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2007 - året då nordiskt samarbete blir ett alternativ till EU?

Så börjar det gamla året lida mot sitt slut. Det är dags att blicka tillbaka på året som gick. Vi som
arbetar inom de EU- kritiska organisationerna kan glädja oss åt att EU- integrationen inte har gått
riktigt så snabbt som många tidigare fruktade. Men samtidigt vet vi att den nedröstade
EU-konstitutionen på nytt håller på att väckas till liv.

Det råder inget tvivel om att det finns en skepticism mot EU i flertalet av de nordiska länderna.
Den tilltagande graden av överstatlighet och ökande avstånd mellan väljare och politiker gör att
många oroas av utvecklingen. Inom bara några år har sannolikt EU vuxit till kanske över 600
miljoner invånare. Det är svårt att se hur den folkliga förankringen i EU skulle kunna öka.

Under våren 2004 samt hösten 2006 presenterades två opinionsundersökningar som visade att det
finns ett mycket starkt stöd för ett närmare nordiskt samarbete. Resultaten var kanske inte helt
oväntade men å andra sidan finns inte längre något nordiskt alternativ i samhällsdebatten.

Ett alternativ som vi inom Fritt Norden arbetar för är ett närmare mellanstatligt, nordiskt
samarbete som ett alternativ till EU. Inget av folken i de nordiska länderna lär dock vilja ge upp
sin nationella identitet och meningen är heller inte att bygga upp en nordisk motsvarighet till EU.
Men det finns ändå flera områden där de nordiska länderna skulle kunna samverka med varandra
eftersom skillnaderna är så små. Dessutom är det av stor betydelse att de nordiska länderna bättre
kan balansera sina relationer mellan blocken i en allt mer globaliserad ekonomi.

Vi inom föreningen Fritt Norden - med förgreningar i de nordiska länderna - har länge arbetat för
ett närmare nordiskt samarbete. Men vi tror även att de övriga nordiska, EU- kritiska
organisationerna skulle vinna på att i ökad utsträckning samverka för ett nordiskt alternativ. Inom
Fritt Norden ser vi att 2007 kan bli en vändpunkt inom det nordiska samarbetet!
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Föreningen Fritt Norden
Fritt Norden är en tvärpolitisk förening. Den stiftades 1971 som en protest mot att andra föreningar, som arbetade för den
nordiska frågan, inte ville ta klar ställning i den dåvarande EG- frågan.
Fritt Norden arbetar för
* att frigöra de nordiska länderna från EU och istället satsa på internationellt samarbete mellan fria nationer
* att försvara folkens rätt till självständighet
* att försvara folkstyret
* att vidareutveckla den nordiska välfärdsmodellen
* att främja det nordiska samarbetet och knyta de nordiska folken tätare samman med full respekt för mångfalden
* att upplysa om Norden

Mer information, se www.fritnorden.dk


