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Foreningen NORDEN foreslår et nordisk Davos-møde 

Mogens Jensen, landsformand for Foreningen NORDEN i Danmark og formand for Foreningerne 
Nordens Forbund foreslår i forbindelse med Nordisk Råds session, der i disse dage holdes i 
København, at der bliver etableret en nordisk pendant til World Economic Forum, de såkaldte 
Davos-møder. 

”Der er et behov for en platform, hvor politikere ikke bare mødes med hinanden i Nordisk Råd, 
hvor regeringer mødes med hinanden og erhvervslivet med hinanden. Vi har fælles interesser, også 
med kulturliv og civilsamfundet.  Derfor skal vi skabe et fælles rum, hvor vi i sammen kan udvikle 
og styrke hinanden. De senere års initiativer på erhvervsområdet viser, at erhvervslivet måske er 
bedre til at skabe dynamik i det nordiske samarbejde, end politikere og regeringer. De har forstået, 
at de globale udfordringer kræver større fælleskaber.” 

”Indadtil i Norden skal vi fjerne de hindringer, erhvervslivet står overfor, når de samarbejder over 
landegrænserne. Udadtil skal vi skabe bedre forudsætninger for at stå stærkt i den globale 
konkurrence. En styrkelse af konkurrenceevnen vil gavne os alle sammen” siger Mogens Jensen.    

Som region er Norden Danmarks største handelspartner. Større end Tyskland og England. Norden 
har verdens 11. største økonomi, og erhvervslivet har fusioneret på kryds og tværs i Norden gennem 
de sidste mange år.  

De nordiske lande bygger på de samme værdier på en lang række områder. Udefra kan ingen se 
forskel på os, derfor skal vi passe på, når vi selv ynder at dyrke forskellene. Det sætter os bare 
tilbage i den internationale konkurrence.  

”Vi skal udnytte det momentum, der er i det nordiske samarbejde i øjeblikket. Rettidig omhu, som 
også på langt sigt vil styrke vores globale position. 

Davos-møderne har vist sig at være en særdeles effektiv platform til at skabe kontakt på tværs af 
erhvervssektorer og landegrænser. Det viser, at uformelle rammer sagtens kan skabe epokegørende 
resultater. I Norden kan vi skabe et erhvervslivets folkemøde – til gavn for os alle sammen. Giv 
erhvervslivets ledere den platform. Lad os mødes: politikere, regeringer, erhvervsledere, forskere, 
de kreative i kulturlivet og civilsamfundet. Vi skal tage hinanden i hånden og skabe en bedre 
forståelse for den sammenhængskraft, som er et nordisk kendemærke. Lad os bruge 
sammenhængskraften til at skabe endnu mere innovation og kreativitet, som er en nordisk 
mærkevare. Vi har fælles interesser. Den ene kan ikke eksistere uden den anden.”   


