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Pohjoismainen yhteistyö
Pohjoismainen yhteistyö on yksi maailman laajimpia alueellisia yhteistyömuotoja. Yhteistyön perustana on maantieteellinen, historiallinen ja kulttuurinen
yhteenkuuluvuus, ja sen piiriin kuuluvat Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska
sekä itsehallintoalueet Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti.
Pohjoismaista yhteistyötä tehdään politiikan, talouden ja kulttuurin aloilla
tärkeänä osana eurooppalaista ja kansainvälistä yhteistyötä. Pohjoismaisen
yhteisön tavoitteena on vahva Pohjola vahvassa Euroopassa.
Pohjoismainen yhteistyö pyrkii vahvistamaan pohjoismaisia ja alueellisia etuja
ja arvoja globaalissa maailmassa. Maiden yhteiset arvot lujittavat osaltaan
Pohjolan asemaa yhtenä maailman innovatiivisimmista ja kilpailukykyisimmistä alueista.
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Esipuhe

Ruotsi toimi Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana vuonna
2008.
Puheenjohtajakauden kunnianhimoinen ohjelma nimeltään Yhteisvoimin
jakautui neljään aihekokonaisuuteen, joita olivat kilpailukyky, ilmasto,
luovuus ja koordinointi.
Puheenjohtajakauden aikana Pohjoismaiden välinen kanssakäynti oli vilkasta
ja onnistunutta. Yhteistyötä ja tapaamisia ovat leimanneet ystävyys ja tahto tukea Pohjolan kehittymistä entistä vahvemmaksi kasvualueeksi.
Puheenjohtajavuotenaan Ruotsi käynnisti tarkistustyön, jonka tavoitteena on
sopeuttaa yhteistyötä aiempaa paremmin globalisaation ja ilmastonmuutoksen haasteisiin.
Pohjoismaisen hyödyn tavoittelussa on kyse ihmisten elämän helpottamisesta.
Siksi yhdentymisen edistäminen ja rajaesteiden purkaminen ovat olleet
Ruotsin puheenjohtajavuoden keskeisiä tavoitteita.
Mielenkiinto Pohjolaa kohtaan ja osallistuminen pohjoismaiseen yhteistyöhön
on lisääntynyt selvästi.
Pohjoismaisen yhteistyön vahvuus tulee näkyväksi, kun ryhdymme sanoista
tekoihin. Siksi onkin tärkeää, että puheenjohtajakauden ohjelma on helposti arvioitavissa.
Toivon, että Ruotsi puheenjohtajakaudellaan vuonna 2008 on pystynyt näyttämään, miten tärkeää tiivis pohjoismainen yhteistyö on.

		
		

Cristina Husmark Pehrsson
pohjoismainen yhteistyöministeri
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Kilpailukyky

Kilpailukyky-aihekokonaisuuden tavoitteena on ollut parantaa Pohjoismaiden
asemaa kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa.
Tähän päästäkseen Ruotsi järjesti yhdessä Pohjoismaiden ministerineuvoston
sihteeristön kanssa ensimmäisen pohjoismaisen globalisaatiofoorumin
Pohjois-Ruotsin Riksgränsenissä. Kokous oli osa pääministereiden globalisaatioaloitteen seurantaa ja toimeenpanoa.
Yhteisen globalisaatiopanostuksen puitteissa käynnistettiin niin kutsuttu
huippututkimusaloite. Se on tutkimusohjelma, joka keskittyy ilmastoon,
energiaan ja ympäristöön. Ohjelma kattaa ja yhdistää useiden alojen
tutkimuksen ja innovaatiot ja edistää siten pohjoismaisen innovaatio- ja
tutkimusalueen luomista. Ohjelma on voimassa vuosina 2009–2013 ja
se saa julkista rahoitusta hieman alle puoli miljardia Ruotsin kruunua.
Ruotsin puheenjohtajakaudella Pohjoismaiden ministerineuvosto järjesti
myös seminaarin rajattomien pohjoismaisten sähkömarkkinoiden kehittämisestä. Sen keskiössä olivat sijoitusedellytysten parantaminen ja
sähkömarkkinoiden sääntelyn harmonisointi.
Vuonna 2008 poistettiin useita konkreettisia rajaesteitä, valtaosa sosiaalisektorilta. Uudella aluepoliittisella yhteistyöohjelmallaan Pohjoismaat ovat
vahvistaneet lähivuosien aluepoliittisen yhteistyön puitteet ja linjaukset.
Painopiste on jatkossa rajaesteiden purkamiseen ja alueellisesti eriytettyyn elinkeinopolitiikkaan tähtäävissä toimenpiteissä. Lisäksi entistä
aktiivisemmalla yhdyskuntasuunnittelulla ja kestävän infrastruktuurin
kauaskantoisella kehittämisellä pyritään parempaan ilmasto- ja energiapolitiikkaan.
Pohjoismaat ovat päässeet yksimielisyyteen yhteispohjoismaisen rajaseututilaston laatimisesta. Sen avulla halutaan varmistaa, ettei yhdyskuntasuunnittelussa rajoituta kansallisten tilastojen yksipuoliseen käyttöön.
Rajaestefoorumin tehtävänä on helpottaa ihmisten ja yritysten liikkumista yli
rajojen. Foorumi on osaltaan vaikuttanut muun muassa siihen, että yhteispohjoismaisten auktorisointisääntöjen laatiminen sähköasentajille on
aloitettu.
Tunnettujen rajaesteiden hakukone on otettu käyttöön pohjoismaisen
yhteistyöpiirin myötävaikutuksella. Pohjoismaisen yhteistyön edustajat
myös avasivat virallisesti pohjoismaisen sosiaaliturvaportaalin. Lisäksi
Ruotsissa oleskeleville muiden Pohjoismaiden kansalaisille on annettu
mahdollisuus saada ruotsalainen henkilötunnus.
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Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana Ruotsi on käynnistänyt keskustelua demografisten haasteiden kohtaamisstrategioista
sekä pohjoismaisesta että laajemmasta EU-näkökulmasta. Ruotsin EUpuheenjohtajakaudella syksyllä 2009 aiheesta järjestetään Euroopan tason
konferenssi.
Yksi tärkeä aihe on ollut matkailuelinkeinon yhteistyön lisääminen. Erityisesti
on keskusteltu Pohjoismaiden yhteisestä profiloinnista ja markkinoinnista
muun muassa Aasiassa (Shanghain Expossa vuonna 2010) ja PohjoisAmerikassa. Lisäksi Pohjoismaat ovat panostaneet yhteisesti innovaatio- ja
tuotekehittelyyn sekä yhteisten analyysi- ja seurantamallien kehittämiseen.
Tähän liittyen on myös käynnistetty pilottihanke, jonka avulla pyritään tekemään
tunnetuksi pohjoismaista teknologiakehitystä ja edistämään pohjoismaisia
innovaatiopanostuksia Aasiassa.

T o te u tett u v u o nn a 2 0 0 8

	Seurataan Pohjoismaiden pääministereiden kesäkuussa 2007 tekemää
aloitetta pohjoismaisesta yhteistyöstä globalisaatiokysymyksissä.



J ärjestetään ensimmäinen pohjoismainen globalisaatiofoorumi, johon
kutsutaan poliittisen elämän, elinkeinoelämän ja järjestökentän
edustajia.



 eurataan Pohjoismaiden Investointipankin (nib) uudistettua
S
panostusta Itämeren alueen kilpailukykyyn ja meriympäristöön.



J ärjestetään pohjoismaisia sähkömarkkinoita käsittelevä
seminaari.



Edistetään raja-alueiden keskinäistä koordinointia ja tiedonvaihtoa.



Hyväksytään uusi aluepoliittinen yhteistyöohjelma vuosiksi 2009–2012.



 distetään matkailusta vastaavien Pohjoismaiden kansallisten elinten
E
välistä yhteistyötä Pohjoismaiden markkinoimiseksi
yhtenäisenä matkailualueena.



J ärjestetään yrittäjyyttä Euroopan käyttövoimana käsittelevä
konferenssi, jossa keskustellaan rajaestekysymyksistä, rajaalueyhteistyöstä, sääntöjen yksinkertaistamisesta ja matkailusta.



J ärjestetään seminaareja ja muuta toimintaa Uusi pohjoismainen
ruoka -hankkeen puitteissa.



Järjestetään seminaari kilpailukykyisestä yrittäjyydestä maaseudulla.
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Ilmasto

Ilmasto-aihekokonaisuuden tavoitteena on ollut edistää kestävän yhteiskunnan
rakentamista ennen kaikkea käynnissä olevan ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Ruotsin puheenjohtajakaudella pohjoismaisessa yhteistyöpiirissä hyväksyttiin lähivuosiksi uusi ympäristöpolitiikan
toimintasuunnitelma, jonka painopistealueita ovat ilmasto ja ilma, meri
ja rannikkoalueet, luonnon monimuotoisuus, ekosysteemipalvelut sekä
kestävä kulutus ja tuotanto. Kuluneena vuonna asetettiin työryhmä kartoittamaan Pohjoismaiden yhteistyömahdollisuuksia meriympäristön hallinnoinnissa ja merenkäytön suunnittelussa.
Uusi pohjoismaisen energiayhteistyön toimintasuunnitelma on laadittu muun
muassa kestävän energiahuollon edistämiseksi. Ruotsi on johtanut pohjoismaista maa- ja metsätalouden bioenergiatuotantohanketta vahvistaakseen pohjoismaisen bioenergianäkemyksen asemaa EU-työskentelyssä.
Kuluneena vuonna asetettiin työryhmä, jonka ensisijaisena tehtävänä on valmistella ja toteuttaa niin selvityksiä ja hankkeita kuin kokouksia ja konferenssejakin, jotka tähtäävät Kööpenhaminassa vuonna 2009 pidettävän
ilmastokokouksen onnistumiseen.
Puheenjohtajamaa järjesti myös seminaarin tuulivoiman lisärakentamisen tarpeesta muun muassa globaalien ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta.
Lisäksi järjestettiin konferenssi ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsään ja
annettiin julkilausuma kestävästä metsätaloudesta. Keskustelua on käyty
myös metsänuudistuksesta ja hiilidioksidin talteenotosta ilmaston muuttumisen seurauksena.
Pohjoismaiden ministerineuvosto järjesti yhdessä EU:n komission ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n kanssa konferenssin ilmastonmuutoksen vaikutuksesta kalakantoihin ja kalastuselinkeinoon.
Edellä mainittujen lisäksi Ruotsi järjesti yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa
konferenssin, jossa esiteltiin muun muassa viimeisimpiä tutkimustuloksia
eläintensuojelun merkityksestä elintarvikkeiden laadulle. Konferenssiin
tuli runsaasti osallistujia ja sen päätelmien pohjalta laadittiin niin kutsuttu Växjön julkilausuma, joka hyväksyttiin 26. kesäkuuta. Julkilausuman
pohjalta halutaan edistää yhteispohjoismaista näkemystä EU:ssa, Etassa
ja muilla sellaisilla kansanvälisillä foorumeilla, joilla käsitellään eläintensuojelua, esimerkiksi Maailman eläintautijärjestössä (OIE) ja Euroopan
neuvostossa. Julkilausumassa esitellään Pohjoismaiden yhteinen näkemys
laadukkaan eläintensuojelun tärkeydestä sekä eläintensuojelun ja eläinperäisten elintarvikkeiden laadun läheisestä yhteydestä.
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Ruotsin puheenjohtajakaudella Pohjoismaiden ministerineuvosto järjesti
myös konferenssin maaseudun yrittäjyydestä. Konferenssissa keskityttiin elintarvikkeisiin, ruokaan ja ruokaelämysten merkitykseen maaseudun kulttuurin kantajina. Siinä pohdittiin myös, miten nämä seikat
vaikuttavat asuinpaikan valintaan. Konferenssin jälkeen Ruotsin maatalousyliopistolle annettiin tehtäväksi järjestää suuri pohjoismainen
konferenssi alan tutkijoille.
Kuluneen vuoden aikana pidettiin myös monialainen konferenssi, jossa
käsiteltiin ilmastoon, uusiutuvaan energiaan, kulttuurimaisemaan ja
taiteeseen liittyviä asioita. Siinä korostettiin erityisesti yhteiskunnan eri
sektoreiden yhteistyön tärkeyttä uusien ideoiden ja työskentelytapojen
kehittämiseksi.
Erään konferenssin aiheena olivat nuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet ilmastokeskustelussa. Ruotsi on puheenjohtajamaan ominaisuudessa tehnyt aloitteen kartuttaakseen lasten ja nuorten tietoja luonnosta
ja luonnonvaroista sekä lisätäkseen lasten ja nuorten kunnioitusta näitä
kohtaan.

T o te u tett u v u o nn a 2 0 0 8

	Hyväksytään ympäristöyhteistyön uusi toimintaohjelma vuosiksi
2009–2012.

	Käynnistetään työ energia-alan pohjoismaisen yhteistyön uuden
toimintasuunnitelman laatimiseksi vuosiksi 2010–2013.

	Järjestetään tuulivoimaseminaari.
	Järjestetään Pohjoismaiden polaaritutkimusta tukevien laitosten
kokous, jonka avulla pyritään syventämään Pohjoismaiden
yhteistoimintaa kansainvälisen polaarivuoden päätyttyä.



Järjestetään pohjoismainen ilmastokonferenssi, jossa käsitellään
myös kulttuurimaisemaan ja kulttuuri-ympäristöön liittyviä
kysymyksiä.

	Järjestetään konferenssi ilmastonmuutosten vaikutuksista metsiin.
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Luovuus

Luovuus-aihekokonaisuuden tavoitteena on ollut profiloida Pohjolaa luovien
toimialojen huippualueena, edistää lasten ja nuorten luovuutta sekä kannustaa ja tukea yrittäjyyttä ja luovia tutkimusympäristöjä.
Luova Pohjola –nimisellä strategialla pyritään antamaan pohjoismaiselle
taiteelle ja kulttuurille näkyvyyttä globaalilla näyttämöllä ja lisäämään
yhteistyötä ja dialogia Pohjolan ja muun maailman kesken. Kulttuuri- ja
elinkeinosektorit ovat aloittaneet yhteistyön profiloidakseen Pohjolaa luovien toimialojen huippualueena. Se on myös yksi niistä tavoitteista, jotka
sisältyvät Ruotsin puheenjohtajakaudella laadittuun ministerineuvoston
ehdotukseen Pohjoisen ulottuvuuden puitteissa valmisteltavasta kulttuurikumppanuudesta. Lisäksi Pohjoismaiden ja Baltian kulttuuriministerit
ovat päässeet yksimielisyyteen pohjoismais-balttilaisesta taiteilijoiden
vaihto-ohjelmasta.
Rinnakkaiselon ja kulttuurisen monimuotoisuuden raportti ja sitä seurannut
samanaiheinen kansainvälinen konferenssi ovat olleet pohjana keskustelulle kulttuurisen monimuotoisuuden ja Pohjoismaiden kulttuurien välisen
dialogin haasteista ja mahdollisuuksista.
Pohjoismaisessa yhteistyössä olemme priorisoineet aiheita, jotka käsittelevät
lasten ja nuorten osallistumista kulttuurielämään ja julkiseen keskusteluun sekä heidän oikeuttaan omaehtoiseen luovaan toimintaan. Kulttuuria
kouluihin –konferenssi edisti tiedon- ja kokemustenvaihtoa asiasta, joka
on Pohjoismaissa erittäin ajankohtainen. Samaa voidaan sanoa lasten ja
nuorten mediakäyttäytymistä käsitelleestä konferenssista. Siinä olivat
esillä median myönteinen vaikutus lasten ja nuorten luovuuteen, kansallisia rajoja ylittävät yhteydet sekä uudet identiteettiä luovat ilmaisukeinot.
Lisäksi keskusteltiin ongelmista, joita liittyy uuden mediaympäristön kasvaneisiin vaaroihin.
Ruotsin puheenjohtajakaudella järjestettiin myös konferenssi, jonka aiheena
oli sukupuoli, opintomenestys ja työelämä. Siinä pohdittiin, miten ja miksi
sukupuoli vaikuttaa opintomenestykseen, opiskeluvalintoihin, opetukseen ja oppimiseen ja mitä tarvitaan sukupuolimallien murtamiseksi.
Puheenjohtajakauden toimintaa oli myös nuorten sukupuoliterveyden seminaari, jossa aihetta tarkasteltiin sukupuolinäkökulmasta. Seminaarin
keskeisenä aiheena oli eri toimijoiden suhtautuminen tämän alan tasaarvokysymyksiin.
Lisäksi muun muassa pohjoismaisten naapurikielten ymmärtämistä on haluttu
parantaa organisatorisin toimenpitein sekä varaamalla tarkoitukseen lisävaroja. Vuonna 2006 annetun kielipoliittisen julistuksen seurantatyö on
aloitettu ja uudesta kielisopimuksesta keskustellaan.
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	Järjestetään konferenssi kulttuurista kouluissa.
	Vaihdetaan kokemuksia yrittäjyydestä osana koulutusta.
	Järjestetään pohjoismainen seminaari, jossa käsitellään
sukupuolta, koulutusta koskevaa menestystä ja työmarkkinoita
elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

	Järjestetään konferenssi nuorten mediakulutuksesta ja
mediatottumuksista.



Seurataan opetusministereiden päätöstä pohjoismaisesta
kielipoliittisesta julistuksesta.
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Koordinointi

Koordinointi-aihekokonaisuuden tavoitteena on ollut kehittää ja syventää muiden alueellisten toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä sekä parantaa
pohjoismaisten ja kansallisten laitosten ja Pohjoismaiden kansallisten
viranomaisten työn koordinointia.
Tämän saavuttamiseksi Viron, Latvian ja Liettuan sekä Luoteis-Venäjän kanssa
tehtävä lähivuosien yhteistyö on linjattu uudelleen. Yhteistyössä keskitytään pääasiassa kaikille osapuolille tärkeisiin, globalisaatioon liittyviin
aiheisiin. Lisäksi on aloitettu keskustelut Itämeren valtioiden neuvoston
(CBSS) kanssa yhteistyön tiivistämisestä muun muassa ihmiskauppaan liittyvissä asioissa.
Puheenjohtajakaudellaan Ruotsi jatkoi aiempien puheenjohtajamaiden työtä
pohjoismaisen yhteistyön kehittämiseksi ja terävöittämiseksi. Kehitys etenee käsi kädessä Ruotsin käynnistämän tarkistustyön kanssa. Tarkituksen
tavoitteena on sopeuttaa yhteistyö nykyajan tarpeisiin ja varmistaa, että
yhteistyö myös pystyy vastaamaan muiden muassa globalisaation ja ilmastonmuutoksen asettamiin uusiin haasteisiin.
Pohjoismaiden ministerineuvosto on myös ollut keskeinen toimija Vilnassa sijaitsevan European Humanities Universityn (EHU) toiminnan taloudellisten edellysten turvaamisessa perustamalla sen tukemiseksi trust fund -rahaston.
Yhdessä Euroopan komission kanssa Ruotsi järjesti arktisen konferenssin
Grönlannissa kartuttaakseen tietoa arktisista olosuhteista. Lisäksi
Pohjoismaiden ministerineuvosto on päättänyt uudesta monivuotisesta
yhteistyöohjelmasta, jonka tavoitteena on kehittää ja parantaa arktisten
alueiden väestön elinvoimaa sekä lisätä panostusta ilmastonmuutoksen
torjumiseen arktisilla alueilla.
Ruotsin johdolla on myös laadittu kestävän Pohjolan julkilausuma, jonka taakse
Pohjoismaat ja itsehallintoalueet ovat asettuneet. Julistuksen tavoitteena
on pyrkiä hillitsemään ilmastonmuutosta, säilyttää ja parantaa ympäristöä
sekä edistää dynaamista taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta.
Pohjoismaisen yhteistyön puitteissa olemme myös järjestäneet yhteistyössä
Euroopan neuvoston kanssa kolme seminaaria, joiden keskeisenä aiheena oli Euroopan kehittäminen lapsia varten heidän itsensä kanssa.
Ensimmäisessä seminaarissa kuvattiin, miten lapset voivat mielekkäästi ja
kestävästi osallistua yhteiskunnan kehittämiseen. Toisen seminaarin aihe
oli yhteistyön syventäminen lapsiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi.
Kolmannessa seminaarissa keskityttiin lapsiystävällisen oikeuslaitoksen
suuntaviivojen laatimiseen.
Edelleen Pohjoismaat järjestivät yhdessä Euroopan neuvoston kanssa pohjoismaisen seminaarin vammaisten lasten ja nuorten osallistumis- ja
yhte is vo imin 2 0 0 8  	
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vaikutusmahdollisuuksista. Seminaari oli tarkoitettu kokemusten vaihtoon
Pohjoismaissa tehtävästä työstä, jolla pyritään antamaan toimintarajoitteisille
suurempi vapaus apuvälineiden valinnassa.
Puheenjohtajamaa Ruotsi ja Pohjoismaiden ministerineuvosto ovat myös osaltaan
vahvistaneet tasa-arvoajattelua Pohjoismaiden ministerineuvostossa, muun
muassa kouluttamalla virkamieskomiteoiden puheenjohtajia ja Pohjoismaiden
ministerineuvoston sihteeristön henkilöstöä tasa-arvon valtavirtaistamisessa.
Lisäksi Ruotsi on yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa ryhtynyt toimenpiteisiin
pohjoismaisen poliisiyhteistyön kehittämiseksi. Muun muassa yhteisten
poliisitoimien edellytyksiä on kartoitettu. Pohjoismaiden keskusrikospoliisien
johtajat ovat laatineet strategian tiivistääkseen yhteistyötä lapsipornon ja
muiden internetin välityksellä lapsiin kohdistuvien rikosten torjunnassa.
Lopuksi mainittakoon, että olemme tehneet työtä sen hyväksi, että EY-lainsäädännön
toimeenpano olisi maissamme mahdollisimman samankaltaista.

T o te u tett u v u o nn a 2 0 0 8

	Järjestetään konferenssi, jossa käsitellään arktisia kysymyksiä muun
muassa eu-näkökulmasta.



Hyväksytään uusi arktinen yhteistyöohjelma vuosiksi 2009–2012.



Laaditaan strategia siitä, miten Pohjoismaat voivat vahvistaa asemaansa
Itämeren alueella toimivissa kansainvälisissä rahoituslaitoksissa ja
tiivistää yhteistyötään niiden kanssa.

	Hyväksytään uusi strategia, joka koskee Pohjoismaiden ministerineuvoston
yhteistyötä Viron, Latvian ja Liettuan sekä Venäjän kanssa.



Päätetään Pohjoismaiden ministerineuvoston Viron-, Latvian-, Liettuan- ja
Venäjän-toimistojen tulevan toiminnan suunnasta.



Järjestetään yhdessä Euroopan neuvoston kanssa kaksi seminaaria, joiden
aiheena on lasten osallistuminen ja vaikuttaminen yhteiskuntaelämään
sekä lapsiin kohdistuva väkivalta ja hyväksikäyttö.



Järjestetään yhteistyössä Euroopan neuvoston kanssa konferenssi, jossa
keskustellaan vammaispolitiikan toimintasuunnitelmista ja tavoitteista
yk:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen
valossa.



Vaihdetaan kokemuksia tai pidetään konferenssi työmarkkina- ja
sosiaaliturvahallinnon tehokkaasta järjestämisestä.



Kehitetään Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyötä Itämeren
valtioiden neuvoston, Barentsin neuvoston ja Arktisen neuvoston kanssa.
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Pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistuvat
Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti
sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja
Grönlannin itsehallintoalueet.
Pohjoismaiden ministerineuvoston
puheenjohtajuus vuorottelee
kalenterivuosittain viiden Pohjoismaan
kesken.

Lisätietoja
Pohjoismaiden ministerineuvon
Ruotsin-puheenjohtajakaudesta:
www.Norden2008.se sekä
www.Regeringen.se.
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