mottok i 2017 gode tilbakemel-
dinger for årets tema og bøker fra de deltagende in-
stitusjonene. Temaet og tekstutdragene ble anvendt 
som omdreiningspunkt for undervisning, debatter 
og andre kulturelle aktiviteter. På sosiale medier som 
Instagram og Facebook ble det lastet opp over 400 
bilder med #nordbib17 som viser hvordan institu-
sjonene arrangerer Nordisk bibliotekuke på mange 
forskjellige måter. 

2017 var et suksessår for Nordisk bibliotekuke 

med over 2000 registrerte institusjoner med 

stor spredning i hele Norden og Baltikum. I 

alt deltok institusjoner fra 16 forskjellige land 

(inklusivt Færøyene, Åland og Grønland) og 

fordelingen var som følgende:

NORDEN 

Sverige (375) 

Norge (257) 

Danmark (272) 

Finland (144) 

Island (60) 

Åland (35) 

Færøyene(15) 

Grønland (5)

BALTIKUM 

Litauen (576) 

Latvia (354)  

Estland (135) 

ØVRIGE  

Hviterussland (16) 

Tyskland (8) 

Belgia (1) 

Spania (1) 

USA (1) 

Argentina (1)

Utviklet materiale
I 2017 la Nordisk bibliotekuke vekt på materialeut-
vikling og optimalisering av hjemmesiden bibliotek.
org. Hjemmesiden er et felles samlingspunkt for 
deltagerne og det er her de tilmeldte institusjonene 
får eksklusiv tilgang til oversatte tekster og utviklet 
materiale. Aktiviteten på hjemmesiden fortsetter å 
øke, noe som viser at dette vil fortsette å være en 
viktig plattform for Nordisk bibliotekuke i de kom-
mende år. På hjemmesiden kunne man blant annet 
få tilgang til følgende materiale:

1. Bildemotivet til Nordisk bibliotekukes plakat blir 
bestilt som et kunstverk og er tilgjengelig for alle 
tilmeldte institusjoner. På plakaten får de tilmeldte 
institusjonene mulighet til å tilføre sin egen tekst og 
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I Baltikum står Nordisk Ministerråds kontor i 

Estland, Latvia og Litauen for spredningen av 

prosjektet. Nordisk bibliotekuke finansieres av 

Nordisk Ministerråd.

dette er en mye brukt funksjon på hjemmesiden. I år 
ble kunstverket laget av den prisbelønte kunstneren 
Regina Lukk-Toompere fra Estland som blant annet 
har illustrert og designet over 70 barne- og voksen-
bøker. 

2. Fotokonkurranse på sosiale medier med #Nord-
bib17 var et populært verktøy, spesielt blant de 
baltiske deltagerne. Fotokonkurransen gir Nordisk 
bibliotekuke synlighet og skaper interaksjon mellom 
deltagerne i de nordiske og baltiske landene. 

3. Hvert år utvikler Nordisk bibliotekuke en idéka-
talog der tema, tekster, idéer og pedagogiske verk-
tøy presenteres. Idékatalogen inneholder en rekke 
konkrete forslag til hvordan institusjonene kan legge 
opp arrangementer og undervisning i tilknytning til 
Nordisk bibliotekuke samt hvordan disse kan knyttes 
til årets tema og litteratur. 

4. Alle tekstutdragene fra årets utvalgte høytles-
ningsbøker oversettes til finsk, svensk, norsk, dansk, 
islandsk, færøysk, grønlandsk, estisk, latvisk, litau-
isk og hviterussisk. Dette gir deltagerne tilgang til 
tidligere utilgjengelige tekster samt en interessant 
mulighet til å arbeide med forskjellige nordiske språk 
under Nordisk bibliotekuke. 

5. Materiale som blant annet piratverksted, leseløy-
pe og Norden-quiz var også tilgjengelig på hjemme-
siden bibliotek.org.

PROSJEKTETS REFERANSEGRUPPE:

Anne Malmström, prosjektleder 

Heidi Lønne Grønseth, skoleansvarlig Foreningen 

Norden, Norge

JulIa Brink, skole- og biblioteksansvarlig Föreningen 

Norden, Sverige

Susanna Puisto, informatør Pohjola-Norden, 

Finland

Kristín Magnúsdóttir, prosjektmedarbeider 

Föreningen Norden, Island

Merete Riber, medlem i utdanningsutvalget 

Föreningen Norden, Danmark

Annica Andersson, bibliotekarie Stadsbiblioteket 

Mariehamn, Åland

Marjun Patursson, bibliotekar, Færøyene

Mette Laustsen, bibliotekar Det Grønlandske 

landsbibliotek, Grønland

Liv Inger Lindi, Sametingets bibliotek Karasjok 

(samiske språkområdet)

SAMARBEIDSPARTNERE I BALTIKUM: 

Eha Vain, kulturrådgiver, Nordiska ministerrådets 

kontor i Estland

Ieva Hermansone, rådgiver, Nordiske ministerrådets 

kontor i Latvia

Brigita Urmanaite, kulturrådgiver, Nordiske 

ministerrådets kontor i Litauen
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Nordiska
Författarbesök

Nordisk Forfatterbesøg er et børne- og ungdoms-
projekt, som tilbyder nordiske skoler et besøg af  en 
forfatter fra et andet nordisk land end det land sko-
len ligger i. Projektet blev i sin tid til på initiativ af  
Foreningen Norden Norge og Foreningerne Nordens 
Forbund forvalter projektet på nordisk plan. Nor-
disk Forfatterbesøg blev gennemført med stor succes 
i den anden projektperiode fra 2016-17. I denne 
periode blev der arrangeret nordisk forfatterbesøg 
i alle de nordiske lande, samt Åland, Færøerne og 
Grønland. Projektet har formidlet nordisk børne- 
og ungdomslitteratur med stor succes til i alt 2 072 
elever og lærere fordelt på 40 skoler og fortsætter i 
øvrigt i 2018. 

Gennem projektet får skoleelever mellem 10-16 år 
og lidt ældre gymnasieelever muligheden for at få et 
personligt møde med en nordisk forfatter. Formålet 
med projektet er at formidle nordisk kultur og sprog 
til børn og unge, og projektet tilstræber at styrke 
nabo- og fremmedsprogsforståelsen blandt grund-
skoleelever. Forfatternes foredrag holdes på forfatte-
rens modersmål, hvorfor eleverne kommer i direkte 
kontakt med et af  de skandinaviske nabosprog. Det 
er hensigten at vække elevernes interesse for, og 
kendskab til, nordisk børne- og ungdomslitteratur 
og kultur, ligesom mødet fremmer læselysten hos ele-
verne. Et nordisk forfatterbesøg giver også lærere en 
god grund til at sætte fokus på nordisk sprog, kultur 
og samfund i undervisningen. 

På grund af  Nordisk Ministerråds øgede fokus 
på nordisk børne- og ungdomslitteratur, har For-
eningerne Norden rettet sit søgelys mod nominerede 
forfattere til Nordisk Råds børne- og ungdomslitte-
raturpris og inviteret en del af  disse med på turné 
i Norden. Forfatterne besøgte, inden for de givne 
rammer, grundskoler og gymnasier i Grønland, 
Norge, Færøerne, Sverige, Danmark, Åland, Island 
og Finland. Foreningen Norden nationalt har ansva-
ret for planlægningen og gennemførelsen af  forfat-

terbesøgene i sine respektive lande. I Grønland var 
det dog NAPA (Nordens Institut i Grønland), som 
stod for arrangementet.  

På baggrund af  Nordisk Forfatterbesøg og Nordisk 
Biblioteksuge store fremgang, har FNF taget initia-
tiv til et nyt projekt, nemlig Nordisk Forfatterbesøg 
i Baltikum. Projektperioden strak sig fra 1. oktober 
2015 til 31. december 2017. Denne første periode 
var en fremgang, idet sammenlagt 30 forfatterbesøg 
blev gennemført i Estland, Letland, Litauen og Hvi-
derusland. I alt deltog 6 727 personer i 83 aktiviteter 
rundt omkring på skoler, biblioteker, bogmesser og 
litteraturfestivaler. Samarbejdspartnere i Baltikum/
Hviderusland er Nordisk Ministerråds kontor i Est-
land, Letland, Litauen, samt Den Svenske Ambas-
sade i Minsk. Anden projektperiode løber i perioden 
2018-2019.

Udover selve skolebesøgene blev der også arrangeret 
flere aftenforedrag på biblioteker, hvor også alment 
publikum var velkommen, som på den måde også 
fik oplevet forfatterbesøget. Overordnet set kan man 
konstatere, at nordiske forfatterbesøg er en fantastisk 
måde for elever og lærere at opleve både nordisk kul-
tur og sprog på. Eleverne inspireres af  det personlige 
møde med forfatteren og besøget bidrager til øget 
læse- og skrivelyst hos børn og unge. Forfatterbesø-
get tjener i øvrigt som led i nabosprogsundervisnin-
gen og gør læringen om de skandinaviske sprog mere 
levende og spændende. På samme tid får forfatterne 
en unik mulighed for at møde elever fra et andet 
nordisk land og gennem højtlæsning sprede nordisk 
kultur og sprog udover blot i forfatterens hjemland.   

Projektet finansieres af Nordens Hus i Island/

Nordisk Ministerråd. 
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Forfatterbesøg i Finland, Åbo, d. 7/11-9/11 2016 

(Finland arrangerede to besøg i 2016, første i 

maj)

Forfatter: Mats Wahl fra Sverige 

Priser: Nils Holgersson-plaketten, 1989. Den Nordiske 

Børnebogspris, 1990. Augustpriset, 1993 (m.fl.). 

170 elever deltog i forfatterbesøget

Forfatterbesøg på Færøerne, 

Thorshavnsområdet, d. 13/4-16/4

Forfatter: Simon Stranger fra Norge

Nomineret til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris 

2015 for bogen ’De som ikke finnes’  

188 elever deltog i forfatterbesøget

Forfatterbesøg i Norge, Tromsø, d. 9/10-13/10  

Forfatter: Sanna Tahvanainen fra Finland

Nomineret til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris 

2016 for bogen ’Dröm om drakar’

242 elever deltog i forfatterbesøget

Forfatterbesøg i Grønland, Godthåb/Nuuk, d. 

16/10  

Forfatter: Eydís Björnsdottir fra Island og Linda Bondestam 

fra Finland

Bondestam vandt Nordisk Råds børne- og 

ungdomslitteraturpris 2017 for bogen for ’Djur som ingen 

sett utom vi’ sammen med forfatter Ulf Stark

66 elever deltog i forfatterbesøget

Forfatterbesøg i Island, Reykjavikområdet,  

d. 27/11-1/12

Forfatter: Annette Herzog fra Danmark. 

Nomineret til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris 

2017 for bogen ’Hjertestorm – Stormhjerte’. 

300 elever deltog i forfatterbesøget

Forfatterbesøg i Sverige, Piteå, Boden, 

Haparanda og Kiruna, d. 27/2-3/3 

Forfatter: Bergrún Íris Sævarsdóttir fra Island

Nomineret til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris 

2015 for bogen ’Vinur minn, vindurinn’. 

386 elever deltog i forfatterbesøget

Forfatterbesøg i Danmark, Harlev, Solbjerg og 

Brabrand, d. 18/9-21/9 

Forfatter: Malin Klingenberg fra Finland

Nomineret til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris 

2015 for bogen ’Alberta Ensten och uppfinnarkungen’. 

443 elever deltog i forfatterbesøget

Forfatterbesøg på Åland, Godby, Övernäs, 

Strandnäs og Kyrkby, d. 24/4-26/4 

Forfatter: Simon Stranger fra Norge

Nomineret til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris 

2015 for bogen ’De som ikke finnes’ 

277 elever deltog i forfatterbesøget

Författarbesöken 2017
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Projektperiode: 1.10.2015 – 31.12.2017

Med baggrund i det succesfulde projekt Nordisk 
Forfatterbesøg (i Norden) er et lignende projekt i 
Baltikum og Hviderusland blevet til. Første periode 
løb fra 2015-17 (tre år), mens projekt kommer det at 
fortsætte med en anden periode fra 2018-19. Projek-
tet finansieres af  Nordisk Ministerråd. Sammenlagt 
er der blevet gennemført 30 nordiske forfatterbesøg 
i Estland, Letland, Litauen, samt i Hviderusland 
i perioden oktober 2015 til december 2017. Re-
sultatet har generelt været langt over forventning, 
hvilket man blandt andet har kunnet se i den store 
efterspørgsel, der har været efter forfatterbesøgene, 
mens de mange samarbejdspartnere og den effektive 
koordinering hos Nordisk Ministerråds kontorer i 
Baltikum, som har stået for at arrangere besøgene, 
også har været over al forventning. 

Projektet har tredoblet sit resultat i forhold til de 
første forventninger. Oprindeligt var det blot planen 
at arrangere ni forfatterbesøg, men det endte til sidst 
med at blive hele 30 besøg. Visse af  de nordiske for-
fattere har turneret i to eller tre af  de baltiske lande, 
hvorfor antallet af  nordiske forfattere, som har del-
taget i projektet, er på 22. De nordiske forfattere er 
i løbet af  83 forskellige aktiviteter nået ud til 6 727 
deltagere, som tæller både skoleelever, lærere og også 
et voksent publikum. Aktiviteterne har været forskel-
ligartede: Således har der været både skolebesøg og 
workshops, samt debatter for almene publikummer i 
forbindelse med bogmesser, litteraturfora og biblio-
teksbegivenheder. 

Sproget har været en blanding af  engelsk og simul-
tantolkning til det nationale, lokale sprog. Forfatter-
besøgene har været koblet sammen med projektet 
’Nordisk Biblioteksuge’ (fra 2018 kaldet ’Nordisk 
Litteraturuge’), til dels gennem markedsføringen til 
potentielle deltagere og dels gennem planlægningen 
af  forfatterbesøg under biblioteksugen. Vindere af, 
og nominerede til, Nordisk Råds børne- og ung-
domslitteraturpris har også deltaget i besøgene.  

Der har undertiden også været fokus på at inklude-
re yderkantsområder og russisktalende minoriteter, 
hvilket har været vellykket. Flere af  forfatterbe-
søgene har fundet sted i afsidesliggende byer og på 
russisktalende skoler, noget som ellers er sjældent for 
forfatterbesøgene. Besøgene i disse områder er et 
håndgribeligt eksempel på, at kultur kan bygge broer 
mellem forskellige folkegrupper og bidrage til at 
inkludere minoriteter mere i samfundet. 

Projektet Nordisk Forfatterbesøg roses af  alle delta-
gende parter, det være sig elever, lærere, biblioteka-
rer, forlag, litteraturskribenter og andre samarbejds-
partnere, for at have bidraget til en øget interesse 
for moderne, nordisk litteratur. Ydermere har 
det bidraget til et øget samarbejde mellem forlag, 
ambassader, litteraturcentre, biblioteker og skoler. 
Eftersom Nordisk Forfatterbesøg har været koblet 
sammen med Nordisk Biblioteksuge, opleves det som 
et stærkt brand, og som en positiv udvikling af  de 
nordiske kulturprojekter, som findes. 

17 FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND  |  ÅRSBERÄTTELSE 2017

Nordisk Forfatterbesøg i Baltikum
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Det nordiske sprogsamarbejde er en central del af  
det nordiske samarbejde og udvikler sig dynamisk i 
takt med, at behov og kulturer ændrer sig. Sprogs-
amarbejdet skal understøtte, at Nordens samfunds-
bærende sprog forbliver stærke og levende, og at 
kommunikation på dansk, norsk og svensk fortsat 
har en central funktion i det nordiske samarbejde. 
Det politiske ansvar for sprogområdet ligger hos 
Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning 
(MR-U), mens Nordisk Ministerråd for Kultur (MR-
K) har et sektoransvar. Nordisk Sprogkoordination 
forvaltes af  Foreningerne Nordens Forbund (FNF) i 
perioden 2014-18. 

Nordisk Sprogkoordination skal koordinere og 
samarbejde med sprog- og kulturområdets centrale 
aktører og bidrage til udvikling af  sprog- og kultur-
kompetencer i bred forstand. Sprogkoordinationen 
skal være en resurse for alle som arbejder i det 
nordiske sprogsamarbejdet og skal bidrage til at dele 
viden og muligheder, skabe relationer, netværk og 
ideer og ikke mindst formidle alle de gode historier 
som findes indenfor sprogsamarbejdet. Sprogko-
ordinationen samarbejder bl.a. med de nationale 
foreningerne Nordens skoleansvarlige, nordiske huse 
og institutter. Derudover er der tilknyttet en faglig 
referencegruppe, Ekspertgruppen for det nordiske 
sprogsamarbejdet, som skal bidrage til at formulere 
sammenhængen i det nordiske sprogsamarbejdet. 
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Nordkurs er et samarbejde mellem de nordiske 

universiteter, og tilbyder sommerkurser for 

studerende i nordiske sprog, kultur og litteratur. 

www.nordkurs.org

De nordiske Perler tilbyder kursus for 

lærerstuderende i Norden, som gennem 

ophold og program på et nabosprog, giver de 

studerende et kundskabsgrundlag for fremtidig 

undervisning og hjælp til, at etablere et nordisk 

netværk. 

www.dansk-norsk.no

Nordspråk sikrer, at nordiske undervisere på 

grundskoler, gymnasier og læreruddannelser 

har en opdateret viden om de andre nordiske 

landes kultur og litteratur, og at de har redskaber 

til at varetage undervisning i nordiske sprog som 

nabosprog eller fremmedsprog. 

www.nordsprak.com

Aktiviteter
2017 har været et spænende år for det nordiske 
sprogsamarbejdet. Sprogkoordinationen har haft et 
tæt samarbejde med formandskaperne for Uddan-
nelse og Forskning og Kultur i Nordisk Minister-
råd som stillet skarpt på sproglig mangfoldighed I 
Norden. Sprogkoordinationen fik bl.a. i opdrag at 
producere en film der viser hvad den norske ung-
domsserie SKAM har betydet for sprogforståelsen i 
Norden. Filmen er blevet set af  over 100.000 og delt 
150 gange. 

I september afholdt Nordisk Sprogkoordination en 
sprog- og kulturfestival i Århus i forbindelse med at 
byen var europæisk kulturhovedstad i 2017. Aarhus 
samlet centrale aktører indenfor sprogsamarbejdet 
til Nordisk Sprogfest, hvor det nordiske 'sprogvin-

Nordiske Sprogpiloter tilbyder videreuddannelse 

af nordiske praktiklærere og -vejledere der kan 

fungere som ambassadører for undervisning 

i Nordens sprog og kultur. En sprogpilot er 

en lærer, der har fokus på og interesse for 

nabosprog som fremmedsprog og arbejder 

med at inddrage det nordiske i undervisningen i 

grundskolen 

www.sprogpiloter.org

Netværket for sprognævnene i Norden er et 

samarbejde mellem de nordiske sprognævn. 

Netværket arrangerer Nordisk sprogmøde 

hvert andet år og udgiver publikationen ”Språk 

i Norden“, der omtaler de nyeste udgivelser 

om nordisk sprog og sprogpolitik. De nationale 

sprognævn fungerer samtidig som vigtig resurse 

for lærere i nabosprog 

www.sprogkoordinationen.org

duet' blev åbnet og fyldte fire dage med debatter, 
sprogbad, sprogmad og meget mere på Godsbanen 
i Århus og ARoS kunstmuseum. Med Sprogfestens 
ønskede man at sætte fokus på, hvordan sprog i Nor-
den kan skabe fællesskaber og fordomme, sætte nye 
standarder for samtalen om ligestilling og udgøre en 
inkluderende eller ekskluderende kraft, se nærmere 
på sproglig begejstring og æstetisk praksis på tværs 
af  sprog, medier, lande og genrer. 

Sidst, men ikke mindst har året vært fyldt med 
nordiske sommeruniversiteter, kurser for lærere og 
lærerstudenter, konferenser og seminarer. Arrange-
menter som organiseres af  sprogsamarbejdes centra-
le aktører Nordkurs, Nordsprog, De Nordiske Perler, 
Nordiske Sprogpiloter og Netværket for sprognævne-
ne i Norden.

BLIV KLOGERE PÅ NORDISKE SPROG – MØD DE CENTRALE AKTØRER
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De nordiske landes fælles undervisningsplatform 
Norden i Skolen (www.nordeniskolen.org / www.
nordeniskolan.org ) fortsatte den rivende udvikling 
i 2017. Antallet af  registrerede lærere steg med 3 
150, således at mere end 10 500 nordiske lærere 
ved udgangen af  2017 aktivt anvender platformen. 
Det svarer til, at i gennemsnit 263 nye lærere hver 
måned har fundet vej til Norden i Skolen og registre-
ret en gratis brugerprofil for sig selv og sin skoleklas-
se. Det store antal lærere styrker gennemslagskraften 
for alt det materiale, lærere og elever finder gratis på 
platformen. Størstedelen af  Norden i Skolens har 
udtrykt, at platformen gør det nemmere at planlæg-
ge nabosprogsundervisning og gør, at mange priori-
terer området i højere grad end de ellers ville have 
haft gjort.

Norden i Skolens udvikling ses også på indholds-
siden. I 2017 blev platformen bl.a. lanceret på 
samisk, nyt materiale blev udviklet til gymnasiale 
uddannelser i både sprog-, historie- og samfundsfag, 
SKAM-materiale blev lanceret til udskoling i grund-
skolen, mens to runder af  chatsuccessen Nordisk 
Skolechat blev gennemført med omkring 7.000 

deltagende elever totalt, der i gennemsnit snakkede 
med nordiske jævnaldrende i op imod 45 minutter.

Som den store finale gennemgik Norden i Sko-
len-platformen i 2017 yderligere en gennemgribende 
optimeringsfase, hvis resultat blev lanceret 1. novem-
ber. Det ”nye” site vil med stor sandsynlighed gøre 
Norden i Skolen endnu mere spændende og relevant 
for undervisere i Norden fremadrettet, og det er med 
meget positive forventninger, at platformen går ind i 
2018. 

Den stabile udvikling af  Norden i Skolen kan i høj 
grad takkes et tæt og kontinuerligt samarbejde med 
Nordisk Sprogkoordination, som har givet udvik-
lingen den stabilitet og langsigtethed, der har været 
nødvendig for at kunne træffe de rigtige beslutninger. 
Projektet modtog i 2017 endvidere støtte fra Nord-
plus nordiske sprog, Ekspertgruppen for Nordens 
sprogsamarbejde og det norske formandskab for 
Nordisk Ministerråd. Nordisk Ministerråd har i 
2017 igangsat en evaluering, som skal vurdere om 
Norden i Skolen skal sikres et mere langsigtet økono-
misk fundament. 
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Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF) 
är ett samarbetsorgan för de nationella Föreningar-
na Nordens Ungdom och knuten till Föreningarna 
Norden. Ungdomsföreningarna är lokaliserade i de 
nordiska länderna och självstyrande områdena.

Medlemsföreningarna 2017 var Foreningen NOR-
DENs Ungdom (FNU) i Danmark, Pohjola-Nordens 
Ungdomsförbund (PNU) i Finland, Ungmennadeild 
Norræna félagsins (UNF) i Island, Föreningen Nor-
dens Ungdomsförbund (FNUF) i Sverige, Forening-
en Nordens Ungdom (FNU) i Norge samt Norrøna 
Ungmannafelag Føroya (NUF) på Färöarna. SOR-
LAK i Grönland och Föreningen Norden på Åland 
har även möjlighet att skicka ungdomar från sina 
respektive föreningar att delta i FNUF:s verksamhet.

Vår- och höstmöten är FNUF:s högsta beslutande 
organ och annars består FNUF av ett arbetsutskott 
på tre ungdomar från medlemsorganisationerna och 
en koordinator. Sekretariatet är placerat hos FNUF:s 
moderförening, Föreningarna Nordens Förbund i 
Köpenhamn. Efter vårmötet 2017 bestod arbets-
utskottet av ordförande Iris Dager från Ungmen-
nadeild Norræna félagsins i Island, vice-ordförande 
Folke Järnbert från Foreningen Nordens Ungdom 
i Norge samt AU-medlem Thorgny Arwidson från 
Föreningen Nordens Ungdomsförbund i Sverige. 
Arbetsutskottet leder verksamheten i samarbete med 

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund

koordinatorn (Anne Malmström) och håller regel-
bundet kontakt via mail, Skype, samt fysiska möten 
flera gånger om året varav två är inför vår- och 
höstmötena. Sekretariatet består av en deltidsansatt 
koordinator hos Föreningarna Nordens Förbund. 

FNUF finansieras av Nordiska barn- och ungdoms-
kommittén NORDBUK samt Föreningarna Nor-
dens Förbund. 

Aktiviteter
Alla FNUF:s medlemsorganisationer samlades 
två gånger under 2017, till vår- och höstmöte. På 
mötenas diskuteras och beslutas om samarbets-
möjligheter, budget, verksamhetsplan, val av för-
troendeposter, politiska uttalanden m.m. Vårmötet 
arrangerades på Västmannaöarna i Island med 
Ungmennadeild Norræna félagsins som värd för 
mötet. 

För att kunna hålla mötet utanför de nordiska 
huvudstäderna erhölls extra medel från NordBUK. 
Anledningen till detta var att stödja den isländska 
medlemsorganisationen som har haft svårt att re-
krytera nya och aktiva medlemmar. I samband med 
mötet inviterades isländska ungdomar med till Väst-
mannaöarna som är en liten ö på ca 4 000 invånare. 
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Gruppen bestod av ungdomar från norra Island 
och Västmannaöarna i åldern 17–25. Under helgen 
utbildades de om möjligheterna inom Norden, om 
FNUF:s aktiviteter och resor, Nordjobb, m.m. De 
isländska deltagarna fick även besöka vårmötet. 
Dessutom föreläste ordföranden för Västmannaö-
arnas byråd, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, om öns 
historia, ekonomi, miljö, turism m.m.

Höstmötet arrangerades i Århus (Europas kultur-
huvudstad 2017) i samband med Nordiska språk-
koordinationens Språkfest. I anledning av detta 
arrangerade FNUF även ett nordiskt språkcafé i 
samarbete och med finansiellt stöd från Nordiska 
språkkoordinationen. Språkcaféet var öppet för all-
mänheten och lockade till sig runt 60 personer totalt, 
både äldre som yngre bl.a. studerande från Finland. 
Finlandssvenska författaren Malin Klingenberg, som 
tidigare nominerats till Nordiska rådets barn- och 
ungdomspris var anträffbar vid det svenska bordet 
och ett grönländskt band uppträdde med några låtar 
på grönländska.

Två representanter från varje medlemsorganisation 
erbjöds att delta i respektive möten. Under vårmötet 
gjordes uttalandet ”Marker samejubileet ved å styrke 
urfolks rettigheter i Norden”, och under höstmö-
tet följande uttalanden: ”Ett säkert Norden kräver 
nordisk underrättelse- och säkerhetssamarbete” 
och ”Opphev geo-blokkering i Norden”. FNUF är 
partipolitiskt obunden organisation. Genom politiska 
ställningstaganden vill FNUF föra fram civilsamhäl-
lets ståndpunkter i ungdomsfrågor och aktivt delta i 
samhällsdebatten.  

Århus lokalförening i Foreningen NORDENs 
Ungdom i Danmark stod i år värd för FNUF:s 
årliga ungdomsarrangemang Café Norden den 
22.09.2017-24.09.2017. Temat för arrangemanget 
var ”språk och kommunikation” som samlade 26 
nordiska unga. Programmet bestod bl.a. av före-
drag i nordisk språkhistoria, undervisning i danska, 
kommunikationsuppgifter med Lego, folkdans, och 
besök på Nordens största offentliga bibliotek, Dokk1. 
Dessutom firades FNU Danmarks 25 års jubileum. 

FNUF har även varit aktiv i Ungdomens Nordiska 
Råds presidium. Varje år väljer FNUF en ordinarie 
representant samt en suppleant till UNR-presidiet. 
UNR- presidiet möts fyra gånger om året i förbin-
delse med Nordiska Rådets möten. Karolina Lång 
från PNU Finland valdes till UNR:s presidium som 
ordinarie observatör och Folke Järnbert valdes som 
suppleant. Representanten följde Utskottet för kun-
skap och kultur i Nordiska rådet och deltog också 
på dess möten. Utskottet behandlar bl.a. frågor om 
utbildning, forskning, kultur, media, språkförståelse, 
turism m.m. FNUF:s medlemsorganisationer var väl 
representerade under UNR-sessionen i Helsingfors 
27-29.11. UNR-sessionen arrangeras dagarna innan 
Nordiska Rådets session. 

FNUF har deltagit i moderorganisationen, Förening-
arna Nordens Förbunds presidiemöten. FNUF:s ko-
ordinator har även deltagit i FNF:s direktörsmöten i 
2017. FNUF deltog med tre representanter i FNF:s 
förbundsmöte. Viceordförande Folke Järnbert och 
UNR-representant Karolina Lång deltog på Aren-
dalsuka i Norge, och ordföranden Iris Dager var 
moderator för ett side-event under Nordiska Rådets 
session om ungas åsikter om Nordens framtid, som 
arrangerades i samband med Finlands ordförande-
skap. Karolina Lång medverkade även i evenemang-
ets paneldebatt.
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Övrigt samarbete

Orkester Norden
Orkester Norden inledde sin verksamhet 1993 som 
ett samarbetsprojekt mellan FNF, Lions i Norden, 
Norsk musikråd och Svenska Rikskonserter. ON:s 
mål är att stärka samhörigheten mellan nordisk 
ungdom, utveckla kunskapen om nordisk musik och 
synliggöra det nordiska kulturarvet. 2013 bildades 
Föreningen Orkester Norden vars uppgift är att 
säkra ON:s fortsatta verksamhet. I perioden 2013-
18 administreras ON av Musikkens Hus i Aalborg. 
FNF:s representant i styrelsen är Bente Dahl.

Under 2017 hölls flera möten mellan FNF:s för-
bundssekreterare och ON:s verksamhetsledare As-
bjørn Keiding och under våren assisterade Norden i 
skolans projektsekreterare ON när det gäller infor-
mation och marknadsföring.

Vänortssamarbete
Vänortssamarbetet mellan kommuner och frivilliga 
organisationer har genom åren varit en viktig del av 
Föreningarnas Nordens verksamhet. Samarbetet ger 
möjlighet att sammanföra folk på lokal och kom-
munal nivå och skapa nätverk över hela Norden. 
Till följd av kommunsammanslagningar, ansträngd 
kommunal ekonomi och avtagande intresse har sam-
arbetet minskat i omfång. FNF:s förbundsmöte 2017 
drog upp nya riktlinjer för hur vänskapssamarbetet 
kan utvecklas. Som bäst pågår en kartläggning av de 
traditionella vänorternas aktiva kontakter.

Samarbetspartner i närom-
rådena
Idag finns det Norden-föreningar i Estland, Lett-
land, Litauen, St Petersburg och i Petrozavodsk. De 
samlar nordiskt intresserade medlemmar, informerar 
om Norden och håller kontakt med de nationella 
föreningarna i Norden. De baltiska ländernas enga-
gemang i Nordiska biblioteksveckan och de nordiska 
författarbesöken ökar år för år. FNF samarbetar 
kring båda projekten med de nordiska informations-
kontoren i Tallinn, Riga och Vilnius 
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Uttalanden
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UTTALANDE	OM	UNDERVISNING	I	GRANNSPRÅK,	KULTUR	OCH	SAMHÄLLSFÖRHÅLLANDEN	

	

I	Helsingforsavtalet	(1962)	står	det	(artikel	8)	att	undervisningen	och	utbildningen	i	skolorna	i	de	
nordiska	länderna	i	lämplig	omfattning	skall	innefatta	undervisning	i	språk,	kultur	och	allmänna	
samhällsförhållanden	i	de	övriga	nordiska	länderna.	

Under	årens	lopp	har	undervisning	om	andra	nordiska	länders	språk,	kultur,	historia	och	
samhällsförhållanden	minskat,	vilket	är	oroväckande	inte	minst	med	tanke	på	att	statsministrarna,	som	
enligt	Helsingforsavtalet	leder	det	nordiska	samarbetet,	har	som	målsättning	att	Norden	blir	världens	
mest	integrerade	region.	Utan	tillräcklig	kunskap	om	varandra	är	det	svårt	att	fördjupa	den	nordiska	
integrationen.	

Föreningarna	Norden	uppmanar	de	nordiska	undervisningsministrarna	och	utbildningsmyndigheterna	
att	fästa	uppmärksamhet	vid	undervisning	av	de	nordiska	grannländernas	språkliga,	kulturella	och	
samhälleliga	förhållanden.	Läroportalen	Norden	i	skolan	www.nordeniskolen.org		som	upprätthålls	av	
Föreningarna	Norden, ger	i	lämplig	omfattning	lärare	och	elever	i	alla	nordiska	länder	möjligheter	att	jobba	
med	språk	och	kultur,	samt	klimat	och	natur.	Läroportalen	som	är	gratis,	riktar	sig	till	grundskolan	och	
gymnasiet	och	erbjuder	utmärkta	möjligheter	för	lärare	och	elever	lära	sig	mer	om	förhållandena	i	
Norden.		

	

Förbundsmötet	i	Helsingfors,	den	24	september	2017	

	

	

Föreningarna	Nordens	Förbund	

genom	

	

	

Anne-Mari	Virolainen	

ordförande	
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UTTALANDE	OM	GRÄNSHINDERARBETET	

	

	

Gränshindersamarbetet	är	en	av	de	viktigaste	samarbetsfrågorna	idag.	För	att	Norden	ska	leva	upp	till	
visionen	att	vara	föregångare	för	gränslöst	samarbete	i	syfte	att	skapa	jobb	och	tillväxt	bör	
samarbetsministrarna	prioritera	arbetet	med	att	avskaffa	gränshinder.	Under	2016	noterade	
Gränshinderrådet	att	tolv	(12)	gränshinder	klarats	ut,	vilket	är	ett	gott	resultat.		

Men	an	efter	som	gamla	gränshinder	avskaffas	uppstår	nya.	För	att	minimera	antalet	nya	gränshinder	bör	
lagstiftarna	och	myndigheterna	i	de	nordiska	länderna	hålla	tät	kontakt	och	informera	om	nya	lagar	och	
regler.	Samarbetsministrarna	bör	garantera	Gränshinderrådet	tillräckliga	resurser	i	arbetet	att	skapa	
bättre	förutsättningar	för	djupare	nordisk	integration.		

	

	

Förbundsmötet	i	Helsingfors,	den	24	september	2017	

		

	

Föreningarna	Norden	Förbund	

genom	

	

	

Anne-Mari	Virolainen	

Ordförande	
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Uttalande	om	årligt	nordiskt	toppmöte	–	Nordic	Economic	Forum	

	

Norden	bör	från	och	med	2018	etablera	en	modern	motsvarighet	till	World	Economic	Forum	i	Davos	i	
Schweiz.	Norden	har	ett	behov	för	starkare	samarbete	på	tvärs	över	samhällssektorerna.	Vi	ska	samla	
politiker,	tjänstemän,	näringslivsfolk,	kulturpersoner	och	representanter	för	civilsamhället	till	ett	årligt	
möte.	

Den	nya	plattformen,	skall	ta	fasta	på	nordiska	utmaningar	som	kan	handla	om	allt	från	sig	globala	frågor	
och	grön	tillväxt	till	regionala	problem	i	ländernas	utsatta	områden.	Toppmötet	Nordic	Economic	Forum	
skall	utgöra	en	kulmination	på	aktiviteter	mellan	mötena.	

Det	är	logiskt	att	initiativet	till	toppmötet	kommer	från	näringslivet	och	att	Nordiska	rådet	och	
Ministerrådet	ställer	upp	som	samarbetspartner	i	arbetet	att	bygga	upp	den	nya	plattformen.	

Toppmötet	bör	ordnas	på	fastslaget	datum	varje	år,	men	mötesorten	varierar	så	att	alla	nordiska	länder	i	
tur	och	ordning	står	för	värdskapet.		

	

Helsingfors,	den	28	mars	2017	

Föreningarna	Nordens	Förbund	

genom	

	

	

Anne-Mari	Virolainen	

Ordförande	
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Uttalande	om	gemensamt	nordiskt	e-ID	

	

Användning	av	elektronisk	identifikation	(e-ID)	kräver	inte	att	personnumret	är	det	samma	i	hela	Norden.	
Det	som	krävs	är	att	medborgarnas	identitet	kan	kopplas	till	grundläggande	upplysningar	som	varje	
enskilt	land	har	på	sina	medborgare.	Upplysningar	finns	till	exempel	i	befolkningsregistret,	a-kassan	eller	
pensionskassan.	E-ID	skulle	därmed	ersätta	personnummer/CPR-nummer	för	medborgare	som	inte	har	
personnummer/CPR-nummer	i	det	land	hen	bor.	

Det	är	enklare	och	billigare	att	koordinera	utvecklingen	av	ett	gemensamt	nordiskt	e-ID	jämfört	med	att	
skapa	ett	gemensamt	personnummersystem	för	alla	nordiska	medborgare.	EU:s	direktiv	om	elektronisk	
identifikation	fastslår	att	medlemsländerna	skall	acceptera	e-ID,	som	är	beviljat	i	ett	annat	EU-land,	som	
likvärdigt	med	e-ID	som	är	beviljat	i	det	egna	landet.	

E-ID	används	redan	idag	ibland	annat	nätbanker	och	i	form	av	koder	som	används	för	handel	på	nätet.		E-
ID	är	en	nyckel	till	alla	slags	transaktioner	på	nätet	och	kan	förhållandevis	lätt	anpassas	att	gälla	för	hela	
Norden	om	bara	den	politiska	viljan	finns.	

Om	det	inte	utvecklas	ett	gemensamt	nordiskt	e-ID	kan	man	använda	de	nationella	elektroniska	
identifikationerna,	men	för	det	krävs	en	nordisk	koordinering.	

Föreningarna	Nordens	Förbund	uppmanar	de	nordiska	regeringarna	att	tillsammans	utveckla	ett	
gemensamt	e-ID	för	att	underlätta	medborgarnas	vardag.	

Helsingfors,	den	28	mars	2017	

Föreningarna	Nordens	Förbund	

genom	

	

Anne-Mari	Virolainen	

Ordförande	
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Uttalelse	om	nordisk	infrastruktur	NR-sesjonen		

	 	 	 	
Vi	oppfordrer	Nordisk	råd	til	å	prioritere	nordisk	samferdsel	på	tvers	av	grensene	og	følge	opp	
Helsingforsavtalens	intensjon	om	å	utvikle	samarbeidet	på	samferdselsområdet	og	lette	forbindelsene	mellom	
landene	(Artikkel	26).	Det	nordiske	samarbeidet	bør	jobbe	for	å	fremme	mobiliteten	i	Norden.	I	
globaliseringens	og	kunnskapssamfunnets	tidsalder	blir	regionstenkningen	stadig	viktigere.	Små	land	må	slå	
sine	krefter	sammen	for	å	nå	opp	til	konkurransedyktige	volumer.		
	
Det	finnes	et	stort,	uutnyttet	potensial	for	mer	ambisiøse,	innovative	nordiske	samarbeid	om	
grenseoverskridende	samferdselsprosjekter.	En	økt	satsning	på	nordiske	transportsamarbeid	innebærer	
muligheter	for	å	spare	store	summer	på	felles	investeringer.	Suksessen	med	Øresundsbroen	og	den	utbredte	
nordiske	fergetrafikken	i	nyere	tid	viser	også	at	å	prioritere	vil	kunne	være	både	mer	samfunnsøkonomisk	
lønnsomme	og	miljøvennlige.		
	
Det	foreligger	i	dag	en	rekke	spennende	visjoner	om	å	skape	bedre	transportforbindelser	i	Norden:	Den	finske	
regjeringen	har	tatt	initiativet	til	å	utrede	en	arktisk	jernbanetrasé	fra	Rovaniemi-Kirkenes.	Flere	aktører	ønsker	
å	bidra	til	å	realisere	strekningen	mellom	Stockholm	-	Oslo,	og	Oslo	–	Göteborg	-	København.	Med	
fjellflyplassen	som	nå	etableres	mellom	Sälen	og	Trysil	kan	skiturister	snart	reise	sømløst	over	grensene.		
	
Behovet	for	å	styrke	infrastrukturen	mellom	de	nordiske	landene	er	definitivt	til	stede.	For	eksempel	velger	
kun	13	prosent	tog	på	strekningen	mellom	Stockholm	og	Oslo	i	dag.	Ved	å	redusere	reisetiden	til	2.55	timer	
anslås	det	at	andelen	som	benytter	toget	vil	øke	til	60	prosent.	Alle	som	ønsker	å	utforske	nabolandenes	
arbeidsmarked,	kulturliv	eller	natur	bør	kunne	gjøre	dette	uten	å	måtte	legge	enda	en	bil	til	køen.	

Dessverre	står	ikke	grensekryssende	nordisk	transport	høyest	på	den	politiske	agendaen	i	de	nordiske	landene	
i	dag.	Derfor	bør	eksempelvis	jernbaneselskapene	med	ansvar	for	infrastruktur	i	Danmark,	Finland,	Norge	og	
Sverige	slås	sammen.		

Helsingfors,	30.	oktober	2017	

Foreningene	Nordens	Forbund	

	 	

	

Rune	Mørck	Wergeland	

nestleder	






