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39 nyheder 
og 17 publikationer 
på mindre end en måned
Denne udgave af Viden om Norden indeholder en kort
tekst til 39 nyheder fra Nordisk Råd og Nordisk Mini-
sterråd, som siden 16 oktober i år er offentliggjort på den
fælles platform Nordisk Samarbejde.
Alle disse nyheder ses på side 9 og 10, og nogle af de

væsentligste er lidt mere detaljeret gengivet på siderne 4 -
8. Hver nyhed er forsynet med link til hele nyheden, der i
en del tilfælde rummer links til langt mere viden. 
I den samme måned er der offentliggjort 17 publikatio-

ner på Nordisk Samarbejde. Årsberetningen for Nor-
disk Råd er blandt disse publikationer. Den er der link til
nederst på side 10.
Det er flere nyheder end normalt på en måned. Det

skyldes bl.a., at  Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd
holdt den årlige session i den finske hovedstad Helsinki
omkring 1. november. Og Nordisk Råd hædrede en ræk-
ke kunstnere samt et miljøprojekt med Rådets priser for
2022 den 1. november. 
Dertil kommer, at Nordisk Ministerråd og Nordisk
Råd er aktive på det internationale klimatopmøde i Egyp-
ten COP 27.
Da vi medlemmer af Foreningen Norden jo er de dele

af befolkningen, som er tættest på det nordiske samarbej-
de, mener jeg, at det er væsentligt, at vi får muligheder for
at blive orienteret om dette samarbejde.
Det er måske lige så væsentligt som gode arrangemen-

ter. Det er i hvert fald baggrund for, at du / I modtager
Viden om Norden - nu nr. 11 i år.  

Med de bedste hilsner
Gunner Buck
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Foreningen Nordens årlige tillidsmands-konference,
som blev holdt den 5. november i Vejle, blev en leven-
de, inspirerende og frugtbar dag, hedder det på For-
eningen Nordens facdbookside 

Tillidsfolk fra hele landet og Sydslesvig var kommet
for at blive inspireret og være med til at påvirke 
Foreningen NORDENs udvikling.

Dagens temaer var nøje udvalgt og skete på bag-
grund af Foreningen NORDENs stærke ønske om at
bidrage til at virkeliggøre Nordisk Ministerråds vision
om, at Norden skal blive verdens mest bæredygtige og
integrerede region.

På dagens konference var der fokus på temaerne:
’Det danske beredskab i en nordisk kontekst’, ’Det

nordiske arbejdsmarked’ og ’Skole og uddannelse i
norden’. 

For at gøre deltagernes klogere på de områder hav-
de Foreningen Norden inviteret disse oplægsholdere: 

- Vicedirektør og brigadechef Peter Kragh (Bered-
skabsstyrelsen)

- Arbejdsmarkedspolitisk chef Morten Fabricius
Meyer (FNF)

- Skole-, kultur- og uddannelseschef Thomas Hen-
riksen (FNF)

Kilde: Foreningen Nordens facebookside. 

Tillidsmandsdag 
i Foreningen Norden

Lars Barfoed, formand
for Foreningen Norden,
byder velkommen til
de af foreningens 
tillidsmænd, som var
forsamlede til 
tillidsmandsdag i Vejle,
lørdag den 5. oktober. 
Foto: Lisbeth Roth. 

Tillidsmænd i 
Foreningen Norden 
lytter til vicedirektør 
og brigadechef 
Peter Kragh, 
Beredskabsstyrelsen.
Foto: Lisbeth Roth. 
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Foreningen Norden
skal være mere synlig

over for medlemmer og alle andre
Er Foreningen Norden gammeldags, kedelig, tandløs,
langsom, tung og usynlig? 

Eller er foreningen solid, reel, ærlig, ordentlig, histo-
risk forankret og hvilende på en stærk idé?

Disse to sæt af images er nævnt som “andres opfattel-
se” i Foreningen NORDENs slides om ny stratgi for syn-
lighed, der har titlen: 

Hvor er vi – hvem er vi? Profil, identitet & image.

Arbejde med ny strategi for synlighed har foregået
hen over sommeren. 

Det er sket i forlængelse af arbejdet med at give
Foreningen Norden et 360 graders eftersyn, hvor
resultaterne blev fremlagt på foreningens repræsen-
tantsskabsmøde på Christiansborg den 7. maj i år og
refereret i Viden om Norden nr. 6 og 7. 

Redaktør Esben Ørberg, Foreningen Norden, præ-
senterede den nye Synlighedsstrategi på foreningens
tillidsmandmøde i Vejle lørdag den 5. november.

Esben Ørberg er ansvarshavende redaktør på for-
eningens tidsskrift: Nordiske. Han varetager desuden
øvrige informationsopgaver for foreningen - herunder
tekster mm til facebook og andre sociale medier. 

Foreningen Nordens 
nye strategi for synlighed 

I de syv ark Foreningen NORDEN: Strategi for 
synlighed. Medier og værktøjer i synlighedsstrategien
hedder det bl.a.:

Det er allerede politisk besluttet hvilke felter For-
eningen især skal markere sig i de kommende år: 

H Uddannelse i Norden 

H    Nordisk transportplan

H Nordisk integration   

H Nordisk beredskab

Det er altså på disse fire områder, at Foreningen
benytter sig af udvalgte kommunikationskanaler og
medier for at opnå den ønskede synlighed og gennem-
slagskraft over for såvel medlemmer som offentlighed. 

Magasinet Nordiske
Om Foreningen Nordens tidsskrift Nordiske hedder
det bl.a. følgende i Strategien for Synlighed:

Nordiske er Foreningens visitkort og identitetsskabende
medie, som udfolder nordiske perspektiver i en ramme,
som er Foreningen NORDENs. 

Nordiske skal bidrage til at opnå de mål, som er opstillet
i visionen for Foreningen Norden. 

Magasinet er således et værktøj i foreningens strategi
om at opnå medlemstilfredshed, medlemsinvolvering
samt synlighed og gennemslagskraft. 

Videre hedder det, at der via digitalisering skal 
etableres en større sammenhæng mellem Nordiske og
vores øvrige sociale medier. 

For eksempel bør en række kommende Nordiske-
artikler blive eksponeret i nyhedsbrev og sociale medier. 

Og nogle af Nordiskes interview med populære kilder
kan suppleres med korte videostatements fra samme kil-
der, som kan skabe øget interesse for såvel Nordiske
som Foreningen Norden. 

Sociale medier

Vi skal udvikle en særskilt SoMe-strategi som en del af
nærværende synlighedsstrategi. Forudsætningen for at
denne strategi vil lykkes er, at unge ikke blot medvirker
/ producerer, men også at budskaberne målrettes unge. 
Som en del af denne strategi, skal Foreningen Nor-

den oprette og aktivere en Instagram-profil. 

Fællesnordisk nyhedsplatform?

Nordiskes indhold bør stilles til rådighed for og indgå i en
ny fællesnordisk digital platform/website, som kan være
vært for spredning af nordiske perspektiver og nyheder
fra de nationale foreningers redaktioner og sekretariater. 

(fortsætter og slutter på side 4)
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Foreningen Norden skal være mere synlig over for medlemmer............
(fortsat fra side 3)

Streaming af egne begivenheder

For at øge gennemslagskraften bør det overvejes at
udvikle en særskilt streamingkanal.

’Kanalens’ udsendelser pakkes ind i et nyudviklet
design i regi af Foreningen.  

Denne visuelle satsning begrundes med den kends-
gerning, at unge/yngre sjældent læser magasiner (Nor-
diske) og ikke møder op til foredrag og klassiske
møder. 

Vi kan i bedste fald formå dem til at øjne et
nyhedsbrev, og hvis det indeholder spændende tilbud,
kan vi få dem til at overvære en streamet event eller
måske endda møde op on location. 

Kampagne for nye og yngre medlemmer

Der bør iværksættes en medlemskampagne med klare
mål om antallet af nye medlemmer. Kampagnens
krumtap er Facebook.

Ny website
Foreningens website skal fungere som ’bosted’ for en
lang række af initiativerne i synlighedsstrategien og
desuden være stedet, hvor medlemmerne kan opnå
fuldt overblik over Foreningens gøren og laden. Sitet
skal moderniseres gennemgribende.

Nyhedsbreve
Et eller flere nyhedsbreve er under udvikling.

Gunner Buck

Jorodd Asphjell og Helge Orten.
Foto: Magnus Fröderberg/Norden.org

Norge har præsidentskabet
for Nordisk Råd i det kommende år
Jorodd Asphjell er blevet valgt som ny præsident for
Nordisk Råd i 2023. Helge Orten blev valgt som vice-
præsident. 

De kommer begge fra Norge, som har præsident-
skabet for Nordisk Råd næste år. I 2023 vil Norge sat-
se på et trygt, grønt og ungt Norden.

Se mere om præsidentskabets program for Nordisk
Råd i 2023 i nyhed fra Nordisk Samarbejde den
03.11.2022. Nyheden rummer nederst et link til hele
programmet. Se her.

Foto. Jere Tuononen / UNR 

Rasmus Emborg
præsident for
Ungdommens
Nordiske Råd
Rasmus Emborg fra Dan-
mark blev 30. oktober
valgt til præsident for
Ungdommens Nordiske
Råd (UNR) ved sessio-
nen i Helsingfors. 
Det bliver Rasmus

Emborgs andet år som
præsident. 
Rasmus Emborg er 25

år. Han repræsenterer
Forbundet Nordens Soci-
aldemokratiske Ungdom
i UNR.

Nyhed Nordisk Samar-
bejde 30.10. Se her.

Foto: norden.org

Gitte Wille 
ny direktør 
for Nordisk
kulturkontakt
Danske Gitte Wille bliver
fra årsskiftet ny direktør
for Nordisk kulturkontakt
i Helsingfors. Hun aflø-
ser Ola Kellgren, som
stoppede i september
efter 7 år på posten.
Nordisk kulturkontakt

er en institution under
Nordisk Ministerråd, der
arbejder for at styrke det
nordiske samarbejde på
kulturområde samt øge
kendskabet til nordisk
kultur i Finland.
Gitte Wille er nu kul-

turchef i Region Skåne. 
Nyhed Nordisk Samar-
bejde 26.10. Se her..

https://www.norden.org/da/news/jorodd-asphjell-ny-praesident-nordisk-raad
https://www.norden.org/da/news/rasmus-emborg-valgt-til-praesident-ungdommens-nordiske-raad
https://www.norden.org/da/node/76049


Nordisk Råds 
Litteraturpris, som har
60 års jubilæum i år,
blev uddelt af den
finske præsidents 
ægtefælle, digteren 
Jenni Haukio, ved den
livetransmitterede
prisuddeling i
Musikhuset i Helsing-
fors tirsdag aften
den 1. november. 
Foto: Magnus Fröder-
berg, norden.org
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Den danske forfatter 
Solvej Balle hædret med 

Nordisk Råds litteraturpris 2022
Den danske forfatter Solvej Balle blev hædret med Nor-
disk Råds litteraturpris 2022 for romanen Om udreg-
ning af rumfang I, II og III. Solvej Balle modtog pri-
sen tirsdag aften den 1. november i Helsingfors for et
værk, som juryen beskriver som et mesterværk til tiden.

Juryens motivering

Solvej Balles hovedperson, Tara Selter, er ufrivilligt
steget af tidens tog i det storstilede prosaværk. Om
udregning af rumfang. I hendes virkelighed gentager
den 18. november sig igen og igen, fremgår det af
nyheden om prisen. 

Pludselig oplever hun ikke længere ugernes, måne-
dernes eller årstidernes skiften. Personerne omkring
hende ældes ikke, og de har naturligt nok svært ved at
forstå Taras nye og mærkværdige virkelighed. 

Denne erfaringskløft kommer der stor litteratur ud af,
fordi den stiller basale spørgsmål til, hvad vores individu-
elle oplevelser af tid og rum gør ved vores liv og samliv.

Indtil videre er der udkommet tre af i alt syv plan-
lagte bind om Taras ophold uden for tiden. Disse
udgør allerede en sammenhængende enhed, som med
hvert bind udvides på nye og uforudsigelige måder,
hvormed også vores idé om kunstværket som en
afrundet enhed udfordres. 

Solvej Balle lader således læseren genopleve tiden, ikke
mindst samtiden, og dens indbyrdes konkurrerende per-
spektiver på temaer som vækst, aktivisme og køn. Via
værket fornemmer vi, at vores samtid er et fælles anliggen-
de, selvom vi til tider måske lever i hver vores ”boble”.

Prisen gives til de tre første af i alt syv planlagte bind
om Tara Selters ophold uden for tiden. De tre første bind
udgør dog en nært sammenhængende enhed, som med
hvert bind udvides på nye og uforudsigelige måder. Sol-
vej Balle leverer med Om udregning af rumfang et
mesterværk til tiden, hedder det i nyheden. 

Læs mere om Solvej Balle og om prisen i nyheden
fra Nordisk Samarbejde 01.11.2022. Se her.

https://www.norden.org/da/news/solvej-balle-fik-nordisk-raads-litteraturpris-2022
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Nora Dåsnes, Solvej Balle, Karin Rehnqvist, Valdimar Jóhannsson, Sjón, Hrönn Kristinsdóttir, 
Sara Nassim og Mariehamns stad blev hædret med Nordisk Råds priser 2022 ved den livetransmitterede
prisuddeling i Musikhuset i Helsingfors tirsdag den 1. november.  Foto: Magnus Fröderberg, norden.org

En række kunstnere 
og et miljøprojekt blev hædret 
med Nordisk Råds priser

Den isländske film Lamb vandt filmprisen.

Miljøprisen gik til Mariehamns stad på Åland for
Nabbens våtmark. 

Litteraturprisen gik til Danmark, idet Solvej Balle
fik prisen for romanen Om udregning af rumfang I,
II, III.

Musikprisen gik til den svenske komponist, Karin
Rehnqvist, for værket Silent Earth. 

Den norske forfatter Nora Dåsnes fik børne- og
ungdomslitteraturprisen for den grafiske roman Ube-
svart anrop, hedder det i en nyhd fra Nordisk Samar-
bejde den 1. november 2022.

Om Nordisk Råds priser

Nordisk Råd uddeler hvert år fem priser: litteraturpri-
sen, filmprisen, musikprisen, miljøprisen og børne- og
ungdomslitteraturprisen. 

Vinderen modtager statuetten "Nordlys" og
300.000 danske kroner ved prisuddelingen, som finder
sted i forbindelse med Nordisk Råds årlige session.

Mere om  årets priser og de hædrede kunstnere og pro-
jekter kan læses i Nyheder fra Nordisk Samarbejde
den 1. november 2022. Se her.

Links til nyhederne om alle priserne ses nederst side 9. 

https://www.norden.org/da/news/her-er-vinderne-af-nordisk-raads-priser-2022
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Bertel Hårder: Det er tid til at 
forny grundlaget for Nordisk Råd

Det behövs en översyn av Helsingforsfördraget (Hel-
singforsaftalen), ”grundstadgan” (grundloven) för
Nordiska rådet. 

Det säger Bertel Haarder, mångårig medlem av
rådet i en nyhed fra Nordisk Sarabejde 3. november. 

I det nuvarande fördraget saknas bland annat utri-
kes- och säkerhetspolitik, som i dag är en av de vikti-
gaste frågorna för Nordiska rådet. 

- Det är verkligen paradoxalt att Nordiska rådets
arbete, som det är organiserat nu, inte tar hänsyn till
att utrikes- och försvarspolitiken har blivit central för
samarbetet. 

- Det behövs en formalisering av det politiska arbe-
tet med de här frågorna och det är ännu ett argument
för att vi behöver en översyn av Helsingforsfördraget,
säger Bertel Haarder, som bland annat har varit presi-
dent för Nordiska rådet två gånger.

Haarder uttalade sig i en debatt med de nordiska
försvarsministrarna på Nordiska rådets session i Hel-
singfors. Haarder höll presidiets inlägg i debatten och
nämnde att Helsingforsfördraget har ändrats åtta gån-
ger.

- Om vi inte nu behöver ändra det i ljuset av vad
som har hänt med utrikes- och försvarspolitiken så vet
jag inte när vi skulle behöva göra det. 

- Denna session är historisk. Det här året är histo-
riskt. Nu måste vi använda det momentum som tydligt
känns här vid Nordiska rådets session i Helsingfors,
sade Bertel Haarder.

- Tanken på en revidering av Helsingforsfördraget
har förts fram också i andra sammanhang. Frågan dis-
kuterades bland annat på mötet mellan Nordiska
rådets presidium och de nordiska samarbetsministrar-
na under sessionen i Helsingfors.

Vicepresidenten vill diskutera uppdatering

Också Helge Orten, som valdes till vicepresident för
Nordiska rådet på sessionen, förde fram tanken på en
uppdatering i sitt inlägg.

Orten hänvisade till Nordiska rådets strategi för
samhällssäkerhet från 2019, där rådet uppmanar de 

nordiska regeringen att utvärdera hur Nordiska mini-
sterrådet bäst kan involveras i och stödja det nordiska
utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet.

- I Nordiska råder är vi nu många som har börjat
diskutera om det är behov för en uppdatering av Hel-
singforsfördraget så att det anpassas till den nya utri-
kes- och säkerhetspolitiska verkligheten, sade Orten.

På årets session har utrikes- och säkerhetspolitik
varit ett genomgående tema på grund av det ryska
anfallskriget mot Ukraina. Säkerhetsfrågor debattera-
des på toppmötet mellan Nordiska rådet och statsmi-
nistrarna och var även i fokus i debatterna med utri-
kesministrarna och försvarsministrarna.

Även Finlands president Sauli Niinistö, som var
gästtalare på sessionen i år, hade säkerhetsläget som
tema.

Tidigare var utrikes-, försvars- och säkerhetsfrågor
tabu i Nordiska rådet. De senaste åren har de frågorna
blivit bland de viktigaste.

Helsingforsfördraget undertecknades i Helsingfors
den 23 mars 1962 och fyller 60 år i år. Fördraget defi-
nierar ramen för nordiskt samarbete inom Nordiska
rådet och Nordiska ministerrådet.

Nordiska rådets strategi för samhällssäkerhet kan ses
her.

Bertel Hårder, Foto: Johannes Jansson.

https://www.norden.org/da/node/59600
https://www.norden.org/da/node/59600


Viden om NORDEN nr. 11 - 2022 - side 8

Den nordiske pavillon på
COP 27 i Egypten bliver
12. november til en 
fødevaresystem-pavillon,
hvor politiske beslut-
ningstagere, eksperter og
forskere samles til en til
en snak om, hvordan vi
af hensyn til klimaet kan
sikre en bæredygtig
transformation af det
globale fødevaresystem.
Dermed understreges, at
fødevarer er afgørende i
“den grønne omstilling”.
Foto: Asger Ladefoged /
Scanpix

Den nordiske pavillon på COP 27 i Egypten bliver 12. november
til en ”fødevaresystem-pavillon” for at vise at:

Vi skal ændre forbrug 
af fødevarer for at gavne klimaet

På lørdag den12. november klokken 14.00-19.00 EET
er der et program om fødevarers indflydelse på “den
grønne omstilling”. Det sker i Nordisk fødevaresy-
stem-pavillon i den nordiske pavillon, P97, i blå zone
på COP27 i Sharm el-Sheikh, Egypten.  

Dagens værter er Nordisk Ministerråd sammen med
CONCITO, Finlands landbrugs- og skovbrugsministe-
rium, WeEffect, FN’s Miljøprogram (UNEP) og Nor-
disk Ministerråds kontor i Letland, fremgår det af en
nyhed fra Nordisk Samarbejde den 2. november 2022.

Her samler vi politiske beslutningstagere, eksperter
og forskere til en snak om, hvordan vi af hensyn til
klimaet kan sikre en bæredygtig transformation af det
globale fødevaresystem, hedder det i nyheden.

Fødevareproduktion og kostvaner har en enorm ind-
virkning på vores klima. Vores kostvaner og den
måde, vi producerer fødevarerne på, er ikke kun afgø-
rende for vores sundhed, men også for vores overhol-
delse af Parisaftalen. 

Globale fødevaresystemer står for mere end en tred-
jedel af den samlede udledning af drivhusgasser. 

Fødevareproduktion er den absolut største trussel mod
biodiversitet og fører desuden til vand- og jordforringelse. 

Samtidig er fødevareusikkerhed et faktum for mere
end 800 millioner mennesker. Vores landbrugssektor
er meget sårbar over for klimaforandringer, hvilket
udgør endnu en udfordring for bæredygtig fødevare-
produktion, hedder det i nyheden.

Uanset hvordan man vender og drejer det, er
ændringer af fødevaresystemet nøglen til at begrænse
den globale opvarmning til 1,5 eller 2,0 grader. Alle
verdensmålene er på en eller anden måde knyttet til en del
af fødevareværdikæden, hvilket gør fødevarer til en cen-
tral drivkraft for modvirkning af og modstandsdygtighed
over for klimaforandringer samt klimatilpasning. 

På trods af dette indgår fødevaresystemer stadig
ikke som en central del af klimaforhandlingerne.

Det er derfor, at Nordisk Ministerråd forvandler den
nordiske pavillon til en Nordisk fødevaresystem-pavil-
lon den 12. november på COP 27, hedder det i nyheden. 

Læs mere om grønne og  nordiske løsninger og program
for 12. november i nyheden. Se her.

https://www.norden.org/da/node/76156


Nyheder fra Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd
Viden om NORDEN bringer nyheder om det nordiske samarbejde, om Foreningerne NORDENs Forbund - FNF   
- samt om Foreningen NORDEN - herunder en del links til yderligere nyheder.

Nyheder og informationer om FNF kan hentes på: https://www.fnfnorden.org/

Nyheder og informationer om Foreningen Norden kan hentes på: https://foreningen-norden.dk/     

Nordisk Samarbejde – dvs Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd har hjemmesiden: https://www.norden.org/da
Nordisk Samarbejde har i perioden 17. oktober - 9. november offentliggjort 39 nyheder. Hver nyhed omfatter tekst  
og billeder samt ofte henvisning til yderligere informationer. Hver nyhed er i det følgende forsynet med link direkte 
til nyheden på hjemmesiden for Nordisk Samarbejde. Klik på den blå farve.

De 39 nyheder er: 

17-10-2022: Ovälkomna ostron ökar kustens biodiversitet. Se her.

21-10-2022: Hun bliver ny svensk Norden-minister. Se her.

21-10-2022: Finlands præsident gæstetaler på Nordisk Råds session. Se her.

25-10-2022: Det nordiske perspektiv på COP27. Se her.

25-10-2022: Nordiska rådets priser: Möt de nominerade i Helsingfors! Se her.

26-10-2022: Gitte Wille från Danmark ny direktör på Nordisk kulturkontakt. Se her. - Se tekst mm på side 4.

27-10-2022: Sentralt å dele god praksis i flyktningkrisen. Se her. 

28-10-2022: Historiskt beslut ger unga större inflytande på nordisk politik. Se her.

28-10-2022: Unge sætter den nordiske dagsorden på COP27. Se her.

30-10-2022: Rasmus Emborg valgt til præsident for Ungdommens Nordiske Råd. Se her. - Se tekst mm på side 4.

31-10-2022: Statsminister Sanna Marin delar ut pris på nordisk prisgala. Se her. 

01-11-2022: Ett hållbart och integrerat Norden har högsta prioritet. Se her. - Se tekst mm på side 8

01-11-2022: Sikkerhed var det centrale tema på sessionens topmøde. Se her.

01-11-2022: Mariehamns stad på Åland tildeles Nordisk Råds miljøpris 2022. Se her.

01-11-2022: Karin Rehnqvist vinder Nordisk Råds musikpris 2022. Se her.

01-11-2022: Den islandske film "Lamb" vinder Nordisk Råds filmpris 2022. Se her.

01-11-2022: Nora Dåsnes fik Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris 2022. Se her.

01-11-2022: Solvej Balle fik Nordisk Råds litteraturpris 2022. Se her. - Se tekst mm på side 5.

01-11-2022: Her er vinderne af Nordisk Råds priser 2022. Se her. - Se tekst mm på side 6.

(fortsætter og slutter side 10)

Viden om NORDEN nr. 11 - 2022 - side 9
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Viden om NORDEN nr. 11 - 2022 - side 10

Nyheder fra Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd
(fortsat fra side 9)

02-11-2022: COP27: Transformation av livsmedelssystem en del av klimatarbetet. Se her. - Se tekst mm på side 8.

02-11-2022: Finlands president till Nordiska rådet: En renässans för samarbetet. Se her.

02-11-2022: Nordisk satsning på klimakompensation for kulturprojekter. Se her.

02-11-2022: Ola Elvestuen ny ordförande i Nordiska Hållbarhetsutskottet. Se her.

02-11-2022: Norden førende inden for naturbaserede løsninger på globale kriser. Se her.

03-11-2022: Nordisk Ministerråds formandskab i 2023 - En kraft for fred. Se her.

03-11-2022: Nordisk Ministerråds budget 2023 er vedtaget. Se her.

03-11-2022: Nordisk samarbeid om utdanning og forskning avgjørende for grønn omstilling. Se her.

03-11-2022: Bertel Haarder: Dags förnya Nordiska rådets ”grundstadga”. Se her. - Se tekst mm på side 7.

03-11-2022: Bekymret for flere barn i fattige familier i Norden. Se her.

03-11-2022: "Ta ett nordiskt grepp om de invasiva arter som hotar ekonomi och ekosystem!". Se her.

03-11-2022: Jorodd Asphjell ny præsident for Nordisk Råd. Se her. - Se tekst mm på side 4.

04-11-2022: Jeppe Hein’s Breathe with Me to adorn Nordic Pavilion. Se her.

04-11-2022: Norden och Afrikanska Unionen vill få hela klimatmötet COP27 att tala om jämställdhet. Se her. 

07.11-2022: Det blev besluttet på Nordisk Råds 74:e session. Se her.

07.11 -2022: Johan Rockström to open the Nordic Pavilion at COP27. Se her.

08.11 -2022: Et formelt nordisk transportsamarbejde er et skridt nærmere. Se her.

09.11 -2022: “Climate finance is influencing everything else“. Se her.

09.11 -2022: COP27: Norden vill säkra en jämställd klimatomställning. Se her.

09.11 -2022: Krigen i Ukraine ud fra et klimaperspektiv. Se her.

Se desuden de syv arbejdsområder under Vores arbejde på hjemmesiden. Se bl.a. afsnittene: Aktuelle initiati-
ver og Nordisk nytte for dig.

Se desuden under Viden & Ressourcer på hjemmesiden de 17 publikationer, som siden 12. oktober og til og
med 9. november er udgivet af Nordisk Ministerråd og af forskellige afdelinger under Nordisk Råd. 
Blandt publikationerne er årsberetningen for Nordiske Råd, der kan hentes her:
https://www.norden.org/da/publication/nordisk-raads-aarsberetning-2021  
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