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Föreningen som underlättar
Kunskap, vänskap och samarbete
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Föreningens ändamål
Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden stärka
och utveckla samarbetet inåt och utåt Norden.

Föreningen Norden består av…
medlemmar och deltagare, projekt och nätverk som utifrån en demokratisk och ekologisk
värdegrund vill stärka och vidareutveckla den folkliga samverkan och den öppna nordiska
samarbets- och samhällsmodellen.

Vision
Föreningen Norden samlar individer och organisationer i Sverige för att över alla gränser bidra
till fred, öppenhet och demokrati i Norden, Europa och världen.
Föreningen Norden ökar kontakter och samarbetet över nationsgränserna. Därigenom stärks
förståelse och relationer mellan människor från olika kulturer.

Samhällsområden
Kultur
Föreningen Norden vill främja vidareutveckling av den demokratiska, toleranta och öppna
samhällskulturen, en utveckling av kulturverksamhet och kulturella kreativa näringar. Kunskap
om varandra, erfarenhet av andra länder och färdigheter i språk stärker känslan av
samhörighet och samverkan.
Näringsliv
Föreningen Norden vill främja samverkan om ännu större frihandel och gemensamma
marknader genom att minska antalet gränshinder och motverka att nya uppstår och stimulera
fler företag att bli internationellt verksamma.
Arbetsmarknad
Föreningen Norden vill vidareutveckla den gemensamma arbetsmarknaden i Norden och i
Östersjöregionen och göra den mer känd, tillgänglig och attraktiv.
Bildning och kunskap
Föreningen Norden vill främja bildning och utbildning, kompetensutveckling och ett livslångt
lärande. Arbetet sker när det gäller barnen utifrån FN:s barnkonvention om barnets bästa och
barnperspektivet. Föreningen vill öka inslaget av kunskap om Norden, närregioner och i
skandinaviska språk från förskola till högskola
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Trygghet och välfärd
Föreningen Norden vill stärka och vidareutveckla den nordiska välfärdsmodellen och arbeta
för ett tryggare Norden för alla invånare.

Turism
Föreningen Norden vill stimulera till ökat resande i Norden för alla målgrupper inom
utbildning, arbetsliv och fritid.
Demokrati
Föreningen Norden vill försvara, stärka och vidareutveckla den politiska demokratins former
och innehåll, och eftersträvar en ökad samverkan mellan länderna, både vad gäller politisk
samverkan som det mellanfolkliga, i riktning mot en starkare region och på sikt ett förbund av
självständiga stater.
Miljö och klimat
Föreningen Norden vill medverka i arbetet att kring en god natur- och miljövård, en hållbar
utveckling och tillväxt. Arbetet sker i ett europeiskt och globalt perspektiv.
Fred och säkerhet
Föreningen Norden kommer alltid och i alla sammanhang att företräda de demokratiska
värdena, fred- och säkerhetsarbetet, medborgerliga och mänskliga fri- och rättigheter.
Folkrörelse
Föreningen Norden vill vara en modern och ledande folkrörelse för mellanfolklig förståelse
och samverkan inom Norden, och mellan Norden och omvärlden.

Kärnverksamhet
Publicera och distribuera
bland annat böcker, informationsmaterial, hemsida och tidning.
Organiserar
aktiviteter, föreningar, kampanjer, konferenser, kurser, nätverk, projekt, resor och workshops.
Bilda
opinion för det demokratiska Norden och mot odemokratiska, diskriminerande, segregerande
organisationer, rörelser och tendenser.
Främja
ökad samverkan för nya nordiska lösningar och konkreta innovationsprogram, knutna till
angelägna områden som miljö, energi, folkhälsa, stadsförnyelse, skolans pedagogiska
förnyelse och transportsystem.
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Informera och kommunicera
med alla invånare och andra aktörer om det pågående arbetet i det officiella nordiska
samarbetet, och kanalisera kritik och förslag på lösningar tillbaka till de folkvalda och de
demokratiska organen.
Inbjuda
individer och organisationer för att samverka för fred, öppenhet och demokrati i Norden,
Europa och världen.
Medverka
i samarbete över nationsgränserna, för att därigenom stärka förståelsen och relationer mellan
människor från olika kulturer, men också på andras arrangemang och mässor.

Våra arenor
Som en lokalt, regionalt, nationellt och internationellt verksam organisation arbetar vi i
följande ordning
1. om Norden i Sverige
2. mellan de fem nordiska länderna, de tre självstyrande områdena (Färöarna, Grönland och
Åland) och Sápmi (Sameland)
3. samarbete mellan två eller flera nordiska länder
4. samarbete med nordens närområden, särskilt Östersjöregionen
5. samarbete med andra EU-länder
6. globalt, när de nordiska länderna agerar tillsammans.

