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Medlemsforslag 
om øget nordisk samarbejde i Nordamerika 

Forslag 

Den Socialdemokratiske Gruppe foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

at gennemføre en strategisk analyse af arbejdet som foregår om at bevare 

og opretholde den fælles nordiske kulturelle og historiske arv i Nordamerika 

og lægge frem konkrete og handlingsorienterede forslag om hvordan de 

nordiske regeringer kan videreudvikle og støtte et øget nordisk samarbejde 

på området, inden for de næste 5-10 år. 

Baggrund 
Gennem hele historien har mennesket udvandret fra deres oprindelsessted, i sin sø-

gen efter et bedre liv. Krig, økonomiske og politiske kriser, naturkatastrofer og nye 

muligheder har ført til masseudvandring fra et område til et andet og resulteret i sto-

re ændringer i verdens demografi.  

Den store flygtningestrøm som vi oplever i dag, ikke mindst fra Syrien, Mellemøsten 

og Afrika er ikke enestående i verdenshistorien. I perioden 1840 til 1914 var Europa 

præget af en masseudvandring til oversøiske lande, hvor over 50 millioner europæere 

udvandrede til USA og Canada. Af disse kom omkring 309 tusinde fra Danmark, 754 

tusinde fra Norge, 1.105 tusinde fra Sverige, 17 tusinde fra Island1 og mindst 380 tu-

sinde fra Finland.2 

Den store udvandring har påvirket de nordiske lande og haft stor betydning for lan-

denes historie og kultur. Næsten en tredjedel af nordens befolkning flyttede væk i 

perioden, familier splitredes og nye nordiske samfund byggedes op i USA og Canada 

med stærke forbindelser med de nordiske lande – økonomiske, kulturelle og politi-

ske.  

                                                                    
1 Skandinavernes samt islændingenes udvandring til Amerika i perioden 1840 -1914, Þorbjörg Erla Sigurðardóttir Nordens historie 

og samfund Háskóli Íslands 2013, http://vefir.hi.is/norma/files/2013/10/Skandinavernes-udvandring-til-Amerika-1840-1914.pdf 
 

2 Finlands historie, Wikipedia, https://da.wikipedia.org/wiki/Finlands_historie  
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I dag er der stadig omkring 12 millioner indbyggere i USA3 og Canada4 som registre-

rer sig med nordiske rødder, svarende til næsten fire procent af befolkningen. Famili-

er, hvor de nordiske rødder har stor betydning for tilhørigheden mellem Norden og 

USA og Canada. Selvom Atlanten adskiller os, har vi stadig den samme historie og 

kulturelle arv, mange hundrede år tilbage.  

Flere organisationer arbejder med at opretholde forbindelsen mellem disse familier 

og oprindelseslandet, ikke mindst omkring turisme, handel og samarbejde om kund-

skab, kultur og historie. Mindst to organisationer arbejder med forbindelsen til hele 

norden, med særlig fokus på den nordiske kulturelle arv. American-Scandinavian 

Foundation (ASF), er den største organisation, oprettet i 1911 og stationeret i Scan-

dinavian House i New York. ASF fokuserer på samarbejdet mellem USA og de nordi-

ske lande om kultur, studier og kundskab og har haft økonomisk støtte fra Nordisk 

Ministerråd i de sidste årtier5. 

Den anden organisation, Nordic Heritage Museum i Seattle, arbejder med den nordi-

ske kulturelle arv i USA, ikke mindst form af udstillinger, begivenheder og fælles sted 

til at træffes6. 

Socialdemokraterne i Nordisk Råd, mener det er vigtigt at bevare og styrke den hi-

storiske og kulturelle forbindelse mellem befolkningen i de nordiske lande og dem 

som har nordiske rødder i Nordamerika. Ikke mindst er det vigtigt nu, når Europa, 

Nordamerika og hele verden, oplever store strømmer af flygtninge. Vi behøver at hu-

ske på de positive sider som tidligere flygtningestrømme har haft.  

Øget fokus på forbindelsen mellem de nordiske lande og nordiske efterkommere 

Nordamerika, hænger godt sammen med det pågående nordiske samarbejde om at 

promovere Norden i verden og ikke mindst den øgede interesse for den nordiske 

model.  

Til sidst, er vigtigt at erkende og tage hensyn til, at det bliver sværere og sværere at 

opretholde forbindelse mellem den nordiske befolkning på begge sider af Atlanten, 

                                                                    
3 Scandinavian Immigration, U.S. Immigration and Migration Reference Library, 2004, 

http://ic.galegroup.com/ic/uhic/ReferenceDetailsPage/DocumentToolsPortletWindow?displayGroupName=Reference&jsid=4a357aa

caea49ab408baece5f1ed877b&action=2&catId=&documentId=GALE%7CCX3436800020&u=beth65358&zid=d0ecef7a5b5315a8cb5e

ffd29ddeca5e 

 

4 Scandinavian Canadians, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Scandinavian_Canadians  

 

5
 American-Scandinavian Foundation, http://www.amscan.org/ 

 

6 Nordic Heritage Museum, https://nordicmuseum.org/ 

 

http://ic.galegroup.com/ic/uhic/ReferenceDetailsPage/DocumentToolsPortletWindow?displayGroupName=Reference&jsid=4a357aacaea49ab408baece5f1ed877b&action=2&catId=&documentId=GALE%7CCX3436800020&u=beth65358&zid=d0ecef7a5b5315a8cb5effd29ddeca5e
http://ic.galegroup.com/ic/uhic/ReferenceDetailsPage/DocumentToolsPortletWindow?displayGroupName=Reference&jsid=4a357aacaea49ab408baece5f1ed877b&action=2&catId=&documentId=GALE%7CCX3436800020&u=beth65358&zid=d0ecef7a5b5315a8cb5effd29ddeca5e
http://ic.galegroup.com/ic/uhic/ReferenceDetailsPage/DocumentToolsPortletWindow?displayGroupName=Reference&jsid=4a357aacaea49ab408baece5f1ed877b&action=2&catId=&documentId=GALE%7CCX3436800020&u=beth65358&zid=d0ecef7a5b5315a8cb5effd29ddeca5e
https://en.wikipedia.org/wiki/Scandinavian_Canadians
http://www.amscan.org/
https://nordicmuseum.org/
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når tiden går længere fra udvandringstiden, ikke mindst hvis forbindelsen afbrydes. 

Så tiden til at gøre noget med sagen er nu! 

Socialdemokraterne i Nordisk Råd, mener at et øget nordisk fokus, på forbindelsen 

med de nordiske efterkommere i USA og Canada, må bygge på tæt samarbejde med 

de som arbejder med sagerne i dag, ikke mindst dem som arbejder med forbindelsen 

mellem de enkelte lande og kender godt til det som fungerer bedst og eventuelt be-

høver støtte.  

Det kan også være spændende hvis det var interesse hos de nuværende organisatio-

ner som arbejder med de enkelte lande, om de kan starte noget nordisk samarbejde, 

eller på anden måde bidrage til styrket forbindelse mellem den nordiske befolkning i 

Norden og Nordamerika. 

Oslo, den 24. januar 2017 
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