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Præsidiets betænkning over 

Medlemsforslag om øget nordisk samarbejde i Nordamerika 

Forslag 

Presidiet foreslår at 

Nordisk råd anbefaler Nordisk ministerråd 

Å gjennomføre en analyse av hvordan de nordiske regjeringene og Nordisk mi-

nisterråd i enda større grad kan utnytte det enorme potensialet som ligger i at 

så mange nordamerikanere føler tilknytning til Norden. Dette med henblikk på 

blant annet næringsliv, turisme og kultur samt utdannings- og forskningssam-

arbeid. 

Å tematisere Nordic Branding og felles profileringsarbeid i den ovennevnte 

analysen, samt vurdere mulighetene som ligger i økt og målrettet samarbeid 

mellom de nordiske ambassadene/utenriksstasjonene i henholdsvis USA og 

Canada. Potensialet som ligger i de forskjellige foreninger, institusjoner og 

programmer som på ulikt vis retter seg mot samarbeidet og tilknytningen mel-

lom Nord-Amerika og de nordiske landene bør også vurderes. 

 

Presidiets synspunkter 

Det nordisk-amerikanske toppmøtet i Det hvite hus i 2016 var et uttrykk for at Nor-

den og USA har felles verdier og deler samme syn på demokrati, frihandel og samar-

beid. Det nordiske samarbeidet skal være pragmatisk. Med andre ord skal vi argu-

mentere nordisk når det har en merverdi. Når de nordiske landene snakker med én 

stemme, kan de få stor og ofte avgjørende innflytelse. De nordiske landene og den 

nordiske modellen har høy status, og dette kan og bør utnyttes for enda større nor-

disk innflytelse og lederskap i globalt samarbeid. 

 

I dag er det omkring 12 millioner innbyggere i USA og Canada som definerer seg som 

nordiskættede, noe som svarer til nesten 4 % av befolkningen. Dette kan utgjøre et 

enormt potensiale for samarbeid og økt nordisk innflytelse i Nord-Amerika innenfor 

en rekke områder. Nordisk ministerråd er allerede aktive på flere områder i Nord-

Amerika. Som noen eksempler kan nevnes et samarbeidsprogram med Quebec i Ca-

nada om blant annet forskning, innovasjon og kultur, de årlige Nordic Days i Wash-

ington, nettportalen Traces of North, og samarbeidet i forbindelse med åpningen av 

Nordic Museum i Seattle.  

 

Presidiet mener at det opprinnelige medlemsforslaget fra sosialdemokratisk gruppe 



 
 

2 / 2 

har flere gode poenger, men foreslår noen endringer i at-setningen for å sikre en bre-

dere tilnærming. En strategisk analyse med konkrete anbefalinger til de nordiske re-

gjeringene og Nordisk ministerråd om arbeidet med Nord-Amerika vil kunne bidra til 

enda mer effektive tiltak og en ytterligere styrking av det gode arbeidet som allerede 

gjøres.  
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