
I 2004 ble Foreningen Fritt Norden 
stiftet som en fortsettelse av Nor-
disk Folkeriksdags Venner. Hvert år 
siden 1990 har det vært arrangert 
Nordisk Folkeriksdag og 28.-30. 
juli i år samlet 60 deltakere seg på 
Island der Heimsyn inviterte på 
geysirer, det historiske alltinget og 
viktigst: debatt om det nordiske 
samarbeidet, Nordens rolle i ver-
den, Vestnordens særstilling uten-
for EU og et fritt Norden mot EUs 
stormaktsambisjoner.  
 Blant Nei til EUs deltakere på 
Folkeriksdagen var leder av Inter-
nasjonalt Utvalg og styremedlem, 
Maria Walberg, og på spørsmålet 
om hva som er den tverrpolitiske 
foreningen av EU motstandere sin 
viktigste funksjon svarer hun: -Det 
er å synliggjøre at det finnes man-
ge andre former for samarbeid og 
arbeidsmåter enn EUs overstat-
lige modell. Vi har alltid møttes på 
denne måten i Norden og mang-
foldet har vært stort. Alt fra kul-
turarbeidere, departementsfolk, 
politikere, idrettsklubber til fagfo-
reninger har møttes for å utveksle 

erfaringer. Den nære kontakten 
har gitt Norden en ganske lik 
samfunnsutvikling, men dette 
har ikke skjedd via direktiver, 
grunnlover og overstatlighet, 
men gjennom demokratisk 
mellomfolkelig samarbeid. 
 Av de politiske vedtakene 
som ble gjort trekker Maria fram 
at Folkeriksdagen tilsluttet seg 
Nei organisasjonene i Sverige, 
Norge, Danmark, Finland og Is-
land sine felles krav til Nordisk 
Råd i fjor. Der slås det fast at en 
vil arbeide for at det europeiske 
samarbeidet skal være i tråd 
med det globale samarbeidet i 
FN og ikke bygge opp konkur-
rerende strukturer.  - I tillegg 
understrekes det i uttalelsen at 
beslutninger om verdens sik-
kerhet skal ligge i FN sier Maria, 
og legger til: 
 - Dette er jo ekstra viktig 
å understreke nå i forbindelse 
med krigen i Libanon (intervjuet 
foregikk 2.august), der Israel har 
stilt krav om en EU-styrke til for-
del for en FN- styrke. Konflikten 
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viser med all tydelighet beho-
vet for et sterkt FN og en inter-
nasjonal innsats som gir minst 
mulig rom for snevre regionale 
handelsinteressers innflytelse. 
EU har tette bånd til Israel og vil 
ikke ha nødvendig legitimitet 
som fredsskaper i Midtøsten, 
slår Maria fast.
 I tillegg til EU-relaterte 
spørsmål med globale kon-
sekvenser ble Islands, Norges, 
Færøyenes og Grønlands sær-
stilling utenfor EU diskutert.  
– Det er spennende å følge ut-
viklingen på Grønland og Fær-
øyene. Grønland er et lite land 
med ønske om selvstendighet 
og en forsvarlig forvaltning av 
enorme oljeressurser og Fær-
øyene har søkt og blir med all 
sannsynlighet medlem av EFTA, 
sier Maria. 
 – Begge de små landene er 
beviser på at det finnes vilje til å 
tenke på alternativer til overstat-
lig samarbeid i Norden, avslutter 
lederen i Internasjonalt Utvalg.


