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DEBATT – ”NORDISK FÖRBUNDSSTAT KAN MÖTA FRAMTIDENS KRISER” 

Gunnar Wetterberg, svensk historiker och författare som bl.a. arbetat på Utrikesdepartementet, 

Finansdepartementet och Sveriges Akademikers Centralorganisation, har publicerat en debattartikel i 

Dagens Nyheter den 16 januari. Han lyfter här tanken på en nordisk förbundsstat.  

Wetterberg skrev på uppdrag av Nordiska rådet 2010 boken Förbundsstaten Norden. Han vill nu 

uppdatera sina förslag utifrån dagens kris år 2016. Han tecknar följande bakgrund: 

1. Euron har en osäker framtid. 

2. Det bristande samarbetet kring immigrationen är ett hot mot den nordiska passunionen och 

Öresundssamarbetet. 

3. Det finns risk att Storbritannien röstar för utträde ur EU. Utan britterna skulle Norden ha svårt 

att göra sig hört i EU. 

4. Det finns en risk att Ryssland stödjer separatister i de baltiska staterna. 

5. Den nordiska rörligheten har räddat sysselsättningen och lindrat flaskhalsar på 

arbetsmarknaden. 

Gunnar Wetterberg pekar på att en Förbundsstat Norden skulle vara en av världens tio-tolv största 

ekonomier och kunna få plats i G20. I en förbundsstat skulle man dessutom kunna ge och ta mellan 

länderna över ett större politiskt fält och på så sätt lättare kunna komma överens. Till skillnad från idag 

då man måste bli överens inom ramen för varje fråga. 

Slutligen har Wetterberg en rad förslag i sin debattartikel för att förverkliga förbundsstaten. 

 Hotet mot den nordiska passunionen måste mötas med en nordisk invandringsunion. 

 Norden skulle kunna samarbeta med Storbritannien kring en ”lagomlinje” i EU, mot alltför 

mycket överstatlighet. 

 Handfast nordiskt samarbete på förvarsområdet. 

 Skapa en nordisk arbetsmarknad 2.0 med juristernas hjälp. Detta skulle främja rörligheten inom 

Norden och innebära bl.a. en gemensam lagstiftning från grunden med gemensam arbetsrätt, 

harmoniserade regler i socialförsäkringarna och samordnad beskattning av arbete. Detta skulle 

gynna medborgarnas möjligheter och framtida utsikter. 



Gunnar Wetterberg vill i sin artikel att Norden diskuterar frågan eftersom EUs framtid är så oviss. Han 

pekar också på att många medborgare i Norden faktiskt är intresserde av en nordisk förbundsstat. 

Länk till artikeln http://www.dn.se/debatt/nordisk-forbundsstat-kan-mota-framtidens-kriser/ 

 

                                                                                                           

 

HUR SKA DE NORDISKA LÄNDERNA FÖRNYA VÄLFÄRDSSTATEN? 

Finland är under 2016 ordförande i Nordiska ministerrådet dvs. regeringarnas samarbete. Man kommer 

under sitt ordförandeskap att starta projektet ”Ett öppet och innovativt Norden med välmående 

människor 2020 – Lika möjligheter till välfärd och utbildning”.  

Konkret vill man i projektet skapa bättre information och statistik om välfärd i de nordiska länderna för 

att få bättre beslutsunderlag. Man ska kartlägga den nordiska välfärdsmodellens styrkor och 

utmaningar. Utgångspunkten för projektet är att välfärdssamhället måste utvecklas. Man ställer frågan: 

Hur ska de samhälleliga riskerna jämnas ut i framtiden och vad kan den enskilda medborgaren vänta sig 

av samhället i framtiden? 

Projektet startas med en konferens i Åbo 27-28 januari på tema ”Hur mår du Norden?” Konferensen 

sänds på webben på http://vod.kepit.tv/stm.html 
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NY ORDFÖRANDE FÖR KOMMUNALPENSIONÄRERNAS FÖRBUND 

Svenska KommunalPensionärernas förbunds nya ordförande är Berit Bölander. Hon efterträder Monica 

Bäckman som avled i november 2015. 

 

KALENDER 2016 

- 7-8 april – AGE Council i Bryssel 

- 9-11 maj – NSKs årsmöte i Keflavik 

- 6-7 oktober – AGE Council i Bryssel 

- 18-20 oktober – NSK-möte och seminarium i Sverige 

- 17-18 november – AGE General Assembly i Bryssel 

 

 

NORDISKA SAMARBETSKOMMITTÉN…. 

….är en samarbetskommitté mellan åtta pensionärsorganisationer i sex nordiska länder.  

 Faglige Seniorer – Danmark  

 Landsfelag Pensjónista – Färöarna 

 Landssamband eldri borgara – Island 

 Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry/Pensionstagarnas Centralförbund PCF – Finland 

 Pensjonistforbundet – Norge 

 Eläkeläiset ry - Pensionärerna rf – Finland 

 Svenska KommulalPensionärernas Förbund – Sverige 

 PRO Pensionärernas Riksorganisation – Sverige 

 

NSK:s medlemsorganisationer arbetar till försvar för den nordiska välfärdsmodellen. Styrelsen för NSK 

leds av PROs ordförende Christina Tallberg. 

NSK är också medlem AGE Platform Europe med ca 145 medlemsorganisationer. I AGE kallas NSK  för 

The Nordic Older People´s Organisation (NOPO). Christina Tallberg är ledamot av AGE Council/styrelse 

och Rune Bugge Persson hennes ersättare. 

Samordnare för NSK är Ewa Hedkvist Petersen, som också är ansvarig för detta nyhetsbrev. Kontakt 

ewa.hedkvist-petersen@pro.se och mobil +46 70 268 0964.                
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