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Vi har et af de mest omfattende og ældste regionale, 
politiske samarbejder i verden, og vi vil være verdens 

mest integrerede region.
 

Vi er den 11. største økonomi i verden og har haft 
succes med at tilpasse vores velfærdsmodel til den 

globale økonomi.

Vi har et åbent arbejdsmarked, som i over 60 år  
har gjort det muligt for nordiske statsborgere at 

arbejde i hele Norden.
 

Vi tager internationalt ansvar og er en udadvendt 
region, som har et omfattende samarbejde med en 

række internationale organisationer og vores nabolande,  
når vi f.eks. bekæmper menneskehandel og beskytter miljøet 
i Østersøen og det arktiske område.

Vi prioriterer børn og unges muligheder og støtter 
eksempelvis unge i at læse på videregående  

uddannelser i hele Norden.
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Vi oplever stor interesse for nordisk arkitektur, film, 
mad, mode og musik i hele resten af verden. Vi vil 

være et synligt Norden og støtter nordisk kultur både i og 
uden for Norden, eksempelvis gennem uddelingen af Nordisk 
Råds priser.

Vi har en fantastisk og varieret natur og enorme 
naturressourcer, som vi er gode til at beskytte og 

udnytte til bæredygtig energi. Vi er et innovativt Norden, 
som samarbejder om at finde nye, smarte og bioøkonomiske 
løsninger.

Vi er blandt de højest uddannede befolkninger i 
verden og satser meget på at samarbejde om forsk-

ning både internt i Norden og med internationale partnere, 
f.eks. når vi bekæmper konsekvenser af klimaforandringerne.

Norden er en af de mest ligestillede regioner i verden. 
Ligestilling på arbejdsmarkedet har medvirket til  

Nordens økonomiske succes. Andelen af nordiske kvinder, 
som arbejder, er en af de højeste i verden, og nordiske mænd 
har verdensrekord i barselsorlov. 

Vi ligger i toppen af mange af de internationale 
målinger for åbenhed, tillid, ytringsfrihed, miljø, 

og lykke. 
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Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende 
regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter 
Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, 
Grønland og Åland. 

Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og 
kulturelt forankret og en vigtig medspiller i det europæiske og 
internationale samarbejde. Det nordiske fællesskab arbejder 
for et stærkt Norden i et stærkt Europa. 

Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og 
regionale interesser og værdier i en global omverden. Fælles 
værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position 
som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige 
regioner.
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