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Förslag till föreningen Nordens deklaration och åtagande
Föreningen Norden har i över 100 år varit drivande i att stärka nordiskt samarbete. Föreningen har
således en historiskt viktig roll och ett ansvar för att bredda samtalet om hur vi i Norden tillsammans
formar framtiden. Föreningen har spelat en avgörande roll i att främja gränsöverskridande regional
integration och mellanmänsklig kontakt i Norden. Vår erfarenhet visar med övertygelse att ett starkt
civilsamhälle, engagerade medborgare och mellanmänskliga samtal är helt avgörande för att nå
framgång med ett nordiskt demokratiskt samarbete.
Det nordiska samarbetet vilar på en 100-årig tradition av samhörighet och gemensamma värderingar
om demokrati, tillit, tolerans, frihet under ansvar, öppenhet och inkludering. Samarbetet bygger på
en lång tradition av en stark mellanfolklig samhörighetskänsla och ett folkligt engagemang för fred.

Föreningen Norden åtar sig att under perioden 2020–2021:
• Att över hela Sverige initiera och arbeta i lokala, regionala och nordiska partnerskap för att främja
en demokratisk mellanfolklig dialog och samverkan. Detta genom att kompetensutveckla föreningens
100 lokalavdelningar i interndemokrati och organisering samt i samband med Nordkalottkonferensen
(ett samarrangemang med Finland och Norge) i Boden, augusti 2021 lyfta minoriteternas och
ursprungsbefolkningens roll i den demokratiska processen.
• Att i särskilda kommunikationssatsningar lyfta den nordiska samhällsmodellen och de
gemensamma värderingarna om tillit, frihet under ansvar, öppenhet och inkludering, tolerans,
jämlikhet och demokrati och respekt för traditionen i dialog med medborgarna och de demokratiska
institutionerna.
• Att sprida information om Deklaration för en stark demokrati och verka för att våra medlemmar
ska ta en aktiv del i kampanjen och själva skriva under deklarationen.
• Att föreningen Norden genom dialog och bildande material skapar en kunskapsöverföring om
demokrati mellan olika grupper i samhället, särskilt över generationsgränser. Dialogen i sig utgör en
grundläggande komponent i demokrati och bygger tillit.
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