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Vi lever i en tid hvor de nordiske landene blir stadig mer integrert.  
 
Vi flytter mer for å jobbe, studere, eller bo i et naboland. 100.000 svensker bor 
eller jobber i Norge. I alle Sveriges 290 kommuner er det personer som pendler 
til Norge. Om lag 700 bedrifter har fusjonert nordisk de siste årene.  
 
Denne virkelighet må vi ta inn over oss.  
 
Det er bred politisk enighet om nordisk samarbeid. Regjeringen skriver i sin 
plattform at ”det nordiske samarbeidet er av særlig stor viktighet”, og at den vil 
”styrke det nordiske språksamarbeidet.” NRK er et av de aller viktigste verktøyene 
for å oppnå dette.  
 
NRK gjør en utrolig viktig jobb med utveksling av nordiske tv-programmer. Aldri 
før har det vært sendt så mange programmer fra nabolandene som i dag.  
 
Foreningen Norden mener at NRKs mandat på det nordiske området bør 
styrkes ytterligere, -utover det som står i dagens NRK-plakat §15 g: ”NRK skal 
formidle innhold fra Norden og bidra til kunnskap om nordiske samfunnsforhold, 
kultur og språk”.  
 
Medier har fortsatt et svært nasjonalt perspektiv. Foreningen Norden mener at vi 
ikke må bygge opp nye mentale grenser mellom de nordiske landene, men 
snarere bygge ned de eksisterende.  
 
Derfor mener vi at NRK gjennom Nordvisjonen bør bidra til å skape en 
nordisk offentlighet. En offentlighet hvor vi kan føre en felles samtale. Noe vi 
ikke har i dag, bortsett fra i tv-programmet Skavlan. 
 
Det nordiske språk- og kulturfellesskapet er grunnleggende for det nordisk 
samarbeid og den nordiske integrasjonsprosessen som nå skjer.  
 
Det offisielle nordiske samarbeidet, det fellesnordisk studie- og arbeidsmarked, 
samt et integrert næringsliv og folkelig samarbeid, bygger på den nordiske 
språk- og kulturforståelsen. I en globalisert verden blir dette stadig viktigere, og 
NRK får en stadig viktigere oppgave. 
 
 


