
Härmed anmäler jag mig till seminariet Norden - i och för Europa 7 mars
2008

Namn  …………………………………………………………………………

Adress ………………………………………………………………………...   

………………………………………………………………………….

Tel:      ………………….          

E-post  ………………………………………….

Jag är medlem i Föreningen Norden (kryssa)

Kupongen sändes senast den 29 februari 2008 till 
Föreningen  Norden
Box  12  707  
SE  -1112  94  Stockholm
E-ppost:  foreningen@norden.se

NORDEN
- I OCH FÖR EUROPA

Det nordiska samarbetet är väl utvecklat och det har sin starkaste bas i de många
kontakterna medborgarna emellan. Det gäller inte bara det politiska samarbetet
inom ramen för Nordiska Rådet utan i ännu högre grad i form av ett organiserat sam-
arbete så som det kommer till uttryck i kultur- och vänortsutbyten. Föreningarna
Norden har härvidlag sedan nittiotalet år spelat en viktig roll.

Detta samarbete har inte minskat i betydelse efter det att de nordiska länderna utom
Norge och Island blivit medlemmar av den Europeiska Unionen. Mot denna bak-
grund ordnar Föreningen  Norden i Sverige i samarbete med ABF Stockholm ett hel-
dagsseminarium i Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm fredagen den
7 mars 2008 kl 9-15.15 Seminariets fokus är medborgarnas ansvar och möjligheter
att inte minst genom sina egna fria organisationer stärka den nordiska gemenska-
pen, inte som en bastion gentemot det övriga Europa utan som kraftkälla i Europa.
Erfarenheterna visar att det nordiska samarbetet alltid haft en öppenhet gentemot
omvärlden och bedrivits med ett slags självklarhet som gynnat utvecklandet av en
reell gemenskap över gränserna. Inåt har samarbetet aldrig syftat till att värna den
egna nationen utan till att bredda och fördjupa gemenskapen. Det har dock funnits
en risk i detta när det gäller synen på Europa. Självgodheten ligger nära och alltför
många har sett på gränsöverskridandena till dagens Europa antingen med ängslan
eller med avståndstagande.

Seminariet är öppet för allmänheten men förutsätter föranmälan. Skicka in kupong-
en senast den 29 februari 2008 till Föreningen Norden. Avgiften är 100 kronor, för
medlemmar i Föreningen Norden är deltagandet fritt. Deltagarna bjuds på en enkel
lunchsmörgås med dryck och kaffe.

Välkommen!

Föreningen Norden                                                   ABF Stockholm
Kristina  Persson Göran  Eriksson
Ordförande Studieombudsman

För mer information om seminariet: 
Bengt  Göransson tfn.: 08-4453  41  04 eller 0705-661  66  08
Epost bengt.goransson@abfstockholm.se

Seminariet arrangeras av: 
Föreningen  Norden i samverkan med ABF  Stockholm

I anslutning till seminariet ordnas ett bokbord med Nordenlitteratur



9.00 Seminariet öppnas
Föreningen Nordens ordförande  Kristina  Persson

9.05 Utsikt från Norden
Regeringens företrädare, statsrådet Cristina  
Husmark  Pehrsson

9.40 Nordisk medborgare i Europa
Outi  Ojala, Finland, tidigare Europaparlamentariker
och president i Nordiska  Rådet, ordförande i 
Pohjola-Norden, Föreningen Nordens finländska sys
terförening

10.10 Utanför EU - men i Norden och Europa
Per  Ritzler, direktör i Foreningen Norden, Norge

10.40 Utsikt från Åland
Hasse  Svensson, tidigare ordförande i Föreningen 
Norden på Åland, nu ordförande i Föreningen 
Nordens stockholmsavdelning

11.00 Samsyn och samarbete över partigränser
Mångåriga parlamentarikerna och nordisterna Anita  
Johansson (s) och Gabriel  Romanus (fp) samtalar

11.30 Lunchpaus. Enkel smörgåslunch

12.15 Fältrapport
Bengt  Lindroth om ett förbisett Norden. 
Lindroth har en unikt långvarig erfarenhet som kor-
respondent för Sveriges Radio och har också nyligen 
genomfört ett antal intervjuer om synen på det orga-
niserade nordiska samarbetet 

12.45 Nordiska resurser - också en fråga om pengar
Generalsekreteraren i den svenska Föreningen 
Norden Mats  Wallenius som under åtta år lett arbe-
tet i Nordiska Kulturfonden

13.15 Varning för projektos!
Docenten vid Handelshögskolan i Stockholm, forska-
ren rörande frivilligorganisationer Filip  Wijkström
om en sjukdom som inte sällan drabbar myndigheter,
institutioner och fria organisationer

13.45 Kaffepaus

14.00 Ung i Norden och nordiskt samarbete
Kristina  Amnå, studerande, ledamot av Föreningen 
Nordens styrelse

14.20 Utsikt från EU
EU-kommissionären Margot  Wallström

14.50 Slutsatser av det sagda
Föreningen Nordens ordförande Kristina  Persson gör
en personlig sammanfattning  

15.15 Seminariet avslutas

Seminariet leds av tidigare utbildningsministern och
Nordenordföranden Bengt  Göransson

Prog   ram


