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Kommentar till artikeln ”Abeidsliv i Norden”, nr 2 2006 (Nordiska Ministerrådet) 
 
I det senaste numret av Nordiska Ministerrådets tidning ”Arbeidsliv i Norden” betonar två företrädare för det svenska 
Näringsdepartementet ”…värdet och vikten av ett nära och väl fungerande nordiskt samarbete…”. Vidare konstateras i 
samma artikel att ”Det är nödvändigt att det vi sysslar med på tjänstemannaplanet har politisk bäring och är intressant för 
våra politiker”.  
 
Uttalandena är ett viktigt steg på vägen mot en reformering av dagens officiella nordiska samarbete. Det nordiska samarbetet 
har fått mycket kritik, främst på grund av dess låga profil.   
 
För vänner av nordiskt samarbete finns det dock anledning att vara uppmärksam på nyanserna i Näringsdepartementets 
uttalanden, som kan tolkas som att de i själva verket går i en än djupare EU-riktning. I inlägget sägs att ”När det nordiska 
diskuteras ställs det oftast i relation till EU” samt att det skulle bli ett ”…större intresse av de nordiska om frågorna kommer 
in i ett större internationellt sammanhang…” (underförstått EU). Sammanfattat: ”Om det nordiska samarbetet på politisk nivå 
ska överleva måste vi vidga vårt tankesätt och ha Europa [EU] och världen i övrigt med i bilden”.  
 
Ett av grundproblemen i politiken är att skilja mellan olika frågors kopplingar i den nationella, regionala och globala nivån. 
Visst kan det vara svårt, men dagens politik tenderar tyvärr att klumpa ihop dessa tre nivåer under den allomfattande rubriken 
”politik”. På så vis legitimeras EU-parlamentets allt större inflytande i svensk politik.  
 
Det finns ytterligare en bidragande orsak att allt fler av de viktiga besluten tas i Bryssel. Fiaskot i EMU-omröstningen 2003 
och Junilistans intåg i EU-parlamentet 2004 var två viktiga händelser som inte bara visade hur långt avståndet har blivit 
mellan förtroendevalda och väljare, men även att EU-frågan drabbats av svåra låsningar. Flertalet av riksdagspolitikerna 
verkar ha valt vägen ”vi kör i alla fall”, vilket framgick då frågan väcktes av några EU-skeptiker om inte även svenska folket 
borde få säga sitt om den nya EU-grundlagen (frågan föll dock efter valresultaten i Frankrike och Holland).  
 
De nya signalerna från Näringsdepartementet kan ur en nordisk synvinkel ses som en positiv kursändring. Men 
Näringsdepartementets snabba koppling till EU är inte något som är självklart och naturligt. Den snabba koncentrationen av 
den politiska makten till EU är sedan flera år en dogm, men i skuggan av en allt mer EU-skeptisk befolkning bör den 
omprövas. Men kanske än viktigare ur en nordisk synvinkel är att det enligt en opinionsundersökning i Danmark, Norge och 
Sverige, som presenterades redan våren 2004, visar sig finnas en opinion som är positivare till nordiskt samarbete än till EU.  
 
Det nordiska samarbetet är på intet vis överspelat, men kräver en grundläggande reformering. Samarbetet måste bli tydligare, 
men den kanske viktigaste punkten är att ett djupare nordiskt samarbete kan stärka såväl vår ekonomi som vår utrikespolitik 
och inte minst vår kulturella identitet. Därför är de nya tongångarna från Näringsdepartementet glädjande, även om än större 
vikt borde läggas på att vidareutveckla 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 


