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Vi har et av de mest omfattende og eldste regionale 
politiske samarbeidene i verden, og vil være verdens 

mest integrerte region.

Vi er den 11. største økonomien i verden og har hatt 
suksess med å tilpasse vår velferdsmodell til den 

globale økonomien.

Vi har et åpent arbeidsmarked som i mer enn 60 år 
har gjort det mulig for nordiske statsborgere å  

arbeide i hele Norden.

Vi tar internasjonalt ansvar og er en utadvendt  
region som har et omfattende samarbeid med  

en rekke internasjonale organisasjoner og våre naboland  
når vi for eksempel bekjemper menneskehandel og beskytter 
miljøet i Østersjøen og det arktiske området.

Vi prioriterer barn og unges muligheter, og støtter for 
eksempel unge i å ta høyere utdanning i hele Norden.
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Vi opplever stor interesse for nordisk arkitektur, film, 
mat, mote og musikk i hele verden. Vi vil være et synlig 

Norden og støtter nordisk kultur både i og utenfor Norden, 
for eksempel gjennom utdelingen av Nordisk råds priser.

Vi har en fantastisk og variert natur og enorme 
naturressurser som vi er gode til å beskytte og 

utnytte til bærekraftig energi. Vi er et innovativt Norden 
som samarbeider om å finne nye, smarte og bioøkonomiske 
løsninger.

Vi er blant de høyest utdannede befolkningene i 
verden og satser mye på å samarbeide om forskning 

både internt i Norden og med internasjonale partnere,  
for eksempel når vi bekjemper konsekvenser av klima- 
forandringene.

Norden er en av de mest likestilte regionene i  
verden. Likestilling på arbeidsmarkedet har bidratt  

til Nordens økonomiske suksess. I Norden er andelen av  
kvinner som arbeider en av de høyeste i verden, og  
nordiske menn har verdensrekord i foreldrepermisjon. 

Vi ligger i toppen av mange av de internasjonale 
målingene av åpenhet, tillit, ytringsfrihet,  

miljø og lykke.
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Det nordiske samarbeidet er en av verdens mest omfattende 
regionale samarbeidsformer. Samarbeidet omfatter 
Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt  
Færøyene, Grønland og Åland. 

Det nordiske samarbeidet er både politisk, økonomisk og 
kulturelt forankret, og er en viktig medspiller i det europeiske 
og internasjonale samarbeidet. Det nordiske fellesskapet 
arbeider for et sterkt Norden i et sterkt Europa. 

Det nordiske samarbeidet ønsker å styrke nordiske og 
regionale interesser og verdier i en global omverden. Felles 
verdier landene imellom bidrar til å styrke Nordens posisjon 
som en av verdens mest innovative og konkurransekraftige 
regioner. 
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