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Denne strategien prioriterer hovedområder for Nordisk
råds internasjonale arbeid i femårsperioden 20182022. Strategien bygger på erfaringer som Nordisk råd
har gjort i sitt internasjonale arbeid de senere år og en
vurdering av aktuelle utenrikspolitiske forhold. Den gir
føringer for hvilke relasjoner og temaer Nordisk råd vil
prioritere i det videre arbeidet. Strategien identifiserer
også områder der Nordisk råd oppfordrer de nordiske
regjeringene til å styrke sitt internasjonale virke.

Derfor vil Nordisk råd jobbe for:
•

•

SAMMEN ER VI STORE
Hver for seg er de nordiske landene små, men sammen er vi store. Til sammen er de nordiske økonomier i
verdens topp 10. Den nordiske samfunnsmodellen har
vist seg som bærekraftig og fremgangsrik. Norden er
preget av fred, frihet, likestilling, tillit og demokrati
samt høy grad av politisk og økonomisk stabilitet.
Norden har derfor grunnleggende forutsetninger for
å bidra konstruktivt når Europas og verdens fremtid
diskuteres.

•
•

•
De nordiske landenes forskjellige alliansetilhørighet
er ikke til hinder for et langt tettere samarbeid om
internasjonale relasjoner, forsvar, økonomi, sikkerhet,
kultur, utdanning, forskning, ambassader, grensehinder, integrering, utviklingsbistand og helse, slik
som det også fremgår av blant annet Stoltenberg-,
Könberg- og Poul Nielsen-rapporten.
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•

At de nordiske regjeringene i økt grad utnytter
mulighetene som ligger i nordisk samarbeid. All
erfaring tilsier at når de nordiske landene har
snakket sammen før møter i internasjonale fora,
så kan de få stor og ofte avgjørende innflytelse.
Formøter og koordinering bør være regelen heller
enn unntaket.
At de nordiske landene på tvers av allianseforhold
styrker sitt utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeid, inkludert sivil beredskap som
bidrar til den allmenne sikkerheten. Sammen
har vi stor strategisk, militær og sikkerhetspolitisk betydning. Nordisk forsvarssamarbeid truer
ingen, men bidrar til stabilitet og forutsigbarhet i
regionen.
At de nordiske landene fortsetter sin innsats for
fredsmegling og sivil krisehåndtering.
At de nordiske landene i økt grad utnytter potensialet som ligger i å markedsføre Norden som en
samlet enhet internasjonalt (Nordic Branding).
At flere nordiske ambassader/utenriksstasjoner
samlokaliseres. I tillegg til kostnadseffektivitet
og stordriftsfordeler, kan dette bidra til økt faglig
samarbeid og en sterkere fellesnordisk identitet
og synlighet.
Styrket dialog med Nordisk ministerråd i internasjonale spørsmål, også på administrativt nivå.

NORDISK RÅDS VIKTIGSTE PRIORITERINGER PÅ DEN INTERNASJONALE ARENA
Uavhengig av land og partipolitiske skillelinjer er
Norden preget av en dyp respekt for demokrati,
rettsstat, likeverd og menneskerettigheter. Dette er
verdier som vi i Norden tar for gitt, men som i mange
land ikke er en selvfølge. Norden kan gjøre en forskjell
i verden ved alltid å være en tydelig røst som står opp
for disse verdiene.
Nordisk råd vil derfor i sitt internasjonale arbeid:
•

•

Jobbe for at demokrati, rettsstat, likeverd og
menneskerettigheter alltid står høyt på den
internasjonale agendaen. Konkret betyr dette å
ta opp slike problemstillinger i bilaterale møter,
på internasjonale konferanser, i uformelle samtaler og i offisielle uttalelser. Norden skal være i
førersetet når det gjelder bekjempelse av ekstremisme, antidemokratiske holdninger, rasisme og
alle andre former for hat og diskriminering.
Gi særlig oppmerksomhet til temaer der Norden
er en foregangsregion og dermed kan utgjøre
en forskjell, slik som for eksempel rettighetsspørsmål knyttet til barn, kvinner, seksuelle minoriteter, mennesker med nedsatte funksjonsevner
og urfolk.

Uavhengig av land og partipolitiske skillelinjer er
Norden preget av ønsket om likestilte samfunn og
oppslutning om velferdsstaten. Norden er også den
regionen i verden med lavest grad av korrupsjon og
høyest grad av åpenhet og tillit. Dette er en viktig
årsak til Nordens økonomiske suksess.

Nordisk råd vil derfor i sitt internasjonale arbeid:
•
•
•

Jobbe for at den nordiske samfunnsmodellen
gjøres kjent og kan være til inspirasjon for andre.
Jobbe for at de økonomiske og samfunnsmessige
fordelene av åpenhet og tillit gjøres mer kjent.
Bidra til økt oppmerksomhet om de alvorlige
samfunnsmessige konsekvensene av korrupsjon.

Verden står overfor enorme klima- og miljøutfordringer som kun kan løses gjennom internasjonalt samarbeid. FNs bærekraftsmål1 er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og
løse klimakrisen innen 2030. De nordiske landene er
allerede grønne foregangsland på mange områder og
pådrivere for FNs bærekraftsmål, men mye gjenstår
fortsatt.
Nordisk råd vil derfor jobbe for:
•

•

At FNs bærekraftsmål får økt oppmerksomhet i
våre bilaterale samtaler og i internasjonale fora
der vi deltar.
At Best Practice fra vår egen region kommer
andre til gode, og at vi har en aktiv og søkende
tilnærming for å lære av andre.

Europas indre samhold er satt på en prøve med blant
annet økt flyktning- og migrasjonsstrøm, særlig fra
land i Afrika og Midtøsten.
Nordisk råd vil derfor jobbe for:
•
•

At flere land i verden tar sin del av ansvaret for å
løse flyktningkrisen.
Økt samarbeid og Best Practice-deling om vellykket integrering av flyktninger og innvandrere.

Nordisk råd har utarbeidet en rapport: Norden og FNs 2030-mål
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SÆRLIG PRIORITERTE LAND, REGIONER
OG ORGANISASJONER
Nordisk råd vil gi særlig prioritet til samarbeid i våre
nærområder. Østersjøen, Arktis og EU står i en særstilling.
ØSTERSJØEN
•
De baltiske landene og Baltisk forsamling har
vært en grunnpilar i Nordens internasjonale
samarbeid. Nordisk råd vil jobbe for å styrke
samarbeidet med de baltiske landene ytterligere.
BSPC (The Baltic Sea Parliamentary Conference)
samler parlamentarikere og tjenestemenn fra alle
landene rundt Østersjøen, og forumet vil derfor
fortsatt være en viktig plattform. Nordisk råd
vil arbeide for at BSPC skal bli mer konkret og
løsningsorientert.
ARKTIS
•
Arktis er av stor betydning for hele Norden og
en selvsagt del av Nordens internasjonale arbeid. Alle de nordiske landene er med i Arktisk
råd samt Konferansen av parlamentarikere fra
den arktiske region (CPAR) hvor Nordisk råd er
observatør. Canada, USA og Russland er viktige
samarbeidspartnere. Vestnordisk råd har i de

seneste år styrket sitt arbeid med Arktis og fått
observatørstatus i Arktisk råd.
EU
•
I en stadig mer ustabil og uforutsigbar verden er
det viktig å styrke kontakten med nære venner og
forutsigbare samarbeidspartnere. Mange av disse befinner seg innenfor EU, slik som for eksempel
Tyskland og Benelux-landene. På tross av Brexit
er også Storbritannia en selvfølgelig partner for
Norden.
•

Uavhengig av medlemskap eller ikke, så vil EU
være en særdeles viktig organisasjon for alle
landene i Norden. Nordisk råd vil derfor styrke
kontakten med EU-parlamentarikerne og de ulike
EU-institusjonene. Nordisk råd har siden september 2017 en egen medarbeider i Brussel som
sammen med de ulike nordiske parlamentene skal
bidra til dette.

Dersom Nordisk råd har kapasitet, kan også samarbeid med andre land og organisasjoner vurderes, slik
som for eksempel OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa). Dette bør da i størst
mulig grad skje innenfor rammen av samarbeidet i
Østersjøområdet/Baltikum, Arktis og EU.

Nordisk råd
Nordens Hus
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