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FÖRENINGEN NORDEN
Föreningens ändamål är att aktivt främja och stärka det Nordiska samarbetet inom
Norden och gentemot världen.

Föreningen Norden är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation, öppen för
alla som delar dess ändamål och värden och vill engagera sig i nordiska frågor och
nordiskt samarbete.

Föreningens huvudmedlemmar organiseras genom lokalavdelningar. Föreningen Norden
organiserar även skolor och bibliotek som medlemmar. Dessa är inte representerade vid
föreningen Nordens Fullmäktige, detsamma gäller organisationens samverkande medlemmar.
Huvudmedlemmar representeras på fullmäktige av ombud som utses i varje distrikt.

NORDEN TILLSAMMANS
De Nordiska länderna har under decennier samarbetat för trygghet, säkerhet och en hållbar
samhällsutveckling. Den nordiska demokratin är en byggsten vi tillsammans i Norden
fortsatt ska värna och utveckla.
Tillsammans i föreningens lokala, regionala, nationella och internationella verksamhet bidrar
föreningen Nordens medlemmar och medarbetare till att öka intresset för och delaktigheten i
de nordiska ländernas arbete för ett demokratiskt och hållbart framtida Norden.

1.0 FÖRSLAG TILL RIKTLINJER 2021-2022
Föreningen ska verka för en demokratisk och hållbar framtid i Norden.
Föreningen ska verka för att samarbetet inom och mellan det officiella och ideella Norden
breddas och fördjupas.
Föreningen ska genom sin verksamhet verka för att stärka och utveckla det nordiska
samarbetet över generations och nationsgränser
Föreningen ska verka för en tillgänglig och sammanhållen bild av föreningens hela
verksamhet

2.0 NORDEN TILLSAMMANS - LÅNGSIKTIGA MÅL 2021-2022
2.1 DEMOKRATI FÖR FRAMTIDEN
De nordiska demokratierna har växt fram ur människors egen organisering. Den lokala
föreningsverksamheten har varit både en demokratiskola och skapat grogrund för stark tillit
mellan människor och till samhället.
I mer än 100 år har föreningen Norden framgångsrikt verkat för fred och demokrati genom
gränsöverskridande samarbete mellan människor och organisationer. Idag förändras världen
snabbt, och insatta och engagerade medborgare som vill värna demokrati och internationell
samverkan behövs idag mer än någonsin. Framtidens Norden växer fram i en värld där vi
åser hur demokratiernas kapacitet undermineras av populism, terror, faktaförvanskning och
attacker mot informationssäkerhet. Coronapandemin har under 2020 blottlagt det moderna
samhällets sårbarhet och i en del av världen som förknippas med vinter och kyla ser vi allt
fler milda vintrar samtidigt som vårstormar och stora skogsbränder blottlägger svagheter i
hur väl samhället klarar att anpassas till nya förutsättningar. De globala
överenskommelserna, Agenda 2030 och Klimatavtalet från 2015, är beroende av ett ökat och
tillitsfullt samarbete mellan världens länder. Istället har det internationella samarbetet
försvagats och samarbetet mellan de nordiska länderna har också påverkats. Att stärka de
nordiska demokratiernas samarbete och sammanhållning har kanske aldrig varit viktigare än
det är idag. Ett Norden som många gånger tidigare tagit initiativ och visat vägen, behöver än
gång stärka sitt samarbete runt demokrati, säkerhet och hållbar samhällsutveckling. Det
nordiska samarbetet stärks genom människors deltagande och delaktighet i att demokratiskt
forma en framtid i fred och frihet. .
Föreningen ska opinionsbilda och kompetensutveckla för att stärka civilsamhällets roll i
främjandet av en demokratisk och hållbar utveckling i Norden.
Det kan ske genom att:
● utveckla samarbete med ungdomsorganisering för opinionsbildning
● verka för att öka Föreningarna Nordens Förbunds (FNF:s) gemensamma
opinionsbildning för fördjupat nordiskt samarbete runt demokratiförstärkning
säkerhet och hållbar samhällsutveckling.
● synliggöra och öka kunskapen om den lokala och regionala verksamheten
nationellt och internationellt.
● utvärdera och utveckla samarbetet med skol-, biblioteks och samverkande
medlemmar

2.2 SAMSPEL MELLAN DET IDEELLA OCH OFFICIELLA NORDEN

Under de 100 år föreningen verkat har den nära relationen mellan det ideella och det
officiella Norden varit en viktig faktor för ett unikt och mycket framgångsrikt samarbete över
nationsgränser. Föreningen Norden är den ideella aktör som redan från start verkade också
för ett officiellt Nordiskt samarbete. I dag bidrar den geopolitiska utvecklingen och
omställningen till hållbara samhällen att officiella och ideella nordiska samarbetet behöver
stärkas. De Nordiska statsministrarnas vision från 20 augusti 2019 (bilaga 1) har, liksom
tidigare officiella nordiska initiativ, växt fram genom opinionsbildning där ett aktivt nordiskt
civilsamhälle påverkar och medverkar till lösningar för framtiden.
Genom ett delaktigt och insatt civilsamhälle kan fler medverka till förverkligandet av
Nordiska Ministerrådets mål att bli “världens mest hållbara och integrerade region”. Det
integrerade Norden måste fortsatt vara mångas Norden där vi, utifrån olika
intressegemenskaper och över generationsgränser, samarbetar för en hållbar framtid i fred
och frihet. För att öka kunskapen om det officiella Norden och samtidigt förbättra
förutsättningarna att påverka det nordiska samarbetet, behöver nationella insatser för
opinionsbildning lokalt, nationellt och internationellt prioriteras. Ett utvecklat samspel
mellan det ideella och officiella Norden ska prioriteras för att lokalt, regionalt och nationellt
öka kunskapen om och delaktigheten i nordiskt samarbete inom Norden och gentemot
världen.
Föreningen Norden ska verka för att samarbetet mellan det ideella och officiella Norden
breddas och fördjupas.
Det kan ske genom att:
● öka kunskapen om det officiella och ideella nordiska arbetet för ett demokratiskt och
hållbart Norden i frihet.
● synliggöra lokala, regionala- och nationella initiativ för ett integrerat Norden.
● stärka föreningarnas kontakter och samarbete med samverkande-, skol- och
biblioteksmedlemmar.
● synliggöra verksamheten inom Vänort3.0/Mötesplats.

2.3 FOLKLIG GEMENSKAP ÖVER GENERATIONSGRÄNSERNA.
Med sin 100 åriga historia av nordiskt samarbete har föreningen Norden erfarenhet av flera
generationers arbete med att möta svåra utmaningar med en folklig gemenskap. En folkligt
förankrad gemenskap i en väl integrerad region har varit en framgångsfaktor för de nordiska
ländernas tillväxt och välfärd. Gemenskapen mellan människor ska fortsatt stärkas och fördjupas
över gränserna. I tider av snabb utveckling och stora utmaningar behöver en folklig gemenskap
runt det framtida Norden utvecklas över både generations- och nationsgränser. Vid förra

fullmäktige 2018 antogs ett samhällsbudskap med en tydlig vision för hur ett framtida Norden
formas över såväl nations- som generationsgränser.
“Ett hållbart och demokratiskt framtida Norden genom barn och ungas delaktighet i
gränsöverskridande lösningar och breddat samarbete .”
Riktlinjer för verksamheten 2019-2020 från Fullmäktige 2018

Utmaningen för det framtida Norden ligger i hur väl det kan formas i samförstånd över
generationsgränser. Att stärka förutsättningarna för samarbete och demokratiutveckling över
såväl generations- som nationsgränser är en utmaning som saknar enkla lösningar. Men
föreningen saknar inte förutsättningar att kraftsamla runt både ett ökat utbyte mellan
generationer och en för framtiden värdefull medlemsrekrytering inom alla ålderskategorier.
Flera lokalföreningar utvecklat verksamhet och samarbeten som stärker utbytet över
generationsgränser. Hur vi nationellt kan lära av och öka förutsättningarna för liknande
verksamhet blir ett viktigt uppdrag de kommande åren. Den särorganisering som idag råder för
stödet till ungdoms- och vuxenverksamhet ger unga möjlighet till ett viktigt inflytande över sitt
eget föreningsliv. Denna särorganisering får däremot inte hämma oss i ett värdefullt utbyte av
erfarenheter och idéer mellan generationer. I den samhällsomställning som Coronopandemin
orsakat, har betydelsen av att leva sig in i och förstå olika generationers behov och perspektiv på
samhället och framtiden visat sig vara betydelsefull faktor. Ett mer utvecklat samarbete över
generationsgränser i samarbete med andra ideella och offentliga aktörer ska prioriteras för att
stärka gemenskapen runt nordiskt samarbete inom Norden och gentemot världen. Både unga och
äldre är rättmätiga kravställare på en hållbar och demokratisk framtid. Därför ska också
möjligheterna att tillsammans över generationsgränserna forma framtiden stärkas.
Föreningen Norden ska utveckla och förbättra förutsättningarna för samarbete och
demokratiutveckling över generations- och nationsgränser.
Det kan ske genom att:
● stärka förutsättningarna för ungas och äldres engagemang
● ta tillvara synergier och samverkansmöjligheter mellan den lokala verksamheten och
föreningens uppdrags och projektverksamhet.
● stärka förutsättningarna för föreningarnas lokala, regionala och nationella samverkan
med universitet och nordisk forskning.
● stärka förutsättningarna för föreningarnas lokala samverkan med nationella, regionala
och lokala kulturinstitutioner och kulturorganisationer samt med nordiska
kultursatsningar .
● utveckla samarbete med samverkande-, skol- och biblioteksmedlemmar
● utveckla samarbete med ungdomsorganiseringen för ett nordiskt samarbete inom
Norden och gentemot världen.

2.4 GEMENSAM OCH TILLGÄNGLIG BILD
Föreningen Norden har en omfattande verksamhet som bidrar till att Norden tillsammans
stärker demokrati och utvecklar samspelet mellan det ideella och officiella norden.
Föreningen Norden bedriver utbyten och samarbeten som stärker en folklig gemenskap i
Norden och gentemot världen.
Föreningen ska verka för en tillgänglig och sammanhållen bild av föreningens hela
verksamhet
Föreningen ska stärka förståelsen av den lokala och regionala verksamhetens ekonomi och
utvecklingsmöjligheter.

3.0 VERKSAMHET

3.1 PROJEKTVERKSAMHET
Föreningen ska fortsatt genom externa medel driva projekt som bidrar till att uppfylla
Föreningen Nordens ändamål. Projektverksamheten ska långsiktigt leda till resultat som bidrar
till att stärka de nordiska demokratierna och dess kapacitet att tillsammans forma hållbara
samhällen.
Projektens resultat ska kunna förvaltas och förutsättningarna för detta ska vara väl analyserade
och kommunicerade i organisationen. Distriktens och lokala föreningars möjlighet att driva,
delta i och/eller initiera projekt med nationell bärighet ska fortsatt utvecklas och stärkas.
Projektresultat som kan bidra till föreningsutveckling ska väl förankras i organisationen och
vid behov implementeras inom verksamhetens övriga stöd och verktygsfunktioner.
3.2 UPPDRAGSVERKSAMHET
Föreningen ska fortsatt ansvara för uppdrag inom EU:s Östersjöstrategi. Genom uppdraget
bidrar föreningen Norden till ökad kompetens om folkrörelsens och civilsamhällets betydelse
för demokrati och utvecklingen inom Östersjösamverkan. Under kommande
verksamhetsperiod ska möjligheterna till förbättrade synergier och samverkan mellan
uppdraget, lokalföreningarna och distrikten utvecklas och stärkas.

3.4 BISKOPS ARNÖ
Föreningen Norden är huvudman för Biskops Arnö en nordisk
folkhögskolan som framgångsrikt förvaltar och utvecklar den nordiska
bildningstraditionen. Biskops Arnö ingår också i samarbetet med de
Nordisk Pärlorna. Föreningen ska under kommande verksamhetsperiod
fortsatt verka för att synliggöra, stärka och värna Biskops Arnös
värdefulla verksamhet för demokrati, folklig gemenskap genom sin
generations- och nations överskridande verksamhet.

3.5 Föreningarna Nordens Förbund (FNF)
FNF är ett samarbetsorgan för de nationella Norden föreningarna och Föreningarna Nordens
Ungdomsförbund. FNF:s huvuduppgift är att samordna de nationella föreningarnas
gemensamma intressen och opinionsbilda för ett väl utvecklat nordiskt samarbetet på alla nivåer.
Föreningen Norden ska verka för att öka FNF:s gemensamma opinionsbildning för fördjupad
nordiskt samverkan för demokrati och hållbar samhällsutveckling.

4.0 FÖRENINGEN NORDEN
Samma text som i tidigare dokument låg under 1.0 men utan anekdoterna.
Beskriver föreningar, distrikt samt skol-,biblioteks och samverkande medlemmar.

