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Norden nytter 
 
De nordiske lande er populære som vel aldrig før. Nordiske film sendes ud i alverdens biografer i et 
antal, som ikke er set siden Ole Olsens Nordisk Film-dage. Nordiske forfattere tjener penge på 
grund af oversættelser som ingensinde før og oplever en bølge af global popularitet, der bedst kan 
sammenlignes med den såkaldte latinamerikanske bølge i 1980’erne. Nordisk stilrent design og 
arkitektur er igen ved at blive selve den globale kvintessens af, hvilke ting et dannet moderne 
menneske bør omgive sig med. Endelig er de nordiske landes social-liberalistiske 
samfundsindretning i voksende grad blevet den efterlignelsesværdige model i EU’s medlemslande 
og andre steder.   
 
Alt det burde danne baggrund for, at de nordiske landes indbyrdes samarbejde blev trukket ud af 
mørkekammeret. Når nu verden er så interesseret i os, var det ikke på plads at bruge lidt mere tid på 
sammen at se lidt mere på, hvad der kendetegner vore indbyrdes relationer. Ikke at vi skulle hengive 
os i gensidig opslugthed af hverandres nordiske navler, men blot at det måske ikke var så dumt at 
give det nordiske samarbejde en tanke og en analyse. For tænk nu, hvis noget af det attraktive ved 
de nordiske landes individuelle gøren og laden faktisk har rod i deres indbyrdes nordiske 
samarbejde.    
 
Det nordiske samarbejde består af to elementer. Dels er der det ældre nordiske samarbejde i regi af 
Nordisk Råd fra 1950’erne, som indebærer et fælles arbejdsmarked og en pasunion. Dels er der det 
nyere nordiske samarbejde i Nordisk Ministerråd fra 1970’erne, der drejer sig om 
erfaringsudveksling i diverse udvalg mellem embedsmænd, eksperter, forskere og 
interesseorganisationsfolk.  
 
Begge dele har i det skjulte haft sin store virkning. Det fælles nordiske arbejdsmarked har gang på 
gang hjulpet og afhjulpet de nordiske lande på deres forskellige gang gennem den økonomiske 
konjunkturcyklus. Finner til Sverige i 1950’erne og 1960’ere. Nordmænd til Danmark og Sverige i 
1960’erne. Danskere til Sverige i 1970’erne. Danskere til Norge i 1980’erne. Svenskere til Danmark 
og Norge i 2000’erne. Alt det har betydet jobs til den enkelte og øget velstand til landene.  
 
Erfaringsudvekslingen mellem de nordiske lande er gradvis ekspanderet siden begyndelsen af 
1970’erne, da det blev iværksat. Flere og flere områder er blevet inddraget, og i dag findes der 
næsten 100 specialiserede nordiske udvalg under Nordisk Ministerråd, hvor repræsentanter fra de 
fem nordiske lande plus Grønland, Færøerne og Ålandsøerne mødes fast mindst en to-tre gange 
årligt mødes for at diskutere spørgsmål af fælles interesse. Det kan dreje sig om ny kulturpolitik, 
erhvervsstøttepolitik, lovgivning på arbejdsmiljøområdet, om politiske initiativer til for at fremme 
sundheden, forbrugerpolitik, miljøpolitik osv. 
 
Erfaringsudvekslingen har effekt. Af en spørgeskemaundersøgelse til alle de nordiske udvalg, som 
jeg gennemførte for godt et år siden, fremgik, at politiske initiativer i ét nordisk land meget ofte 
sker på baggrund af erfaringerne med politiske initiativer på samme område i et eller flere andre 
nordiske lande. Det nordiske samarbejde under Nordisk Ministerråd kan således betragtes et slags 
eksperimentarium, hvor man i meget høj grad drager fordel af indhøstede erfaringer i andre 
nordiske lande. Det burde være en gave at få et sådant eksperimentarium overleveret.   
 



Alligevel har det nordiske samarbejde ikke noget ubetinget godt ry. Ord uden handling er, hvad der 
ifølge dets kritikere karakteriserer det nordiske samarbejde. Kritikerne har imidlertid ikke ret. Dels 
er nordisk samarbejde mere end ord. Dels er udveksling af ord som nævnt ofte en meget 
handlingsorienteret samarbejdsform. 
 
Det nordiske samarbejde aktører er imidlertid ikke uden egen skyld i det opståede ry, som langt hen 
ad vejen er forårsaget af, at man i så virkelig ringe grad får andre til at beskæftige sig med, hvad der 
virkelig foregår i det nordiske samarbejde som sådan. 
 
   


