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Til 
Heimssýn ved leder Ragnar Arnalds  (Island)  
Folkebevægelsen mod EU ved talsperson Ditte Staun (Danmark)  
Nei til EU ved leder Heming Olaussen (Norge)  
Folkrörelsen Nej til EU ved ordförande Jan-Erik Gustafsson (Sverige)  
Alternativ till EU ved viceordförande Lea Launokari (Finland) 
 
 
Det nordiske alternativ til EU-medlemskab…  
 
I forbindelse med Nordisk Råds session i Island, har fem EU-
modstandsorganisationer i de fem nordiske lande i en fælles 
pressemeddelelse givet udtryk for tanker omkring ”en nordisk model” som 
alternativ til et vaklende EU-samarbejde. 
 
Nordisk Vision imødeser dette initiativ til øget nordisk samarbejde med 
spænding, men beklager samtidig at de fem organisationer i deres oplæg 
ikke har fundet anledning til at præsentere en mere slagkraftig alternativ 
nordisk vision.  
 
Hvem er Nordisk Vision 
Nordisk Vision er en helnordisk forening med en stærk nordisk profil, og en 
mindst lige så stærk vision for Nordens fremtid. Vi findes i hele 
Skandinavien, og er delvist repræsenteret i Finland og på Færøerne.  
 
Nordisk Vision er partipolitisk og ideologisk neutral, og har et tættere 
demokratisk nordisk samarbejde som mål. Vores vision for Norden bygger på 
et folkeligt funderet demokrati og regionalt selvstyre. Foreningen tager 
afstand fra alle former for politisk, religiøs og etnisk ekstremisme. 
 
Folkelig støtte til det nordiske samarbejde 
Det nordiske samarbejde har stærk folkelig støtte. Dette ses i et stort antal 
meningsmålinger gennem årene og sidst men ikke mindst i den undersøgelse 
der blev gennemført i maj 2004 på foranledning af tre skandinaviske nej-
organisationer. Undersøgelsen viste at 51% af danskerne foretrak et nordisk 
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forbund frem for EU-medlemskab hvis Norden har en handels- og 
samarbejdsaftale med EU som indebar nordboer kunne rejse, bo, studere, 
arbejde og handle frit over Norden-EU-grænsen.   
 
For Norges vedkommende foretrak 45,7% et tættere nordisk samarbejde, 
mens kun 40,2% ønskede et norsk EU-medlemskab. I Sverige var 49% for et 
tættere nordisk samarbejde udenfor EU og 45% for et fortsat svensk EU-
medlemskab.  
 
Disse tal viser med al ønskelig tydelighed at de nordiske befolkninger er 
villige til at gå endog meget langt i det nordiske samarbejde. Det er derfor 
vores opfattelse i Nordisk Vision, at EU-modstanden kan vinde på selv at 
opstille et slagkraftigt og engagerende alternativ til det nuværende EU-
medlemskab. At argumentere for en tilbagegang til en situation som den så 
ud før 1972, henholdsvis 1995 vil af mange opleves som passivt og 
uengageret, og dermed også mindre troværdigt. Den nordiske EU-modstand 
har efter vores mening endnu ikke vist det visionære mod som vi mener 
kræves for at lokke de nordiske befolkninger væk fra EU og ind i et tættere 
nordisk samarbejde.  
 
Nordisk Vision vil derfor gerne møde repræsentanter for de fem 
organisationer som står bag den fælles pressemeddelelse om ”en nordisk 
model”, for at diskutere en mere ”fuldblods” nordisk vision som et alternativ 
til et EU-, eller EøS-medlemskab.  
 
Indbydelse 
Vi, i Nordisk Vision, vil gerne indbyde Heimssyn, Folkebevægelsen mod EU, 
Nei til EU, Folkrörelsen Nej till EU og Alternativ till EU til et uformelt møde, 
hvor vi kan diskutere mulighederne for, i fællesskab, at udarbejde en model 
for et mere udviklet nordisk alternativ til EU-medlemskabet. 
 
Vi hører meget gerne Jeres principielle overvejelser for og holdning til at 
medvirke i et sådant samarbejde. Tid og sted kan vi altid finde ud af senere. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Thomas Thyrrestrup/Nordisk Vision Danmark 
thomas.thyrrestrup@nordiskvision.org 
Thomas Thyrrestrup tlf.: 25 13 39 02 
 
Johan Lindblad/Nordisk Vision Sverige 
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Johan Lindblad tlf. 0410-24919 
 
Fredrik Harstad/Nordisk Visjon Norge 
Fredrik.harstad@nordiskvision.org 
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