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som utrotande av fattigdom, minskningen av sociala klyftor och 
ökande av kvinnors handlingsfrihet inte äventyras. En viktig 
utmaning för Nordiska rådet och det nordiska samarbetet blir 
därför att utforma reformstrategier som gör det möjligt att för-
ena åtaganden när det gäller människors sociala trygghet med 
en exponering för en globaliserad ekonomi.

8 Ett kompetent Norden

Kultursamarbetet spelar en viktig roll för att utveckla och bibe-
hålla den regionala samhörigheten. I det nordiska samarbetet 
är kultursamarbetet en av hörnstenarna och därför är utveck-
lingen av detta högt prioriterat. Nordiska rådet kommer under 
2007 fokusera på genomförandet av den nya strukturen för det 
nordiska kultursamarbetet. Under de kommande åren kommer 
det också att riktas speciell uppmärksamhet på de utvecklings-
möjligheter som uppstår när kopplingen mellan kultur och 
näringsliv stärks. Språk och språkförståelse är i detta perspek-
tiv centralt och därför kommer språkpolitiska frågeställningar 
att bli viktiga. Deklarationen om nordisk språkpolitik som anta-
gits 2006 skall följas upp med konkreta åtgärder.

Utbildning och forskning är avgörande faktorer för hur de 
nordiska länderna kommer att klara sig i en global konkurrens-
situation. Nordiska rådet kommer att aktualisera initiativ på 
dessa områden – speciellt i förhållande till det fortsatta arbetet 
med Norden som global vinnarregion.

9 Ett ansvarsfullt Norden

Nordiska rådet arbetar målmedvetet för att Norden skall vara en 
föregångsregion när det gäller globalt ansvar så att det solida-
riska tänkande som genomsyrar de nordiska samhällena internt 
också kommer att styra de nordiska ländernas ageranden glo-
balt. De nordiska länderna är idag centrala aktörer i humanitärt 
arbete och biståndsarbete runt om i världen. Nordens engage-
mang i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, vilket bland annat 
omfattar civil krishantering och samhällssäkerhet, syftar till att 
stärka den samnordiska förmågan till kris- och katastrofhante-
ring. De nordiska länderna har lång erfarenhet och bred exper-
tis i dessa frågor. Ett starkt nordiskt samarbete bidrar till att 
höja insatsförmågan både på hemmaplan och internationellt.
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6Fakta om Nordiska rådet

År 2007 kommer Nordiska rådet att hålla 
tre gemensamma rådsmöten – i januari, 
april och september – samt Nordiska 
rådets session sista veckan i oktober.  
Utöver dessa håller Nordiska rådets ut-
skott separata möten med egna teman i 
slutet av juni. Presidentskapet innehas  
år 2007 av Norge.

Nordiska rådet har 87 medlemmar som 
är organiserade i fem nationella och tre 
självstyrelse delegationer; Sveriges, Dan-
marks, Finlands, Norges, Islands, Färöar-
nas, Grönlands och Ålands. Det finns fyra 
partigrupper: Den Socialdemokratiska 
gruppen, Mittengruppen, Konservativa 
gruppen och den Vänstersocialistiska 
gröna gruppen. Sju medlemmar i Nordiska 
rådet tillhör inte någon partigrupp. Det 
samiska parlamentariska rådet är obser-
vatör i Nordiska rådet. Nordiska rådets 
sekretariat ligger i Köpenhamn.

Nordiska rådets organ:
· Presidiet
· Kultur- och utbildningsutskottet
· Medborgar- och konsumentutskottet
· Miljö- och naturresursutskottet
· Välfärdsutskottet
· Näringsutskottet
· Kontrollkommittén

Nordiska samarbetsorganisationer:
· Västnordiska rådet
· Föreningarna Nordens Förbund
· Ungdomens Nordiska råd

Internationellt
Nordiska rådets internationella samarbete 
skall främja nordiska värderingar och 
ställningstaganden i vidare internatio-
nella sammanhang, vara en pådrivare i 
det parlamentariska samarbetet kring 
utmaningarna i norra Europa och Öster-
sjöregionen och medverka till opinions-
bildning och initiativ kring Arktis- och 
Barentsregionens frågeställningar.  
En del av samarbetet bidrar till utveck-
lingen av den Nordliga dimensionen och 
medverkar till brobyggande mellan EU  
och dess östra grannar.

Nordiska rådet har ett samarbete med 
Baltiska församlingen (BA), Baltic Sea  
Parliamentary Conference (BSPC), där 
rådet bland annat står för sekretariats-
funktionen, Arktiska parlamentariker-
kommittén (SCPAR) och Rysslands Fede-
rala församling. Samarbetet med Europa-
parlamentet har intensifierats  under de 
senare åren.

Nordiska rådets internationella kontakt-
nät omfattar även bl.a. följande organisa-
tioner:

·  Nordvästra Rysslands parlamentariska 
församling (PANWR)

· Beneluxparlamentet (BICC)
·  British-Irish Interparliamenetary Body 

(BIIPB)
·  Den parlamentariska församlingen  

vid Organisationen för säkerhet och 
samarbete i Europa (OSCE PA)

·  Västeuropiska unionens parlamen-
tariska församling (WEU PA)

·  Europarådets parlamentariker-
församling (PACE)

·  Världsbankens parlamentariska nätverk 
(PNoWB)

·  Interparlamentariska församlingen för 
Oberoende staters samvälde (CIS-IPA)
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1 Ett Norden utan gränshinder

Att företag och enskilda individer kan förflytta sig och verka fritt 
i Norden utan att konfronteras med gränshinder är en grund-
läggande förutsättning för att Norden skall kunna utveckla och 
bibehålla sin position som en konkurrenskraftig region i en glo-
baliserad värld. 

Som en följd av en långt utbyggd välfärd och en stor offentlig 
sektor finns det många regler, lagar och direktiv på samhällets 
olika områden i de nordiska länderna. Det har visat sig att dessa 
regler och lagar inte alltid passar ihop mellan de nordiska län-
derna. I takt med att de nordiska befolkningarna och företagen 
allt mera verkar och lever i två eller flera nordiska länder ställs 
denna problematik på sin spets.

Det är därför av central betydelse att skapa en instans som 
enskilda individer och företag kan vända sig till när gränshin-
dren gör sig påminda. Nordiska rådet kommer därför att arbeta 
för att det upprättas en nordisk ombudsmansfunktion på per-
manent bas för att på ett systematiskt sätt kunna motverka 
gränshinder. 

2 Ett miljömedvetet Norden

Den fortsatta utvecklingen av Norden som en global vinnar-
region innebär bland annat att näringslivet och hushållen har 
tillgång till säkra leveranser av energi, som produceras och 
distribueras på ett hållbart sätt. Därför måste energipolitiken 
utformas så att den tillgodoser dels miljö- och klimatmålen och 
dels distributions- och försörjningsmålsättningar i de nordiska 
länderna. Det förutsätter en minskning av användandet av 
fossila bränslen och en satsning på en rad olika miljövänliga 
energikällor. Alltså bör det nordiska samarbetet satsa på att 
utveckla och utnyttja förnyelsebar energi i större grad än idag. 
Med hänsyn till radioaktivt avfall är det ett samnordiskt intresse 
att hanteringen och lagringen sker i enlighet med strängast 
tänkbara säkerhetskrav. 

Miljömedvetenhet och höga ambitioner för miljöskydd är 
en viktig grundsten i det nordiska vinnarkonceptet. I det sam-
manhanget kommer Nordiska rådet att fortsätta samarbetet 
med de icke nordiska Östersjöländerna för att bekämpa bl.a. 
de oförsvarligt stora utsläppen av kväve och fosfor i Östersjön. 
I Nordiska rådets arbete med att vidareutveckla Norden som en 
inflytelserik region spelar nordisk branding av miljö- och energi-
teknologier samt miljösystemexport en stor roll.

3  Nordisk kamp mot människohandel

Organiserad brottslighet och våld är ett direkt hot mot den nor-
diska samhällsmodellen som i hög grad kännetecknas av res-
pekt för mänskliga rättigheter och trygghet för medborgarna. 
Därför kommer Nordiska rådet att fortsätta kampen mot män-
niskohandel och andra former av organiserad brottslighet samt 
överträdelser av de mänskliga rättigheterna. Nordiska rådet 
kommer i dessa frågor att samarbeta med andra internationella 
organisationer för att uppnå bästa möjliga resultat.

4  Mångkulturell samexistens  
i Norden

En viktig förutsättning för att Norden skall utvecklas som region 
är olika etniska gruppers deltagande i samhällets grundläg-
gande processer och aktiviteter. Med detta som bakgrund strä-
var Nordiska rådet efter att vidareutveckla konstruktiv sam-
existens mellan samhällets olika etniska grupperingar. Speciell 
uppmärksamhet kommer ägnas åt invandrarkvinnors situation  
i ett jämställdhetsperspektiv.

5 Ett Norden i regionalt samarbete

Som en konsekvens av en ökande internationell interaktion 
måste Norden i större grad fokusera på regionalt samarbete. 
Det innebär ett ökat engagemang i Östersjösamarbetet, i Väst-
norden samt i Arktis- och Barentssamarbetet. Det är centralt för 
Norden att skapa en förståelse för de viktigaste utmaningarna 
och samarbetsfrågorna i dessa regioner. Nordiska rådet har 
som ambition att involvera sina grannländer i ett aktivt delta-
gande i regionala samarbetsorgan. 

6 Ett konkurrenskraftigt Norden

Nordiska rådet kommer att fokusera på centrala näringspo-
litiska villkor i förhållande till de globala utmaningar som 
näringslivet i Norden konfronteras med dagligen. Det är en 
grundläggande förutsättning att Nordens näringsliv och forsk-
ningsinstitutioner har de nödvändiga globala kompetenserna. 
Det vill säga att man har kunskap om och erfarenhet av nya 
kompetenskrav, handelsmönster, finansiella metoder och inter-
kulturella umgängesformer. Nordiska rådet vill på detta område 
väcka de nödvändiga initiativen för att säkra att detta blir fallet.

Vidare är det för Nordiska rådet en målsättning att det ska-
pas ekonomiska resurser på tvärs av de nordiska gränserna så 
att både nya företagare och redan etablerade företag får bättre 
tillgång till start- och utvecklingskapital. Norden bör i högre 
grad än tidigare utnyttja sitt regionala samarbete till att opti-
mera användningen av existerande kapital och samtidigt samar-
beta om att utveckla ytterligare kapital för detta ändamål.

Slutligen är det avgörande för Norden att utvecklingen på 
innovationsområdet fortsätter. Detta kan ske via ett förbättrat 
samspel mellan forskare och innovationsmiljöer samt mellan 
innovationsmiljöer och företag. Användardriven innovation är 
ett nyckelord i detta sammanhang. 

7 Ett samhälle för alla 

Det finns ett tydligt samband mellan en god folkhälsa och ett 
samhälle präglat av ekonomisk och social trygghet. Människor 
skall kunna och våga skifta karriär eller byta arbete när detta 
krävs för att hålla sig kvar på arbetsmarknaden. Ekonomisk 
stress och social otrygghet orsakar ohälsa. Hälsa, ekonomisk 
och social trygghet är viktiga framgångsfaktorer för att Norden 
också i framtiden skall ligga i täten i den internationella utveck-
lingen. Nordiska rådet kommer under året att fokusera på den 
nordiska välfärdsmodellen i detta sammanhang.

Socialpolitiska reformer är ofta en reaktion på förändrade 
ekonomiska och sociala strukturer. De nordiska länderna skall 
reagera på de nya utmaningarna så att viktiga landvinningar 

Det nordiska parlamentariska samarbetet syftar till att främja 
politisk, ekonomisk, miljömässig, social och annan utveckling i 
Norden och norra Europa. Mot bakgrund av globaliseringen där 
alla de fem länderna och de självstyrande områdena skall klara 
sig i en benhård omvärldskonkurrens kan det nordiska samar-
betet få ny betydelse och skapa nya resultat till nytta för våra 
nordiska invånare. Nordiska rådet har fattat beslut om en dag-
ordning som ger oss förutsättningar att tillsammans med våra 
regeringar fånga upp de möjligheter som ett förstärkt nordiskt 
samarbete öppnar upp för.

De nordiska länderna har självklara gemensamma styrke-
positioner som bäst kan utnyttjas på den globala marknaden 
genom en samfälld strategisk insats. En enad front från Norden 
kräver dock gemensam handlingskraft.

Norden har ett starkt utgångsläge. Alla våra länder har solida 
grundvalar för att möta den internationella konkurrensen. Vi 
har gemensamma värderingar. Vi har byggt upp välfungerande 
välfärdssamfund som har stort folkligt stöd. På många områden 
har vi valt olika lösningar och vi har olika styrkepositioner. Vi 
har därför något att ge varandra i ett nära samarbete, vilket ger 
långt bättre utfall än det som varje enskilt land skulle kunna 
åstadkomma på egen hand.
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