
Det nordiska perspektivet och samarbetet 
 
Det som vi kallar den nordiska identiteten bygger på stor språklig och kulturell 
samhörighet och på en värdegemenskap som har utvecklats genom 
århundraden. Likartade historiska erfarenheter har lett till att reformationen, 
demokratin och den sociala välfärden införts på likartat sätt i de olika nordiska 
staterna. De nordiska länderna har även likartade demografiska och 
miljömässiga förhållanden. 
 
Det nordiska samarbetet ska stärka nordiska och regionala intressen och 
värderingar i en global omvärld. Gemensamma värderingar länderna emellan 
bidrar till att stärka Nordens ställning som en av världens mest innovativa och 
konkurrenskraftiga regioner. 
  
- Öppenhet och en tro på allas rätt att framföra sina åsikter. 
- Tillit till varandra och tack vare närheten till makten också till samhällets 
ledare. 
- Medmänsklighet, tolerans och övertygelsen om alla människors lika värde. 
- Nytänkande med satsningar på kreativitet och innovationer. 
- Hållbar förvaltning av naturen och utveckling av dess resurser. 

 

Nordiska rådet och ministerrådet 
Nordiska rådet är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ. 
Rådet har medlemmar från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt 
från Färöarna, Grönland och Åland. 
 
Det officiella nordiska samarbetet sker inom ramen för Nordiska ministerrådet 
och Nordiska rådet. 
 
Vår vision är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade 
region. 

 
 

 
 

  

Svanen är en symbol för det nordiska 

samarbetet. Den representerar tillit, integritet 

och frihet. 



 

Ett nordiskt perspektiv på demokrati 
 

Målet är trygghet för alla genom tillgång till skola, sjukvård, samhällsstöd och 
sociala försäkringar i livets olika skiften.  

Varje individ ges möjlighet att finna nya lösningar och att pröva andra 
möjligheter för att lyckas.  

Samhällets service, såsom skola, sjukvård och rättsväsende och är till för alla på 
lika villkor oavsett kön, ålder, nationalitet, språk, hudfärg, religion, 
utbildningsbakgrund, inkomstnivå. 

Samarbete är vår styrka och det öppna samtalet är vårt verktyg för demokrati 
och fred i vår tid. 

I Norden vill vi hålla naturen ren och tror på hållbar förvaltning och utveckling 
av natur och näringsliv i samverkan. 

Vårt gemensamma kulturarv är en gemensam resurs för individens och 
samhällets utveckling och framtid.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


