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Medlemsforslag 
om nordisk flagning på Nordens dag den 23. marts 

Forslag 

Midtergruppen foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer de nordiske regeringer 

at Nordens dag den 23. marts gøres til officiel eller anerkendt flagdag i samt-

lige nordiske lande 

at de nordiske parlamenter flager med de nationale, nordiske flag samt det 

nordiske svaneflag på Nordens dag 

Baggrund 

Den 23. marts er Nordens dag, hvor indgåelsen af Helsingforsaftalen fra 1962 marke-

res og det nordiske samarbejde fejres.  

 

Ifølge undersøgelsen ”Ett värdefullt samarbete - Den nordiska befolkningens syn på 

Norden”, er samarbejdet i dag højt værdsat blandt den nordiske befolkning. Over 90 

% af befolkningen anser det nordiske samarbejde for vigtigt, og 2/3 ønsker mere 

samarbejde1. Det vidner om, at der blandt de nordiske indbyggere er en stærk støtte 

og opbakning til det nordiske fællesskab. 

 

Med baggrund i den store opbakning til det nordiske samarbejde foreslår Mitten-

gruppen, at Nordens dag markeres med flagning med de nationale, nordiske flag og 

det nordiske svaneflag.  

Reglerne for flagning i de nordiske lande reguleres af indenrigsministerierne og af 

parlamenterne selv.  

 

Mittengruppen foreslår således at rekommandere Nordisk Ministerråd at gøre Nor-

dens dag til officiel eller anerkendt flagdag i alle nordiske lande samt rekommandere 

de nordiske parlamenter at flage med de nationale, nordiske flag og det nordiske 

svaneflag. 

 
  

                                                                    
1 ”Ett värdefullt samarbete - Den nordiska befolkningens syn på Norden”. Nordisk 

Ministerråd og Nordisk Råd. 2017 
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Dette vil styrke markeringen og fejringen af det nordiske fællesskab og samtidig un-

derstrege, at samarbejdet er højt værdsat og vigtigt.  

 

På længere sigt er en mulighed også at undersøge behovet for et nyt nordisk flag, 

som ikke har direkte kobling til de nuværende nordiske institutioner. Et eksempel på 

”Nordens flag” – et rødt kors på gul baggrund – findes fra 1400-tallet. 
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