
nærmere 4 dager arbeidet deltakerne med 

følgende konferansetema: «Fredlig 

konfliktlösning - en bristvara i dagens värld. 

Kan Norden visa vägen?» 
  

Og nå i 2017, 29.-30. juli, er Folkeriksdagen 

lagt til Sjælland, med dette temaet: «Norden 

efter EU og livet efter væksten.» Og så, først 

i august 2018, blir Norge vertsland igjen. 

Sted og tema ikke bestemt ennå. Men følg 

med! Folkeriksdagene er unike opplevelser, 

som gir mengder av impulser og inspirasjon. 
  

Et gjengangertema på Folkeriksdagen er den 

norske og nordiske velferdsmodellen, som er 

beundret i andre land. Offentlig velferd er 

skattefinansiert og skal sørge for sosial 

trygghet fra «vugge til grav». Færrest mulig 

skal falle utenfor i samfunnet! Andre 

samfunnsgoder som de nordiske landene har 

felles, er en tilnærmet full sysselsetting, 

relativt små klasseforskjeller, politisk 

stabilitet, og et solid rettssystem. Likestilling 

mellom kjønnene er også del av 

demokratiske ordninger og regler som 

gjennomsyrer samfunnslivet. 

  

De nordiske landene har så mye til felles (sv. 

«gemensamt») at det er vanskelig å peke på 

ulikheter av betydning. Som vi vet, har vi i  

årevis hatt nytte av nordisk passfrihet og et 

felles arbeidsmarked. Språkforskjellene 

mellom norsk, svensk og dansk er 

overkommelige! Handelsforbindelsene, 

særlig mellom de nordiske landene, er også 

svært viktige. Og på kulturfronten ser vi nå 

stadig mer samarbeid og gjensidig påvirkning. 

Alt i alt fins det i våre land en  
arrangere en årviss Nordisk Folkeriksdag, på 

Norden hører sammen og vi behøver hverandre! 

Denne følelsen av fellesskap og samhørighet 

(med røtter i vår felles historie) er det som vi 

demonstrerer og praktiserer på en årviss 

Nordisk Folkeriksdag.           
  

Bli med oss i arbeidet for det nordiske 

fellesskapet!–  

Kontingent til Fritt Norden Norge er  

kr 250 (200 for studenter og pensjonister), 

som betales til bankkonto 0531.51.14855.  

Velkommen skal du være, vi behøver deg!  
  

Du finner mere informasjon om Fritt Norden 

Norge på  www.frittnorden.no 

 og om Frit Norden Danmark på 

www.fritnorden.dk 
 

Fritt Norden Norge er på Facebook, og er 

medlem i Frivillighet Norge. 
  

Kontaktpersoner 2020: 

 

Leder: Kim Runar Gjelstenli,tlf.: 957 58 242, 

kimru@aucegypt.edu 

Sekretær:  Edvard Mogstad, tlf.: 986 73 848 

edmogstad@yahoo.no      

 

 

 

 

 

 

     

 
Organisasjonsnummer: 987 735 392  

  

Norden bedre enn EU? 
Hvorfor har vi foreningen Fritt Norden 

Norge? 
  

I Norge i dag er det stadig et stort flertall mot 

norsk medlemskap i EU. Også EØS-avtalen 

er omstridt. Og motstanden øker nå kraftig i 

flere europeiske land etter hvert som det blir 

tydelig at mange sider ved EU-systemet er i 

stor krise. EU blir mer og mer en sentralstyrt 

føderasjon der de enkelte medlemsland, på 

flere områder, ønsker å kjempe for sine 

nasjonale interesser.  

EU slår sprekker. 
  

EU-systemet er basert på en vekst- og 

konkurransemodell der økonomisk 

lønnsomhet og markedet overstyrer alt annet. 

Markedsstyring og kommersialisering preger 

store deler av næringslivet i en evig 

konkurransespiral. Men EU-motstanderne 

arbeider for et samfunn basert på et 

demokratisk folkestyre (Jfr. §49 og 93 i 

grunnloven). Vi ønsker et samfunn uten de 

store forskjellene i folks levekår, et samfunn 

med velferd for alle, og mindre jag etter 

penger, profitt og status. Og uten EU's 

overveldende byråkrati. 
  

«Norden er bedre enn EU» var et kjent 

slagord både i Norge og Danmark, da EU-

debatten raste tidlig i 70-årene. I Danmark 
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omgang mellom landene. Det er en samling 

for «grasrøttene», en åpen og inkluderende 

samling av personer som ønsker ny 

kunnskap og debatt om aktuelle spørsmål, 

EU-relaterte eller ikke. Folkeriksdagene 

strekker seg over 3-4 dager, og deltakerne 

får oppleve dyktige foredragsholdere 

(«oplægsholdere») fra hele Norden. Det 

settes av rikelig tid til kultur- innslag og 

besøk til lokale severdigheter. Antall 

deltakere, som kommer fra hele Norden, har 

variert fra rundt 30 til nærmere 100. 
  

Folkeriksdagene blir ofte en blanding av 

konferanse og idéverksted. Ingen delegater, 

hver deltaker representerer seg selv. Under 

en Folkeriksdag praktiseres det nordiske 

fellesskapet på hverdagsplanet!  
  

Under en Folkeriksdag er alle nordiske 

stemmer (sv. «röster») like velkomne i den 

nordiske familien. Det betyr mye, sosialt 

sett, å ha det fysiske samværet med 

likesinnede sammenhengende over flere 

dager. 
  

Historikk 

Aller første Nordisk Folkeriksdag fant sted 

på Vega i Nordland i 1990, etter lang 

forberedelse og med stor og bred samling av 

representanter fra organisasjoner og politiske 

partier i flere nordiske land, med om lag 300 

deltakere. 1990 ble startskudd for intensivert 

EU-debatt og avstemninger i de nordiske 

landene. 

 Den neste norske samlingen i Sogndal på 

Vestlandet, 1991, hadde stor oppslutning. Så 

fulgte Kungälv i Sverige i 1992, Bornholm i 93, 

Houtskär i den finske skjærgården i 94, Kalmar 

i Sverige i 97, Lindsberg, nær Falun i 99 ble 

kalt et «Motmaktstreff», med spesielt mange 

ungdomsorganisasjoner. Deretter fulgte Thy, 

Nordvest-Jylland, i 2000, Gøteborg i 2001, 

Lillehammer i 2003, med stor oppslutning, 

Grästorp, Sverige i 2004, København i 2005, 

Island i 2006, Helsingfors i 2007 og i Bergen 

2008. I 2009 var Folkeriksdagen igjen i Thy, til 

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.  
  

I 2010 var Folkeriksdagen lagt til Åland og året 

etter dro vi tvers over havet til Færøyene. I 2012 

var vi vertskap igjen i Jondal i Hardanger, ei 

vakker fjordbygd på Vestlandet. 
  

I 2013 var vi i Morokulien i Eda kommune i 

Sverige. Hovedtema: «Norden som spydspiss 

for en bærekraftig utvikling.» I 2014 var vi i 

København, med hovedtema «Demokrati og 

velferd under press.» Men i 2015, til 25-års 

jubileum, var Folkeriksdagen tilbake på 

fantastiske Vega i Nordland (et øyrike, på 

Unescos verdensarvliste). Det var en langvarig 

samling, nærmere 5 dager, og et ambisiøst 

program: «Hvordan kan Norden gå foran i en 

verdirevolusjon? Søkelys på vekstøkonomi, 

klima, folkestyre og fred.» Trass i lange og dyre 

reiser var oppslutningen relativt bra. 
 

Sverige var vertsland for Folkeriksdagen i 2016, 

som fant sted på Nordens folkehøgskole 

Biskops Arnö, noen mil utenfor Stockholm. I 
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kom det til et brudd i ærverdige Foreningen 



Norden: De EU-kritiske medlemmene brøt ut 

og dannet Frit Norden Danmark. I 

formålsparagrafen sies bl.a. at «Frit Norden 

har som formål å arbeide for et Norden 

utenfor EU til fordel for nordisk og 

internasjonalt samarbeid mellom frie 

nasjoner» (§2), derav navnet Fritt Norden. 
  

I Norge skjedde det i mars 2004 at 

støtteforeningen Folkeriksdagens Venner 

nedla seg selv, samtidig som arbeidet 

fortsatte i form av Fritt Norden, Norge. Noen 

måneder senere ble Fritt Norden Sverige 

dannet. Foreningen holdt seg tett til 

«moderforeningen» i Danmark, med samme 

formålsparagraf og svært like vedtekter (sv. 

«stadgar»). Danske Frit Norden er eldst og 

har hatt størst aktivitet, og har 

redaksjonsansvar for medlemsbladet Frit 

Norden (tidl. «Nordisk Netværk»). Bladet 

kommer ut ca. to ganger i året og inngår i 

medlemsavgiften i de tre medlemslandene. 

Anbefales!   
  

Fritt Norden Norge er en landsomfattende og 

tverrpolitisk forening, som sier at «Enhver 

enkeltperson eller organisasjon som støtter 

foreningens formål, kan opptas som medlem 

(§3 i Vedtektene). Foreningen samarbeider 
med andre organisasjoner om åpne 
debattmøter, som har utgangspunkt i den 
aktuelle samfunnsdebatten. 
  

Hva er Nordisk Folkeriksdag? 

De tre Fritt Norden-foreningene har som en 

svært viktig og arbeidskrevende oppgave å I 


