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Penge, politik og profil 2011

hvad er
		NORDEN

2

Norden er både et område og et samar-

Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd

bejde. Det nordiske samarbejde er fak-

er kernen i det politiske samarbejde.

tisk et enestående politisk samarbejde.

Nordisk Ministerråd er regeringernes

Ingen andre steder findes et regionalt

samarbejde, mens parlamentarikerne

samarbejde, der på samme måde

mødes og træffer beslutninger i Nordisk

bygger på fælles samfundsværdier og

Råd. Begge organisationer arbejder for

kulturelle fællestræk.

at styrke fællesskabet i Norden – med
respekt for de enkelte lande og områders identitet.
Det nordiske samarbejde styrker båndene mellem landene og giver samtidig
Norden en stærk stemme på den internationale scene. Til en årlig pris af kun
35 kr. pr. nordisk indbygger. I denne
folder kan du læse om, hvor pengene
kommer fra og hvad de går til i 2011.
Det er jo også dine penge.

3

hvor kommer
NORDENs
penge fra
Det kræver penge at få det nordiske

Budgettet vedtages hvert år af de

samarbejde til at fungere. Hvert land

nordiske samarbejdsministre. Formand-

samt Færøerne, Grønland og Åland har

skabet går på skift mellem landene fra

en minister med ansvar for det nordiske

år til år. I 2011 er det Finland, som er

samarbejdsområde – en samarbejds-

formand for Nordisk Ministerråd.

minister. Det er disse ministre, der
har ansvaret for Nordisk Ministerråds

For 2011 er det besluttet, at den

budget.

samlede budgetramme skal være
934.716.000 DKK. Det er det samme
niveau som i 2010. Langt de fleste af
disse midler kommer direkte fra de
enkelte lande.

4

nordisk ministerråds INDTÆGTER i 2011
Landenes bidrag

925.516.000 DKK

– Danmark

198.060.000 DKK

– Finland

161.965.000 DKK

– Island

10.181.000 DKK

– Norge

268.400.000 DKK

– Sverige

286.910.000 DKK

Øvrige indtægter

9.200.000 DKK

TOTAL:

934.716.000 DKK

Total i euro:

125.634.000 EUR
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hvad gar
NORDENs
penge til
6

budgetoversigt for 2011
Globaliseringsinitiativ

72.420.000 DKK

De ti ministerområder:

653.976.000 DKK

Arbejdsliv
Erhvervspolitik
Finans
Fiskeri, Jord- og skovbrug,
Levnedsmidler
Kultur

13.238.000 DKK
116.272.000 DKK
1.790.000 DKK
36.733.000 DKK
166.751.000 DKK

Ligestilling

8.644.000 DKK

Lovsamarbejde

1.368.000 DKK

Miljø

43.797.000 DKK

gene til de projekter og aktiviteter, som

Social & Sundhed

37.741.000 DKK

politikerne har besluttet at prioritere.

Uddannelse

227.642.000 DKK

Samarbejdsministrene:

208.320.000 DKK

Som altid i et offentligt budget går pen-

I forbindelse med Nordisk Ministerråds
budget betyder det først og fremmest de
ti ministerområder, men også globalise-

Nabopolitik*

93.215.000 DKK

ringsinitiativet, der siden 2007 har givet

Sekretariat

77.119.000 DKK

Fællesaktiviteter **

37.986.000 DKK

Norden større international synlighed
og forberedt de nordiske lande på
globaliseringens mange udfordringer.

TOTAL:

934.716.000 DKK

TOTAL I EURO:

125.634.000 EUR

*

Samarbejde med Nordens nabolande

** For eksempel aktiviteter vedrørende bæredygtig
udvikling og grænsehindringer
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det
gronne
norden
De nordiske lande minder om hinan-

Men Norden har også været en grøn

den på en lang række områder. Vores

region i mange år. Vi har været blandt

kulturelle værdier, den relativt store

foregangslandene inden for vedvarende

økonomiske lighed i de enkelte sam-

energi, vi har længe arbejdet målret-

fund og den høje grad af tryghed blandt

tet med alle former for genbrug og

borgerne er tre eksempler på, at Norden

internationalt har vi altid arbejdet for at

er mere end bare et område, hvor græn-

bekæmpe forurening mest muligt.

ser tilfældigvis møder hinanden.
En grøn, nordisk bevidsthed vil fortsat
være vigtig. Vi skal helt enkelt blive ved
med at arbejde for at have et bæredygtigt miljø, som vi kan give videre til
vores kommende generationer. Både i
fællesskab og ved at de enkelte lande
fortsat er så miljøbevidste som muligt.
8

danmark
(inkl. Grønland og
Færøerne)

Finland
(inkl.
Ålandsøerne)

Island

Norge

sverige

1990

7

18

65

50

25

2000

11

25

71

48

32

2009

18

26

75

44

32

1990

100

100

100

100

100

2000

99

98

110

107

95

2009

93

100

143

108

88

Vedvarende energikilders
andel af energiforbrug
(i procent af samlet forbrug)

Udledning af drivhusgasser
(index 1990 = 100)

Samlet budget
for det nordiske
miljøsamarbejde
i 2011:
43.797.000 DKK
5.886.693 eur
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Kilde: Nordisk Statistisk Årbog 2010

Island
Areal: 103.300 km2
Befolkning: 317.630

Færøerne
Areal: 1.396 km2
Befolkning: 48.650

Grønland
Areal: 2.166.086 km2
Befolkning: 56.452
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Danmark
Areal: 44.351 km2
Befolkning: 5.534.738

Finland
Areal: 338.441 km2
Befolkning: 5.351.427

norden
kort
Sverige
Areal: 450.295 km2
Befolkning: 9.340.682

Ålandsøerne
Areal: 1.582 km2
Befolkning: 27.734

Få mere at vide om det nordiske samarbejde, de fem lande og om Færøerne,
Grønland og Åland på norden.org. Her
Norge
Areal: 323.782 km2
Befolkning: 4.858.199

finder du information om alt fra økonomi
til øde øer!
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kultur
skaber ikke
sig selv
De nordiske landes kunst og kultur er

Kulturens stærke folkelige forank-

vokset frem igennem mange år. Både i

ring fejres hvert år ved uddelingen af

landene og som en fællesnordisk kultur.

Nordisk Råds priser for musik, film og

Men et rigt og bredt kulturliv på et højt

litteratur. Her hyldes de bedste nordiske

niveau kræver støtte og opmærksom-

værker og kunstnere. Men kulturen

hed. Det er i hvert fald den indstilling, vi

må også kigge fremad ved at forme og

har i Norden. Og det er udgangspunktet

indoptage nye områder. Et eksempel er

for det nordiske kultursamarbejde i

det nordiske computerspilprogram, som

Nordisk Ministerråd. Et kultursamar-

bl.a. arbejder for at skabe et større fæl-

bejde, hvor kunst og kultur udgør en

les, nordiske marked end de små natio-

hjørnesten i det fællesskab, der binder

nale. En anden bestræbelse går på, at

de nordiske lande sammen.

forbedre vilkårene for kvalitetscomputerspil, der adskiller sig fra de traditio-
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nelle, ofte meget voldelige, spil.

I 2011 udgør kulturen 166.751.000 DKK af det
samlede budget på 934.716.000 DKK.
Uddannelse og forskning udgør 227.642.000 DKK.

En af forudsætningerne for en stærk
kultur er et stærkt uddannelsessystem.
Nordisk Ministerråds program Nordplus
giver hvert år mere end 10.000 mennesker mulighed for at blive klogere
og dygtigere. Nordplus-programmet
eksisterer faktisk også i Baltikum, og
både der og i Norden er der i særlig høj
grad fokus på at tilbyde de rette rammer

Uddannelser former fremtidens unge,

for innovative miljøer.

og dermed også den nordiske fremtid.
Men en af de store udfordringer i dag er,

I de nordiske lande smelter kultur og

at nordiske unge bliver dårligere til at

uddannelser ofte sammen. For eksem-

forstå de andre nordiske sprog. Netop

pel har kreative uddannelser i fag som

sproget er en meget vigtig del af den

film og musik været medvirkende til,

nordiske kultur, og Nordisk Minister-

at film og musikbranchen står stærkt i

råd står derfor bag en sprogkampagne,

Norden i disse år. De har ligefrem fået

der styrker særligt de unges nordiske

stor økonomisk betydning i de enkelte

sprogkundskaber. Det er jo lettest at

lande. Den rolle har de kun opnået,

tale sammen, hvis man faktisk forstår,

fordi vilkårene og vækstbetingelserne

hvad den anden siger!

for kreative miljøer og uddannelser har
været så gode som de er.
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NORDEN i
		verden
I sommeren 2007 mødtes de nordiske

andre lande. Den konkurrence vil kun

statsministre dybt inde i de finske

blive hårdere i fremtiden, og derfor er

skove. Emnet for mødet i Punkaharju var

det vigtigt, at vi bliver ved med at finde

den globale udviklings udfordringer og

vores egne veje fremad. Det vil kræve,

muligheder. Nordens politiske svar på

at vi gør flere ting på samme tid. Vi skal

globaliseringen blev Nordisk Minister-

både kunne tænke nyt, ændre retning,

råds Globaliseringsinitiativ.

men også blive ved med at fokusere på
emner, der traditionelt har været vigtige

Initiativets vigtigste funktion er at for-

i Norden, som for eksempel kultur,

dele penge til de områder, hvor Norden

klima, miljø og uddannelse.

skal være med til at præge den internationale udvikling. De nordiske samfund er
kreative, innovative og har i årtier været
gode til at klare sig i konkurrencen med
14

nordisk ministerråds globaliseringsinitiativ
Udvalgte poster

Budget 2011

Globaliseringsforum

3.876.000 DKK

Innovationsrepræsentation i Asien

2.040.000 DKK

Udvikling af det nordiske forsknings- og innovationsområde (NORIA)

3.570.000 DKK

Støtte til højere uddannelser i Norden

6.120.000 DKK

Belysning af konsekvenserne af klimaforandringer i Norden

4.794.000 DKK

Helse og velfærd

13.260.000 DKK

Energi og transport

11.832.000 DKK

Klimavenligt byggeri

7.650.000 DKK

Andre globaliseringsinitiativer

19.278.000 DKK

TOTAL:

72.420.000 DKK

TOTAL I EURO:

9.734.000 EUR
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„ Det nordiske

samarbejde
er politisk,
okonomisk
og kulturelt
forankret
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Det nordiske
fæ llesskab
arbejder
for et stæ rkt
Norden i et
stæ rkt Europa

“
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3 konkrete
eksempler

18
18

Som nordisk borger er du sikkert mest

Det nordiske samarbejde er også en stor

interesseret i at høre om konkrete

del af forklaringen på den høje kvalitet

resultater: Hvad kommer der ud af de

og de store publikumssucceser inden

penge, som du er med til at give? Her er

for nordisk film og tv. Gennem Nordisk

det grønne miljømærke Svanen et godt

Film & TV Fond er Nordisk Ministerråd

eksempel. Fra starten i 1989 er mærket

nemlig med til at støtte et væld af nordi-

blevet finansieret af Nordisk Minister-

ske film- og tv-produktioner. Succesen

råd. Og i dag er det en helt naturlig del

kan blandt andet ses i film som „Mænd

af de fleste nordiske forbrugeres hver-

der hader kvinder“ og „Hævnen“. „Hæv-

dag, at de kigger efter svanemærkede

nen“ vandt endda en Oscar i 2011 for

produkter på alt fra tøj til toiletpapir.

bedste ikke-engelskprogede film.

Nordisk Ministerråd støtter flere projekter i Nordens nabolande. Demokrati
og retten til uddannelse er to vigtige
værdier for de nordiske lande. Derfor er
det oplagt, at der bliver brugt nordiske
penge på at hjælpe, hvor de demokratiske rettigheder har det svært og
vilkårene for at studere er ringe. Et godt
eksempel på dette arbejde er, at Nordisk Ministerråd siden 2004 har støttet
det hviderussiske eksiluniversitet EHU i
Vilnius i Litauen.

2011
det hviderussiske
eksiluniversitet
4.695.000 dkk

2011
Nordisk Film
& TV Fond
26.074.000 dkk

2011
svanemærket
2.535.000 dkk

Det kan lyde underligt, men der er en
forbindelse mellem Susanne Biers film
„Hævnen“, hviderussiske studerende i
Baltikum og toiletpapiret i de nordiske
hjem. Forbindelsen hedder Nordisk
Ministerråd.
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en region
i beva gelse
Oversigt over hvilken retning
de nordiske borgere pendler
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Det er karakteristisk for indbyggerne

Nordisk Ministerråds Grænsehindrings-

i de nordiske lande, at de ikke gror

forum arbejder for at gøre de nordiske

fast i hjemlandet. Der er en høj grad af

grænser så åbne som muligt. Det skal

mobilitet. Det kan man blandt andet se

være så nemt som muligt at flytte, arbej-

på, hvor mange tusinder, der dagligt

de, studere og drive virksomhed på tværs

pendler fra et land til andet eller flytter

af grænserne i Norden. Et åbent Norden

mellem de nordiske lande.

gavner os alle, og de åbne grænser og
den store mobilitet er en af de allerstørste styrker i det nordiske samarbejde.

invandring TIL:

Danmark

Færøerne

Grønland

Finland
inkl. Åland

Island

Norge

Sverige

Danmark

-

967

2.198

408

1.193

3.124

5.457

Færøerne

1.345

-

50

-

47

46

-

Grønland

2.459

28

-

1

15

27

-

431

1

-

-

48

571

2.932

Island

1.558

71

99

60

-

1.625

741

Norge

3.005

30

28

608

301

-

5.097

Sverige

5.378

22

40

3.456

327

7.923

-

FRA:

Finland inkl. Åland
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NORDENs
fremtid
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Det nordiske samarbejde har eksiste-

en kraftfuld stemme udadtil, kræver

ret i snart 60 år. Og hver eneste dag

det, at alle borgere, organisationer

gør beslutninger eller programmer fra

og virksomheder bliver ved med at

Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd

involvere sig i det nordiske arbejde.

livet lidt lettere for os nordboere. Men

Det gør vi bedst ved at huske på, at

intet samarbejde kører af sig selv.

det nordiske samarbejde handler om

Så hvis Norden skal blive ved med at

dig og mig.

have et stærkt indre sammenhold, og
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