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DET NORDISKA SAMARBETET RIKTAS MOT TRE TYDLIGA MÅL

Det nordiska samarbetet riktas mot tre tydliga
mål
Den närmaste tiden kommer det stora ändringar för det nordiska samarbetet. En ny vision ska
göras om till praktisk politik på tre strategiska områden. Arbeidsliv i Norden ser i ett
specialnummer på vad som händer i Nordiska ministerrådet.
LEDER
16.01.2020
TEXT OCH FOTO: BJÖRN LINDAHL

Det nordiska samarbetet är så omfattande och Norden är en
så integrerad region att det kan vara svårt att veta var det ena
börjar och det andra slutar.
När de nordiska statsministrarna i fjol lanserade visionen
om att Norden 2030 ska vara den mest hållbara regionen i
världen, så är det inte tankarna om ett grönt skifte det som
skiljer oss mest från andra regioner i världen. Tvärtom är
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det målet även för många andra länder och regionala sammanslutningar, som EU.
Men eftersom miljöfrågorna oftast är gränsöverskridande
kan de bara lösas gemensamt. Det är här Norden kan vara
en inspiration för omvärlden. Tack vare samarbetet har vi
lättare för att lösa problemen och kan också samarbeta på en
annan nivå än i många andra regioner.
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Klimatkrisen och den negativa utvecklingen för internationellt samarbete generellt, har lett till att Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki ser ett ännu
större intresse för det nordiska samarbetet. Hon säger att
ambitionsnivån har höjts. Men samtidigt har också kravet på
att samarbetet ska ge resultat ökat.

Svensknorske Björn Lindahl intervjuade Helle Engslund
Karup om de nya handlingsplanerna och följde med ämbetsmannakommittén för arbetsliv till Island.

På sekretariatet håller vice stabschef Helle Engslund Karup
på att sammanställa inspelen från de tolv olika ministerråden. Det ska resultera i tre sektorövergripande handlingsplaner, för ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart
Norden för perioden 2021 – 2024. När de nordiska samarbetsministrarna möts i februari ska de fastställa budgeten för
nästa år. Det blir också den första signalen om hur omfattande ändringarna blir.

Isländska Guðrún Helga Sigurðardóttir såg på kampanjen för
pappaledighet och träffade en isländsk nybliven far.

För, som Helle Engslund Karup betonar: Ska Nordiska ministerrådet spetsa sin verksamhet och prioritera ett grönt,
konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden, så måste
samtidigt andra områden nedprioriteras.

Om du är nyfiken på vem vi är, har vi också uppdaterat vår
sida Om oss!

Svenska Gunhild Wallin såg på Ministerrådets relation till
Nordiska rådet och ungdomen.

Finske Bengt Östling intervjuade Tobias Grut , ansvarig för
varumärkesbyggandet, om den nya profileringen av Norden i
utlandet.
Norskbrittiske Lars Bevanger såg på hur podcast är en del av
den profileringen.

Därför kommer budgetförslaget vara något som påverkar
många som arbetar med nordiskt samarbete. Opinionsundersökningar visar att samarbetet har ett stort stöd i befolkningen. Men det finns också en stor okunskap om hur det
egentligen bedrivs och vad Nordiska ministerrådet gör.
Arbeidsliv i Norden samlade sin redaktion i Köpenhamn och
har gjort ett specialnummer som enbart handlar om
Nordiska ministerrådet, dess förhållande till Nordiska rådet
och omvärlden.

Arbeidsliv i Nordens redaktion möter de fyra personerna
som arbetar mest med arbetslivsfrågor i Ministerrådets
sekreteriat. Foto: Tomas Bertelsen.
Vi hoppas att det ger en uppfattning om vad som sker i Nordens Hus i Köpenhamn. Det har på sätt och vis blivit ”En dag
i Nordiska ministerrådets liv”. Samtidigt presenterar vi oss
själva lite mer än tidigare. Det här är vad vi har gjort:
Danska Marie Preisler följde med Paula Lehtomäki på en
vanlig måndag.
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EN MANDAG I NORDENS TJENESTE

En mandag i Nordens tjeneste
Paula Lehtomäki leder sekretariatet for det officielle nordiske regeringssamarbejde. Alligevel
har hun ingen livvagter, cykler på arbejde og tager toget for at åbne en konference.
TEMA
16.01.2020
TEXT: MARIE PREISLER, FOTO KRISTIAN SEPTIMIUS KROGH

Det er mandag formiddag, og Paula Lehtomäki sidder i toget
på vej til byen Vedbæk nord for København for at deltage i en
konference om integration. Den er arrangeret af de nordiske
regeringers samarbejdsorgan Nordisk Ministerråd, som hun
er generalsekretær for.

til en konference i ministerbil med chauffør, så tager Paula
Lehtomäki toget.

Hun er den embedsmand i hele Norden med det øverste ansvar for at sikre, at de otte nordiske regeringer har de bedst
mulige rammer for at samarbejde med hinanden, og hun har
jævnlige møder med de nordiske statsministre og andre ministre. Men hvor en nordisk minister typisk ville blive fragtet
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Frokost med minister
Jobbet som generalsekretær i Nordisk Ministerråd inkluderer hverken privatchauffør eller livvagter. Som regel cykler
Paula Lehtomäki på arbejde, og når hun deltager i arrangementer uden for Nordisk Ministerråds hovedsæde i København, tager hun typisk taxa, tog - eller fly, når rejsen går til en
af de øvrige nordiske hovedstæder eller til Bruxelles. Denne
dag står hun af toget fra København på Vedbæk Station og
går det sidste korte stykke frem til det hotel, hvor integrationskonferencen skal finde sted.

Paula Lehtomäki i toget på vej til byen Vedbæk. Foto: Marie
Preisler
- Mit job er at sikre, at de nordiske statsministre og
regeringer er godt klædt på til at samarbejde med hinanden
om politikområder, hvor det har værdi at samarbejde. Det
kræver blandt andet, at landene deler viden med hinanden,
og i dag åbner jeg en konference, der har som mål at dele
nordiske erfaringer med integration af flygtninge og indvandrere. Jeg tager toget dertil og øver mig på min tale på vejen,
forklarer hun.

Før hun går på podiet og byder deltagerne velkommen, taler
hun med medarbejdere fra sekretariatet, som allerede er
ankommet. Inden den officielle åbning, når hun også at spise
frokost sammen med viceministerpræsident og integrationsog indenrigsminister i den flamske regering i Belgien, Bart
Somers.

Integration som hjertesak
På nogle politik-områder mødes de nordiske regeringer
regelmæssigt med det mål at lære af hinanden og på andre
områder har landene indgået bindende aftaler.
Integration af flygtninge og indvandrere er et af de politikområder, som de nordiske lande ikke har fælles lovgivning
om, men de har indgået en aftale om at samarbejde om at udveksle viden om integration og nye løsninger. Integration er
derfor et emne, som Paula Lehtomäki jævnligt drøfter med
de nordiske statsministre og samarbejdsministre.

Bart Somers, på nordisk konference om integration. Foto:
Department of Foreign Affairs, Flanders.

Denne mandag er hun dog ikke på vej til møde med nordiske
ministre. De fleste deltagere i konferencen om integration i
Norden, hvor hun skal holde åbningstale, arbejder med integration i praksis i de nordiske lande, og de får ved konferencen præsenteret konkrete integrationsinitiativer rundt om
i Norden, og der bliver ved konferencen også fremlagt resultater af nye undersøgelser på feltet, som Nordisk Ministerråd
har fået forskere til at udarbejde.

- Det er nyt for mig at være integrationsminister, og jeg
ønsker at lære af de nordiske landes tilgang og praksis i
forhold til integration. Det kan jeg her ved konferencen, siger
han.

At de nordiske lande lærer af hinanden for at sikre bedre integration ligger også generalsekretæren personligt på sinde,
forklarer hun:
- Det er vigtigere end måske nogensinde, at vi lykkes med integrationspolitikken. I 2015 var jeg statssekretær det finske
statsministerium og så, hvor problematisk det var, at vi i Finland ikke var forberedt på at modtage de mange mennesker,
som flygtede fra krigen i Syrien. Der var ikke systemer på
plads til at begynde integrationsprocessen, og det bidrog til,
at de nordiske lande så et behov for at udveksle erfaringer og
idéer på området.
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Den flamske integrationsminister er af Nordisk Ministerråd
inviteret til at tale ved konferencen om integration i Belgien,
og han er meget glad for at deltage, forklarer han:

Et svært dansk ord
Paula Lehtomäki er fra Finland og hendes modersmål er finsk, men da hun ved konferencens start går på podiet og byder
velkommen sker det på svensk, som er ét af i alt tre arbejdssprog på Nordisk Ministerråds sekretariat. De to andre
arbejdssprog er norsk og dansk. I generalsekretærens tale
indgår en enkelt sætning på dansk, og i den indgår ordet
”beskæftigelse.” Det ord er svært at udtale rigtigt, synes hun:
- Både jeg og min familie har gået til dansk-undervisning,
siden vi flyttede hertil, men udtalen af nogle ord driller stadig
lidt. Eksempelvis et ord som ”beskæftigelse”, som jeg måtte
have en dansk konferencedeltager til at forklare mig udtalen
af, siger hun.
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Posten som øverste chef for Nordisk Ministerråds sekretariat
går på tur mellem de nordiske lande, og i marts 2019 overtog
Paula Lehtomäki posten efter Dagfinn Høybråten fra Norge.
Hun og hendes familie flyttede derfor fra den finske hovedstad, Helsingfors, til København, hvor Nordisk Ministerråd
har sit hovedsæde, lige over for det danske Folketing.
Tættere samarbejde
Som generalsekretær er hun øverste chef for de cirka 150
medarbejdere i Nordisk Ministerråd, og hun sidder med ved
mødebordet ved alle møder, hvor nordiske ministre samles,
og det sker mindst 18 gange om året. Signalet fra ministrene
er entydigt, vurderer hun: Det nordiske samarbejde skal være
endnu tættere:
- Jeg ser hos de nordiske statsministre, samarbejdsministre
og fagministre et endnu større engagement i det nordiske
samarbejde end tidligere og en vilje til at øge ambitionsniveauet i indhold og resultater af det nordiske samarbejde.
De ser behov for fælles nordiske svar på fælles udfordringer,
og de ser de nordiske lande som en familie med fælles
værdier, som der er behov for sammen at værne om.
De nordiske landes statsministre godkendte i efteråret 2019
en vision for det nordiske samarbejde indtil 2030: Til den tid
skal Norden være verdens mest bæredygtige og integrerede
region. Paula Lehtomäki og hendes stab er nu i gang med at
hjælpe landene til at omsætte visionen til en konkret strategi, som skal indeholde udviklingsmål for hvert enkelt politisk
samarbejdsområde. At få det på plads kræver mange møder
på både embedsmands- og ministerniveau.

til Slotsholmen, hvor det danske Statsministerium ligger, når
hun eksempelvis har møde med de nordiske statsministre.
En teamspiller
Af natur er Paula Lehtomäki en holdspiller, og det afspejler
sig i den ledelsesstil, hun praktiserer i Nordisk Ministerråd,
forklarer hun:
- Som leder er jeg teamspiller og meget kollegial. Jeg har ansvar som leder men sætter stor pris på at udveksle vurderinger
og diskutere. Jeg har rigtig dygtige medarbejdere, og de skal
ikke blot adlyde, fordi jeg er chefen men sige deres mening og
spørge, hvis mine dispositioner undrer dem.
Hun ser det også som en vigtig ledelsesopgave at skabe rum
for mere samarbejde på tværs af sektorer internt i Nordisk
Ministerråd. Det er nødvendigt for at understøtte de nordiske
landes samarbejde om politikområder som klima og integration:
- Der har været tradition for at arbejde i siloer, nogle arbejdede med arbejdsmarked, andre med kultur, men flere og flere
af de vigtige emner i det nordiske kræver, at vi kan arbejde
på tværs af sektorer, og det kræver en kulturændring, som er
i gang, og jeg vil skubbe på, for at få endnu mere samarbejde
på tværs – også i vores egen organisation.

Paula Lehtomäki deltog i arbejdsministermødet i Reykjavik
i marts 2019. På gruppebilledet står hun ved siden af
Sveriges arbejdsminister Ylva Johansson, som senere blev
EU-kommissær, og ler sammen med ILO's generaldirektør,
Guy Ryder, som også var inviteret med til mødet.
Op mod 40 procent af hendes arbejdstid i 2019 er derfor gået
med rejser. De fleste til Island, der i 2019 var formand for det
nordiske samarbejde. I 2020 er Danmark formand, og det
gør at Paula Lehtomäkis rejsekalender ser mere overskuelig
ud, for så skal hun kun gå over gaden fra Nordisk Ministerråd
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Nordiska ministerrådets arbete med vision
2030
- Det är nu arbetet börjar på allvar, säger Helle Engslund Krarup, som är vicestabschef på
generalsekreterarens kontor. Efter en intensiv process har det nordiska samarbetet fått en ny
vision. Men hur ska den genomföras och vad måste nedprioriteras om målen ska nås med
samma budget? De första svaren kommer i början av februari.
TEMA
15.01.2020
TEXT: BJÖRN LINDAHL, FOTO: TOMAS BERTELSEN

Den vision som de nordiska statsministrarna skrev under på
i Reykjavik i augusti i fjol är att Norden ska vara ”världens
mest hållbara och integrerade region år 2030”.

• Ett grönt Norden. Länderna ska gemensamt främja en grön
omställning av sina samhällen och arbeta för koldioxidneutralitet och en hållbar cirkulär och biobaserad ekonomi.

För at nå det målet ska det framförallt satsas på tre områden:

• Ett konkurrenskraftigt Norden. Den gröna tillväxten i Norden ska vara baserad på kunskap, innovation, mobilitet och
digital integration.

WWW.ARBEIDSLIVINORDEN.ORG
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• Ett socialt hållbart Norden. Länderna ska vi främja en
inkluderande, jämställd och sammanhängande region med
gemensamma värderingar och stärkt kulturutbyte och
välfärd.
Tre tvärsektoriella handlingsplaner
Helle Engslund Krarup leder arbetet på det Nordiska ministerrådet att få omvandlat visionen till handlingsplaner.

- Det är naturligtvis länderna som bestämmer hur stora
förändringarna blir. Men det har varit en utmaning att det
har varit så små ändringar i våra budgetramar tidigare.
- Om allt det som ligger på bordet nu ska genomföras ligger
det an till att det blir ganska stora förändringar.

- Visionen har en tioårig tidshorisont, men handlingsplanerna ska i första omgång gälla för perioden 2021 – 2014.

Första signalerna i februari
I början av februari kommer de nordiska samarbetsministrarna visa hur stora ändringarna blir när de beslutar om en
budgetram för 2021.

Slutresultatet blir tre tvärsektoriella handlingsplaner, en för
vart och ett av de tre strategiska formuleringarna. Med fem
länder, tre självstyrande områden och elva ministerråd där
några täcker så många områden att de lämnar in upp till tre
inspel, är det väl mycket som ska jämkas ihop?

- Om det sker en omfördelning, är det där det kommer att
ske. Vi har bara lagt grunden för diskussionen. Jag tror att
det skulle vara nyttigt med en fokusering av verksamheten,
men jag vet också att det är svårt, eftersom det finns enorm
många intressenter.

- Ministerråden har koordinerat det hela så att jag får ett eller
flera inspel från varje ministerråd. Dessutom har vi några arbetsgrupper som också kommer med inspel. Men det blir en
del pusselbitar, konstaterar Helle Engslund Krarup.

Är det heligt att budgeten för det nordiska samarbetet inte får
överskrida en miljard danska kronor? Årets budget ligger på
960 miljoner danska kronor.
- Den har legat ganska stabilt på den nivån under många år.
Jag får inga omedelbara signaler om att det kommer att ske
någon ändring där. Men det är ju alltid några som av och
till påpekar att om man ser budgeten i jämförelse med bnputvecklingen i regionen, så har den reellt sett blivit mindre
och mindre i förhållande till ländernas ekonomier.
Får du några signaler om att budgeten kommer att
skäras ned väldigt mycket?
- Nej, det får jag inte. Men det vi ska leverera på nu är en effektivisering av verksamheten. Kan vi göra det och kommunicera ut det, tror jag att vi får uppbackning för en budget av
ungefär samma storlek som idag.

Stora förändringar
Resultatet kan bli en av de största ändringarna i det nordiska
samarbetet på många år. Helle Engslund Krarup har jobbat
i sex år på Ministerrådet och arbetade med samma frågor
även under den förre generalsekreteraren. Hon såg hur verksamheten flyttade sig under den tiden.
- Gradvis har det skapats utrymme för ännu fler förändringar. Några av de saker som vi gör idag kunde vi inte göra
för fem år sedan, eftersom systemet inte var moget för det.
Kan du ge något exempel på det?
- Vad vi arbetat med är att få en mer flexibel budget. Det
har varit en tendens att budgeten för det nordiska samarbetet
varit nästan oförändrad år efter år. Hur budgeten fördelas är
delvis historiskt betingad. Vi har använt en stor del av den på
kultur och utbildning. Det var där det nordiska samarbetet
startade. Men det kan vara förnuftigt att se om det är där
pengarna ska användas i dag, i förhållande till de utmaningar
som vi står inför.
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- När jag talar om effektivisering tror jag det bland annat
handlar om att dokumentera det vi uppnår bättre, mer än en
ytterligare digitalisering eller liknande åtgärder. För fem-sex
år sedan hade vi ju en nedskärning under en treårsperiod.
Hur hänger visionen och den internationella brandingen av
Norden ihop? Kommunicerar ni med varandra?
- Visionen är riktad inåt i Norden, och på vad vi vill uppnå
här. Det står i den att vi ska vara världens mest integrerade
region och då spelar man ju upp emot något, men man har
varit mer intresserad av ”exemplets makt”, att visa vad vi gör,
än att driva en kampanj för visionen utomlands.
- Du kan säga att visionen är ett slags intra-Norden branding.
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tvärtom, stora negativa förändringar som hotar. Det kan få
till följd att det nordiska samarbetet blomstrar upp när de
är internationella utmaningarna ökar. Men vi kommer att
avkrävas resultat.
I de strategiska satsningarna talas det också om en
social hållbarhet?
- Det som präglat mycket av de politiska samtalen mellan
stats- och samarbetsministrarna är att det gröna skiftet
måste genomföras utan att det får en social slagsida. Vi måste
se till att det inte skapas stora klyftor i samhället, som de gula
västarna i Frankrike är ett exempel på.
Finns det några andra regioner som ni kikar på för
att få inspiration – till exempel Beneluxländerna?
- Benelux nämns ju av och till, men Norden är nog ganska
unikt. Det är sunt att skåda utåt, men det är väl inga andra
regioner som är så tätt integrerade som vi är.
Helle Engslund Krarup tycker att det ibland blir en konstlad
uppställning där Norden ställs mot EU. Visserligen är det EU
som driver på integrationen även i Norden med sin lagstiftning. Men eftersom Norden är så tätt integrerat kan vi också
samarbeta på områden som det hade varit omöjligt att göra
för länder som mer nyligen blivit medlemmar av EU.

- En del av förändringarna gör ont, när man ska gå från fossil
till förnybar energi, bär vi ska äta mindre kött osv. Frågan
är hur får vi alla med oss i det skiftet? Och hur ska det ske
i förhållande till vilka kompetenser som behövs på arbetsmarknaden?
- Det är en stor uppgift att kommunicera att den här förändringen ska vi genomföra tillsammans. Det blir den stora
testen om vi som samhällen klarar av att göra det; att det inte
blir ett eliternas projekt, säger Helle Engslund Krarup.

- Det vi i fokuserar på i den nya visionen är inte markant annorlunda mot det man fokuserar på i Europa. Kanske hade
det varit mer konstigt om det hade varit fallet? Problemställningarna i visionen är ju gränslösa.
Mer internationellt samarbete
Utvecklingen har samtidigt varit att det Ministerrådet används mer och mer för att tala om internationella frågor.
- Vi var på plats i COP 25 i Madrid med vår egen paviljong.
Men vi är inte inne i själva klimatförhandlingarna som Norden, där är det länderna som agerar på egen hand. Ministerrådet kan vara viktigt i den tidiga fasen av en fråga och i den
sena, när saker ska implementeras. Det är inte så att Norden alltid är eniga i EU, det kommer an på vilken fråga som
diskuteras.
- Genom åren har det också varit en viss tillbakahållenhet för
att man har varit rädd att uppfattas som ett nordiskt block.
Men jag tror att bland annat Brexit har visat på behovet av
en större nordisk samordning. Det gör också en skillnad om
man kommer som Norden istället för att ett land med ett
förslag till EU-kommissionen.
Känns det som om det just nu är en tid där stora
förändringar sker, ungefär som när Berlinmuren
föll?
- Jag kommer just från Berlin och har tänkt mycket på det.
Den gången var det stora positiva förändringar. Nu är det
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Pappaledigheten förstärker både männens och
Nordens identitet
The Nordic Gender Effect at Work är ett av de nordiska statsministrarnas viktigaste projekt för
att främja jämställdhet mellan könen. Det anses vara en viktig förutsättning för arbetsliv och
ekonomisk tillväxt.
TEMA
14.01.2020
TEXT: GUÐRÚN HELGA SIGURÐARDÓTTIR, FOTO: ARNÞÓR BIRKISSON

Tacksam. Positiv. Stolt. Så säger Bjarni Þór Guðmundsson,
pappa till Sara Maídís, 7 månader, som är pappaledig från
sitt teknikerjobb i Reykjavik på Island.
Bjarni Þór tycker att Sara Maídís får en större chans att lära
känna sin pappa och uppleva honom som förälder om han
stannar hemma med henne under tre månader. Pappan är
alltså lycklig och glad över att ta hand om sin dotter.
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Han är samtidigt ett levande exempel på det som de nordiska
länderna har jobbat med under flera årtionden och där de
fått en ledande ställning i världen. Jämställdhetspolitiken
har resulterat i ökad sysselsättning, familjernas välmående
och ekonomisk tillväxt i Norden.
Pappaledighet accepteras generellt sett i Norden men är
alldeles nytt och främmande på andra håll. När dansken Line
Christmas Møller anställdes 2017 som projektledare för pro-
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jektet The Nordic Gender Effect at Work skulle jämställdhetspolitiken lyftas fram internationellt och då speciellt pappaledigheten.
Efterfrågan från FN
Nordiska ministerrådet hade kontaktats av UN Womens
verkställande direktör, som bad att Norden skulle lyfta fram
jämställdhet i arbetslivet och då speciellt föräldraledigheten
i FN:s generalförsamling 2017. Som resultat av uppmärksamheten kring just denna frågan har Norden nu publicerat
rapporten State of Nordic Fathers som handlar om pappaledigheten i Norden och dess effekt på papporna och familjerna i allmänhet.

Bjarni Þór Guðmundsson, 30 år, pappa till Sara Maídís, 7
månader, träffade sin flickvän, psykologstuderanden
Ástríður Rós Gísladóttir, för två år sedan. När paret fick dottern Sara Maídís bestämde Bjarni Þór sig för att njuta av
tiden med babyn så mycket som möjligt. Han hade märkt
att om han av någon orsak inte hade gett Sara Maídís
nappflaskan under en längre tid slutade hon vilja ta
nappflaskan från honom.

Kampanjen att lyfta fram pappor som tar sin del av föräldraledigheten har stöd på högsta håll. Här fotograferas Islands president Guðni Jóhannesson för kampanjen "Dad
on Board". Anna Rosenberg, kommunikationsrådgivare, till
höger. Foto: Björn Lindahl
- Det var helt konkret på grund av efterfrågan från FN men
också våra egna ministrars önskan som vi började jobba fram
rapporten, säger Line Christmas Møller.

-Det har förändrats. Nu vaknar hon på morgonen och ler. Jag
känner en samhörighet som jag tror att jag annars hade gått
miste om, säger han.
Bjarni Þór är en typisk isländsk pappa. Han hade ett nytt
jobb som tekniker i ett team som reparerar professionella fototryckmaskiner när Sara Maídís föddes. Han var lite oroad
för att gå på en tre månaders pappaledighet eftersom han var
så pass ny på jobbet och det var en arbetsplats han tyckte mycket om.
- Det här är möjligen någonting som alla upplever, säger han.

Rapporten visar att i Island och Sverige, så tar papporna i
ungefär 30 procen av den föräldraledighet som finns. I Norge
är det talet 20 procent och i Danmark och Finland 11 procent.
Rapporten visar också att de pappor som tar pappaledigt
anser sig vara lika kompetenta som mammorna när de tar
hand om barnen. Längre ledighet betyder att de anlitar mammorna i mindre grad för att be om hjälp och identifierar sig
inte i lika hög grad med den traditionella mansstereotypen.
Föräldrarna är lyckligare i sitt förhållande när barnen i lika
hög grad omhändertas av pappan och mamman.

Men arbetsgivaren visade sig vara förstående och ställde inga
hinder i vägen.
Ingen är för viktig
Isländska män använder sig flitigt av rätten till pappaledighet men naturligtvis finns det sådana som inte är intresserade. De flesta av Bjarni Þórs kompisar har varit pappalediga men Bjarni Þór känner också till män som inte varit
det eller som har förkortat sin pappaledighet för att de upplever sig så viktiga på jobbet.
Men så skall det inte vara.
- En bra arbetsplats ger alla pappor möjligheten att njuta av
pappaledigheten med sin baby, säger han.
Vill dela ledigheten jämnt
Pappornas intresse för föräldraledighet kan påverkas av olika
saker. Pappaledigheten betyder att pappans inkomster vanligen går ner under ett tag eftersom en pappa får endast 80 %
av sina månadslön i Island. Men ibland förbereder papporna
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sig inför lägre inkomster för att ha ekonomin lite lättare under ledigheten.
Föräldraledigheten är öronmärkt för pappan under tre månader, vilket betyder att mamman inte får använda sig av
pappans tid, pappan måste själv göra det. Bjarni Þór var pappaledig en månad genast efter förlossningen, han var ledig en
månad i december och sedan kommer han att vara ledig en
månad i maj.
- Jag skulle vilja se alla föräldrar dela ledigheten jämnt, säger
Bjarni Þór.
Har olika effekter
Pappaledigheten fungerar alltså som en del av jämställdhetspolitiken på arbetsplatserna. När pappaledigheten införs
har det olika effekter på pappor, mammor och barnen men
också på arbetsplatsen. Møller menar att pappaledigheten
kan ge stora fördelar i framtiden och resten av livet för familjerna.
- Ju längre papporna kan stanna hemma tillsammans med
sin baby, desto mindre stress relaterat till jobbet känner de.
De känner inte behov att arbeta medan de er hemma och när
de går tillbaka till jobbet känner de att arbetsplatsen ställer
sig positivt till dem och deras pappaledighet, förklarar hon.
- Dessutom kan längre pappaledighet kopplas till en ny form
av manlighet och omsorgsroll som är positiv för pappornas
identitet och hälsa samtidigt som deras förhållande till mammorna förstärks, säger Møller.
Får stor uppmärksamhet
Pappaledigheten har alltså fått stor uppmärksamhet internationellt. Pappaledigheten anses stärka jämställdheten på arbetsmarknaden då det inte längre är kvinnorna som tar hand
om barnet och familjen, männen gör det också. Det har internationella organisationer och andra länder visat ett stort intresse för. Møller får massor av förfrågningar från andra länder. Det är bra feedback hela tiden samtidigt med att andra
länder vill veta hur Norden ska uppnå jämställdhet på riktigt
i framtiden.
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"Fler hårda frågor borde tas upp i Nordiska
rådet"
Värna om demokratin, bekämpa falska nyheter och värna om den biologiska mångfalden står på
dagordningen när Island 2020 tar över presidentskapet över Nordiska rådet. Att förbättra
kunskapen om de nordiska språken är ett annat satsningsområde.
TEMA
14.01.2020
TEXT: GUNHILD WALLIN, FOTO: JOHANNES JANSSON

- Demokrati är en del av den värdegrund som kännetecknar
våra nordiska samhällen. Och om vi ser framöver måste vi
vinna varje ny generation för demokratin. Det kräver
målmedvetet och långsiktigt arbete och det gör vi bäst tillsammans. Vi är partners i demokrati på den internationella
arenan, sa talman Andreas Norlén, när han i slutet av oktober hälsade de 87 folkvalda parlamentarikerna samt
statsministrarna från de nordiska länderna och självstyrande
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områdena välkomna till Stockholm och Nordiska rådets 71
session.
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Hon har också i många år arbetat med EU-frågor i
Regeringskansliet och jämför de långa och omständliga
processer som föregår inom EU med det nordiska samarbetet
– en jämförelse som ger fördel till det nordiska samarbetet.
-I Norden kan vi lära mycket av varandra och erfarenheter
kan enkelt föras över. Det finns också en tillit, vi är bland
vänner och kan även dela problem, säger Christina
Springfeldt.

Det har tagit en stund innan deltagarna kommit till ro för att
lyssna på talmannen och skönsången därefter. Många av de
hitresta delegaterna verkar känna varandra och medan salen
fyllts har det vinkats, skakats händer eller startats samtal.
Den svenska riksdagen, som är platsen för sessionen, tycks
rymma både förväntan, glädje och hoppfullhet inför de kommande dagarnas möten om nordiska gemensamma angelägenheter.

”Försiggår extremt mycket inom olika områden”
Nordiska rådet har möjlighet för att påverka budgeten för
det nordiska samarbetet och ger rekommendationer till
Nordiska ministerrådet inom specifika områden som de folkvalda tycker är särskilt viktiga att driva, berättar Daniel
Jaakkola, som arbetar i generalsekreterarens stab på kontoret i Köpenhamn.

- Det känns nästan som en kliché att säga att det är något
unikt. Att vi en gång per år får möta parlamentariker och
de flesta ministrar från de övriga nordiska länderna och ha
samarbete på agendan. Kärnan i det nordiska samarbetet är
att det finns direktkontakter mellan de nordiska beslutsfattarna på alla nivåer, säger Høgni Hoydal, en av delegaterna
från Färöarna på telefon en tid senare och en veteran i sammanhanget.
Många motgångar men också framgångar
Det har snart gått 70 år sedan Nordiska rådet höll sin första
session i februari 1953 på Christiansborg i Danmark med
deltagare från Danmark, Norge, Island och Sverige. Finland
kom med 1955 och idag deltar också de självstyrande områdena Färöarna, Åland och Grönland med egna representanter. 1971 bildades Nordiska ministerrådet och sedan dess
möts regelbundet statsministrarna, men också fackministrarna i de nordiska länderna och i stort sett samarbetas det
kring alla frågor utom utrikespolitik.
I historien om det nordiska samarbetet finns många berättelser om storslagna ambitioner som misslyckats eller gått
i stå. Men det finns också beslut som i grunden ändrat de
nordiska medborgarnas möjligheter. Redan 1952 infördes
passfrihet mellan de nordiska länderna, den gemensamma
nordiska arbetsmarknaden infördes den 2 juli 1954 och året
efter trädde en nordisk konvention om social trygghet i kraft.
- Något väldigt grundläggande är avtalet från 1954 som reglerar den gemensamma arbetsmarknaden. Att jag som
nordbo kan flytta för att arbeta eller studera i ett annat
nordiskt land är det som människorna ser och tycker är viktigt, säger Christina Springfeldt som är chef för arbetsliv,
integration, utbildning och forskning, samt hälsofrågor och
sociala frågor på Nordiska ministerrådets kontor i Köpenhamn.
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Daniel Jaakkola utanför Nordiska ministerrådet i Köpenhamn. Foto: Tomas Bertelsen.
– Dessa frågor och rekommendationer kan liknas vid motioner i de nationella parlamenten. Och om Nordiska rådets
delegater inte är nöjda med Nordiska ministerrådets förslag
på teman kan de kräva dialog med sina regeringsrepresentanter, säger han.
Han arbetar bland annat med att förbereda Nordiska samarbetskommitténs, NSK:s, samt samarbetsministrarnas, MRSAM:s möten som hålls fyra till sex gånger per år. För även
om de nordiska statsministrarna ytterst är ansvariga för
nordiskt regeringssamarbete, sköts det i praktiken av de
nordiska samarbetsministrarna, som i sin tur delegerar de löpande arbetsuppgifterna till NSK. NSK består av högre tjänstemän från de nordiska ländernas statsförvaltningar och är
också styrelse för sekretariatet i Köpenhamn.
– När jag nu har fått ett fågelperspektiv på det nordiska
samarbetet ser jag att det försiggår extremt mycket inom olika områden. Det har överraskat mig, säger Daniel Jaakkola.
En av de som deltagit många gånger på Nordiska rådet är
Høgni Hoydal, som sitter i lagtinget på Färöarna. Han är
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med i partigruppen Nordisk grön vänster och med i utskottet
för välfärd. Han brinner för det nordiska samarbetet och
skulle gärna se ett ännu djupare samarbete, ja till och med en
union.

Nicholas Kujala, ordförande i Ungdomens Nordiska råd.
Foto: Magnus Fröderberg

Høgni Hoydal, som sitter i lagtinget på Färöarna, talar på
Nordiska rådets session i Stockholm. Foto: Johannes Jansson.
Under de 20 år han deltagit i Nordiska rådets sessioner har
han sett både upp- och nedgångar. Många stora steg har
tagit sin början genom grandiosa misslyckanden, men så
småningom blivit konventioner som gett de nordiska medborgarna viktiga rättigheter som gemensam arbetsmarknad
och tillgång till nordiska utbildningar. När Finland och
Sverige gick med i EU fick det nordiska samarbetet en tillbakagång. Det blev nästan ett appendix till EU, som Høgni
Hoydal, beskriver det. Ett annat tecken på minskat intresse
har varit att platserna till Nordiska rådet inte är lika attraktivt eller intressant som förr.
- Men samarbetet blev igen mer vitalt åren 2006 till 2007
med Stoltenbergrapporten kring försvar och säkerhet i Arktis, som är en av de viktiga regionerna för nordiskt samarbete, säger han.
Som färöisk politiker ser Høgni Hoydal fördelen med att driva frågor först genom det nordiska samarbetet, för att sedan
föra ut dem till Europa och världen. Därför bekymrar det
honom hur okänt det nordiska samarbetet är, inte minst
bland de unga.
De frågor han nu bedömer som särskilt viktiga är att skapa en
nordisk politik för hela havsområdet i norr och Arktis, områden som väcker allt större internationellt intresse.
- För att vitalisera samarbetet önskar jag också att fler ”hårda” frågor ska tas upp på Nordiska rådet och att det som
diskuteras där alltid går vidare till de nationella parlamenteten. Annars blir det som tas upp i Nordiska rådet lätt
bortglömt, säger han.
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Också den nyvalde ordföranden för Ungdomens Nordiska
råd finländaren Nicholas Kujala, från Nordens Centerungdom lyfter betydelsen av att satsa på ungdomarnas roll i det
nordiska samarbetet. Han efterlyser att Nordiska rådet satsar
mer pengar på ungdomssektorn i allmänhet och på de politiska ungdomsorganisationerna i synnerhet.
- De politiska ungdomsorganisationerna är en ryggrad för det
nordiska systemet. Därför är det viktigt att ungdomarna får
påverka och att få alla möjligheter att delta i det nordiska
samarbetet, säger han.
Själv har han vad han beskriver som en ”stark nordisk uppväxt”, med båda mamma och mormor som aktiva i Föreningen Norden.
- Det nordiska betyder mycket för mig. Så länge man är kvar
här vet man inte riktigt vad som finns, men när man åker
bort blir gemenskapen mellan de nordiska länderna tydlig,
säger han.
Nordiska rådet i Stockholm var hans andra session och han
tycker att det lyssnas till ungdomarna, som har närvaro- och
yttranderätt.
- Lyssnandet på oss unga har förstärkts under det svenska
ordförandeskapet och det finns en gemensam vilja att ta de
unga i beaktande kring frågor som rör klimat och framtidens
arbetsmarknad. Det finns en press att lyssna på oss nu, säger
Nicholas Kujala.
Konkret lyfter han betydelsen av att ett nordiskt elektroniskt
id-kort kommer till stånd, som kan underlätta ungdomars
rörlighet. Men också han lyfter betydelsen av det nordiska
samarbetet blir starkt i frågor som rör Arktis.
Det arktiska området är intressant för många andra och vi
i Norden måste bli starka för att bevara arktiska intressen
både för ursprungsbefolkning och miljö. Klimatförändringarna kan inte undgås och vi måste finnas lösningar som
är mer än ord, säger Nicholas Kujala.
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Ny profilkampanj visar Nordens spår i världen
Norden är en attraktiv region, med sina 27 miljoner invånare i fem länder i fredlig samexistens.
Vi är långt ifrån perfekta, men kanske är det just det som gör oss så fascinerande. Nordiska
ministerrådet försöker ta vara på det intresset genom att bygga upp ett nordiskt varumärke.
TEMA
14.01.2020
TEXT: BENGT ÖSTLING, FOTO: TOMAS BERTELSEN

Profilering av Norden i utlandet är ett område som särskilt
prioriteras i de nordiska regeringarnas samarbete. Projektet
har redan varit igång några år, med många samnordiska aktiviteter. År 2019 beviljades ekonomiskt bidrag för sjutton
projekt, fördelade på fyra kontinenter. Nordiska värderingar
är det som ska föras fram hand i hand med FN:s globala hållbarhetsmål.

på ökenfestival i USA hör till attraktionerna. Projektet så här
långt pågår till år 2021

Nu finslipas maskineriet och man fokuserar på färre evenemang. Nordisk tillit i Ryssland, jämställdhet i Argentina och
Kina, nordiska filmer i Marocko och nordiska rockstjärnor

Gemensamma värderingar om öppenhet, allas lika värde,
miljöhänsyn och hållbar utveckling har också gett framgångar. Det har gett möjligheter och välfärd, förklarar Tobias
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Koncentration på likheter ger gemensam framgång
Efter tusen år av krig och slagsmål är Norden enigt om det
mesta. Man koncentrerar sig på likheter i stället för skillnader.
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Grut, ansvarig för varumärkesbyggandet vid Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn.
Överallt möter man stolthet över de nordiska framgångarna.
Det uttryckte också den danska statsministern Mette Frederiksen vid Nordiska rådets session i Stockholm på hösten.

Den danska statsministern Mette Frederiksen talar vid
Nordiska rådets session i Stockholm. Foto: Magnus Fröderberg.
Hon talade om det nordiska byggnadsverket som ett av de
bästa som någonsin har konstruerats. De helt unika nordiska
samhällsmodellerna inrymmer så mycket fred, trygghet, så
stark välfärd och välfungerande demokratiska spelregler enligt den danska statsministern.
Nu talar hela världen om Norden
Nordiska ministerrådet har startat en dialog med omvärlden
om den nordiska modellen.
"The Nordics - Traces of North" kallas projektet. Man vill visa
hur regionen har lämnat spår i andra delar världen.
Det är uttryckligen Norden man talar om. Skandinavien är
inte en korrekt benämning på de fem nordiska länderna. Begreppet Norden kommer nog att nötas in, säger Tobias Grut.
Genom tiotals år har Norden ägnat sig åt kulturprojekt i utlandet. Efter murens och Sovjetunionens fall ökade samarbetet med närområdena i Baltikum och Ryssland och
nordiska informationskontor byggdes upp.
Säkerhetspolitik ville man undvika, enligt önskemål från Finland. EU-frågorna ansågs inte ännu på 1990-talet som ett fält
för det nordiska samarbetet. Kulturen var tillräckligt oskyldig
för att fungera som dörröppnare
Men så småningom ville man göra något tillsammans ute i
världen. Den gemensamma profileringen ska stärka Norden
och de nordiska ländernas konkurrenskraft och internationella inflytande.

Politikerna har stora förväntningar på projektet och talar om
att Norden nu har momentum internationellt. Det gemensamma kan sammanfattas i nordiska perspektiv, värderingar
och en kultur som härstammar från en gemensam historia.

De nordiska målen är aldrig långt ifrån FN:s hållbarhetsmål. Här flyger den nordiska svanen på den gyllene
skylten bokstavligt talat mot hållbarhetsmålen i en korridor
på Ministerrådet. Foto: Tomas Bertelsen.
De gemensamma värderingarna bygger på de nordiska
styrkorna.
De kan sammanfattas i tolerans, öppenhet och yttrandefrihet, tillit, nytänkande och innovationer. Numera betonas
FN:s hållbarhetsmål, jämställdhet och övertygelsen om alla
människors lika värde.
"Det är en riktigt god historia"
Tobias Grut är projektledare för "The Nordics - Traces of
North". Han har en bakgrund i den "kreativa branschen" i
Köpenhamn. Han har jobbat med varumärken, brand och
identiteter för många företag och organisationer. Han nämner den danska polisen, rockband, Det kongelige teater, och
"everything between".
-Uppdraget är att alltid finna den goda historien och vidareutveckla den.
Det kan vara svårt i en del branscher. Men med Norden är
det tvärtom. Det är otroligt svårt att finna dåliga historier om
Norden, säger Tobias Grut. Norden är ju en enda stor god
historia.
Han talar om välfungerande samhällen där man tar hand om
de svaga. Det ges gratis utbildning åt alla, vård åt de sjuka.
Det finns barnbidrag och arbetslöshetsunderstöd, kapital och
investeringar för till exempel uppstartsföretag.
Att det i vissa länder kallas socialism stör inte Tobias Grut.
Enigheten är ju stor i Norden om fördelarna med ett
välfärdssamhälle som tar hand om sina invånare.
Tobias Grut anser att han har fått drömjobbet i Köpenhamn.
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Efter drygt tre år är han fortfarande entusiastisk och går
snabbt förbi frågor om motstånd, problem och eventuell
tröghet i den nordiska organisationen.
Nordisk branding kompletterar de nationella
namnen
Den nordiska profileringen går som en fortsättning på nationell branding. Det har ambassaderna runtom i världen
skött bra sedan länge, säger Tobias Grut.

Meningen är att vi ska lära oss något av av världen omkring
oss och sen lär de sig förhoppningsvis något om oss. Sen kan
vi göra affärer, utbyta studenter, resa på besök hos varandra.
Dialog är viktigt, betonar Tobias Grut.
Rysk tillit, amerikansk pappaledighet, mat i Kina
samtalstema

Man har också nytta av andra sektorers framsteg. Dansk design är ett begrepp i världen, senare har det kommit nordisk
film, musik och nordisk mat som slår an i världen.

Nästa stora satsning är nu "Nordic talks" som hålls på olika
håll i världen, och publiceras som podcasts. De första är
redan färdiga, från en debatt vid Berkeley university i Kalifornien, en debatt om matsvinn i Kina, och i anslutning till
klimatkonferensen.

Det nordiska projektet undviker att kannibalisera de nationella nordiska framgångarna. Det lönar sig inte att visa en
skäggig hipster på cykeln med sin cafe latte i en nordisk huvudstad, skämtar Tobias Grut. De bilderna har de nordiska
länderna och företagen redan spridit med framgång.

Den kaliforniska debatten handlade om erfarenheterna av
betald föräldraledighet. Nyligen beslöt USA om en 12 veckors
betald föräldraledighet åt de statsanställda. Från tidigare
fanns rättighet endast till 12 veckors obetald moderskapsledighet.

I stället för att visa upp Norden för världen vill man visa Norden i världen, d.v.s. vilka spår av Norden som redan finns
eller kunde finnas.

För de allra flesta amerikaner är de nordiska förmånerna om
pappaledighet, fri utbildning, sjukvård bara en dröm.

Det är också en fråga om effektivitet. Det är ingen nytta
med att norrmännen arrangerar ett hållbarhetsevent i någon
stad den ena veckan och Sverige gör något liknande i samma
stad följande vecka. Tillsammans får man mer kraft, påpekar
Grut.
Nytta i världen
Men varför är det här viktigt? Den danska statsministern
Mette Frederiksen gav ett svar vid Nordiska rådets session i
höstas.
-Norden har ett starkt globalt brand som kan stöda exporten
från nordiska företag, sa Fredriksen när hon presenterade
det danska ordförandskapsprogrammet.
Hon nämnde turister som i stigande grad söker sig till Norden. Där finns den stora variationen av vacker natur, historia, kultur, upplevelser. Moderna bärkraftiga städer gör regionen attraktiv.
Den styrgrupp som arbetar med det nordiska projektet också
sin bakgrund i turism och folklig och ekonomisk diplomati
vid de nationella utrikesministerierna. I en tid av effektivitetstänk har man hela tiden koll på kostnader och nytta.
Dialog först, sedan handel
Tobias Grut betonar att branding i första handlar om dialog.

På andra kontinenter behandlas andra delar av de nordiska
värderingarna.
Motvikt till populism och okunnighet - också på
hemmaplan
I Kalifornien finns det många som understöder de nordiska
värderingarna, även om USA som helhet inte är lika entusiastisk.
-När Donald Trump kom till makten var det många som
tänkte att det var supergott för den som sysslar med branding
av Norden. Nu kan vi gå ut och vara anständighetens väktare
- och det är vi ju fortfarande, säger Tobias Grut. Det vi ser på
andra sidan Atlanten styrker oss kanske i våra värderingar.
Men alla kan inte vara eniga. Vi kan se en växande populism
också hos oss. Lösningen är inte att vi ignorerar dem som
tycker annorlunda, utan vi måste invitera till dialog och
förståelse. Det samma som vi erbjuder omvärlden.
Alltför få vet vad det nordiska samarbetet går ut på och varför
det finns till.
- Det är en kommunikationsutmaning. Men det verkar som
om Norden borde brandas också internt i Norden,säger Tobias Grut. En del av det material som nu produceras i världen
ska användas också i Norden och kan öka medvetandet om
nyttan av nordiska värderingar och samarbetet.

-Först dialog. Sedan kan vi sälja våra produkter, få turister
att resa till Norden, få något företag att etablera sig i Haparanda.
Branding av Norden handlar inte om kulturimperialism, eller
att visa hur goda och duktiga vi är, påpekar han.
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Praktiskt och idogt samarbete präglar Norden
På ett kafé i ankomsthallen på flygplatsen i Reykjavik sitter forskarna Kristin Alsos och Jon Erik
Dølvik. De väntar in resten av gruppen från olika nordiska länder som ska ta taxi till Hveragerði,
en timmes resa från Keflavik.
TEMA
13.01.2020
TEXT OCH BILD: BJÖRN LINDAHL

Tapeten på en låg skiljevägg gör att det ser ut som om de sitter i ett bibliotek. Forna tiders självklara kunskapsbank har
blivit en mysfaktor. Nu är det förstås mobilen, laptopen och
den nästan färdiga powerpointen som gäller. De två forskarna är inbjudna till ett två dagar långt nordiskt möte om arbetslivsfrågor.
De ska berätta hur det går för det stora forskningsprogrammet om framtidens arbetsliv, som den norska forskningsstiftelsen Fafo leder, och som finansieras av Nordiska ministerrådet. Men där de sitter är de samtidigt ett exempel på da-
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gens arbetsliv. Varje väntetid används för att koppla upp sig
på nätet.
För den som inte känner till det nordiska samarbetet så väl,
är det många förvirrande förkortningar. Nordiska ministerrådet är egentligen elva fasta olika ministerråd, det vill säga
samarbetsorgan där ministrarna med samma ansvarsområden möts minst en gång per år för att orientera varandra och
ta gemensamma initiativ. Ett tolfte ad hoc ministerråd har
dessutom upprättats för digitaliseringsfrågor.
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För att förbereda ministerrådsmöten och för att följa upp
det som beslutas, finns det förutom Ministerrådets sekretariat också ämbetsmannakommittéer, samarbetsorgan där ämbetsmän från de olika länderna ingår.
Inom arbetslivsområdet finns MR-A, ministerrådet för arbetsliv, och under det finns ÄK-A, ämbetsmannakommittén
för arbetsliv, med åtta ledamöter, en från varje land och
självstyrande område.
Det finns också tre utskott där representanter för olika ämbetsverk och offentliga verksamheter sitter. Utskotten har
namn som visar vad de arbetar med: Arbetsmarknads-, Arbetsrätts- och Arbetsmiljöutskottet. Med föredragshållare
och personal från ministerrådets sekretariat blir det en liten
karavan av maxitaxis som till olika tidpunkter beger sig från
flygplatsen till Hveragerði.

Jon Erik Dølvik leder forskningsprogrammet Future of
Work. Det är är Nordens bidrag till den internationella arbetsorganisationen ILO:s 100-årsjubileum. Han understryker att det inte bara handlar om att forskarna presenterar sina
resultat:
- Vi kan forska på det som sker i nordiskt arbetsliv fram till
idag, men det säger inte särskilt mycket om vad som kommer at ske de närmaste 5-10 åren, om vi inte samtidigt vet
hur politikerna och de sociala aktörerna responderar på den
utvecklingen vi beskriver.
Efter forskarnas presentationer, som alla deltar på, tas en
gruppbild som visar att det handlar om många personer som
deltar i det nordiska samarbetet, enbart på arbetslivsområdet:

Samtalet under färden sker på skandinaviska, men på engelska med den isländske taxichauffören, som berättar senaste
nytt om väder- och trafikförhållande.
Efter att vi kommit till ringvägen som går runt hela Island,
tar vi av österut och kör in i Suðurland, en av Islands nio regioner, 22 000 kvadratkilometer stort. Det är mer än dubbelt
så stort som Skåne, men befolkat av mindre än en person per
kvadratkilometer. I det öde landskapet närmar vi oss ett aktivt vulkanområde.

Gruppbild på Island, där ämbetsmannakommittén och de
tre utskotten inom arbetsliv samlats.
Christina Springfeldt, Jens Oldgard, Cecilie Bekker Zober
och Louise Svensson från Ministerrådets sekretariat har förberett mötet i ÄK-A, skriver protokoll och kontrollerar att allt
fungerar som det ska. Den isländske ordföranden Ingi Valur
Jóhannsson, med erfarenhet från otaliga nordiska möten, talar sakta och tydligt så att alla förstår.
Det är så här det kan se ut, det officiella nordiska samarbetet.
Det handlar om informationsutbyte, att diskutera och formulera strategiska mål, gå igenom och godkänna budgeten
för de olika verksamheterna, i detta fall inom arbetslivsområdet.

Hveragerði ligger vid floden Varmá i det som är en del av
vulkanen Hengill. Staden, med 2 500 invånare, är känd för
sina många varma källor och fumaroler, öppningar i jordskorpan där ånga kommer upp. Värmen används till olika drivhus, eller som i hotell Örk där vi checkar in, för en varmvattensbassäng och en bastu där den heta ångan kommer upp
direkt under sittbänkarna.
I hotellets konferenslokaler pågår redan olika möten. När alla anlänt är det lätt att se att det handlar om ett betydande
antal personer som är involverade i det nordiska samarbetet
enbart inom arbetsliv. Alla samlas för att gemensamt höra på
vad forskarna har att berätta.
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Eftersom Island hade ordförandeskapet i Ministerrådet under 2019, förlades de flesta nordiska mötena där det året.
2020 är det Danmark som har ordförandeskapet och många
av deltagarna ser fram emot att några av mötena kommer att
hållas på Färöarna och Grönland.
Värdländerna anstränger sig ofta för att hitta intressanta
platser att lägga mötena på, utan att det blir ren turism.
En kväll samlas alla deltagarna till en middag inuti ett stort
drivhus som odlar tomater. Där avtackas en av veteranerna
i det nordiska samarbetet, det isländska departementsrådet Gissur Pétursson.
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Dan Grannas, stående, håller ett litet tal i tomatodlingen till
Gissur Petúrsson som sitter närmast till höger i bilden.
Christina Springfeldt. Foto: Tomas Bertelsen.
I sitt tacktal säger Gissur Petúrsson att det nordiska samarbetet är det roligaste man kan göra.
Även om programmet är tätt blir det tid till löpturer i det karga landskapet, simmande i hett vatten, eller bara en promenad en stund i villaområdet runt hotellet där man kan reflektera över att mycket ändå är olikt i Norden.
Några veckor senare har vi ett samtal i Köpenhamn om det
nordiska samarbetet med Christina Springfeldt och hennes
tre närmaste medarbetare på sekretariatet. Hon leder avdelningen för kunskap och välfärd på Ministerrådet, där arbetslivsfrågorna också ligger.
- Jag har alltid jobbat med nordiska frågor och har ett förflutet i det svenska Regeringskansliet. Arbetet här i ministerrådet liknar till en viss del det som sker i ett regeringskansli,
men med en stor skillnad. Här i Köpenhamn är det en
nordisk, internationell atmosfär, vi pratar våra olika
nordiska språk.

- När jag kom hem från ett nordiskt möte kände jag mig däremot alltid inspirerad och energifull. De nordiska mötena är
effektiva och man kan verkligen lära sig enormt mycket. Även
om vi är lika, så finns det också skillnader.
- I den nordiska samvaron får man också höra om de förslag
som inte lyckades. Man delar med sig information på ett helt
annat sätt. Man är bland vänner.
Visst är det en stor skillnad mellan Bryssel och Köpenhamn
eftersom det i EU ofta handlar om att ge ifrån sig suveränitet,
medan det i det nordiska samarbetet oftast handlar om
ett informationsutbyte.
- Men samarbetet kan också vara otroligt konkret, som det
arbete som nu görs för att man ska kunna ta med sig sin elektroniska identitet till et annat land. - Det är något som kommer att underlätta för de som flyttar till ett annat nordiskt
land.

Hon har också erfarenhet från det ännu mer kosmopolitiska
Bryssel och har varit med om många förhandlingar där.
- När jag reste hem från Bryssel kunde jag ibland känna mig
dränerad och frustrerad.
Själv kunde hon sucka över att hur enormt lång tid det tog att
fatta gemensamma beslut.
- Det kunde sega på i åratal för att ingen egentligen var
beredd att ge upp sin egen lagstiftning.

WWW.ARBEIDSLIVINORDEN.ORG

22

INSPIRERT AV TED TALKS: NORDISK PODCAST LANSERT I USA

Inspirert av TED Talks: nordisk podcast lansert
i USA
Nordic Talks er Nordisk Ministerråds egne podcastserie, som nå lanseres som en del av arbeidet
med å kaste lys på nordiske verdier på et globalt nivå. Målet er også å skape en varig dialog med
resten av verden.
TEMA
13.01.2020
TEKST: LARS BEVANGER, FOTO: THE NORDICS, SEAN PETTIS/BERKELEY UNIVERSITY

Nordic Talks er inspirert av TED Talks, som jobber med å
spre idéer gjennom mennesker som gir en relativt kort og
konsentrert presentasjon om noe de arbeider med eller brenner for.
– Nordic Talks er bygget rundt våre nordiske verdier, og skal
derfor være både demokratisk og dialogsøkende. Dette handler om å sette Norden i dialog med resten av verden rundt et
gitt emne, sier Tobias Grut, prosjektleder ved Nordisk Råds
kommunikasjonsavdeling i København.
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Universelle verdier som er verdt å dele
Nordic Talks er en del av ministerrådets totale profileringsarbeid, som har som mål å inspirere til dialog og samarbeid
med resten av verden ved å kaste lys på nordiske verdier som
ministerrådet mener er universelle og verdt å dele.
– Formatet på podcasten er i utgangspunktet en diskusjon
med to til tre deltakere og en moderator. Vi satser på at minst
en av deltakerne kommer fra et ikke-nordisk land, slik at vi
får både et nordisk og et internasjonalt perspektiv på emnet
som debatteres. Vi er gode på mange ting i Norden, men vi
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kan helt sikkert også lære mye fra vår omverden. Det er nettopp den dialogen vi vil styrke med Nordic Talks, sier Grut.
Den første piloten er snart klar til å legges ut, og blir enkel å
finne på de vanligste podcast-plattformene som Apple Podcasts, Spotify og Google Podcasts, forklarer Grut.
Første episode fra California
Pilotepisoden ble spilt inn i november 2019 ved Berkeley
University i California. Moderator var Professor Robert
Strand, som blant annet forsker på forskjellene mellom
amerikansk og nordisk kapitalisme, mens han jobber med
bokprosjektet “Sustainable Vikings.”

Egen mal som alle kan bruke
Nordisk Ministerråd har utarbeidet en mal som alle utenriksstasjoner og andre nordiske aktører kan bruke til å tilrettelegge sine arrangementer slik at de i etterkant kan bli til en
Nordic Talks podcast.
– Så hvis man har et tema man brenner for, og ønsker å lage
en Nordic Talks, vil vi kunne tilby en brief, en mal for alt
man trenger. Man kan også søke finansiell støtte til å gjennomføre det fysiske eventet. Vi har inngått et samarbeid med
et produksjonsselskap her i København, som redigerer lyden
fra hvert event til en Nordic Talks podcast, sier Grut.
Nordisk Ministerråd ser for seg at formatet på Nordic Talks
kan variere fra episode til episode.
– I prinsippet kan podcasten lages i “small”, “medium” og
“large” utgaver. Det kan snakk om å lage en episode fra et
stort symposium, men en Nordic Talks podcast kan også
være tre personer i dialog med hverandre om et interessant
emne i en skog et sted i Finland. Så lenge vi får godt materiale
tilbake slik at vi får laget en god podcast, sier Grut.
Fra barns klimaspørsmål til stygge grønnsaker
Foreløpig ligger tre episoder av Nordic Talks til produksjon,
og vil bli publisert fortløpende når de ferdigstilles.
I tillegg til piloten fra California er en episode spilt inn i
Sverige og en i Kina.

Professor Robert Strand fra Berkeley University var moderator for første episode av Nordic Talks.
– Strand ledet en samtale med Anu Partanen, den finske
forfatteren av boken “The Nordic Theory of Everything: In
Search of a Better Life” og den amerikanske sosiologiprofessoren Caitlyn Collins som er aktuell med boken “Making
Motherhood Work”. Temaet var foreldrepermisjon og hva
California kan lære fra Norden, sier Grut.
Fra 150 mennesker til hele verden
Resultatet var nettopp det Tobias Grut og kollegene i kommunikasjonsavdelingen hadde håpet podcasten Nordic Talks
skulle bli, forteller han.

Podcast nummer to ble til under Nordic Climate Actions
Weeks i Stockholm, som foregitt parallelt med klimaforhandlingene i Madrid i desember 2019. Her møttes skuespiller
Lena Endre fra Sverige, snowboardstjernen Terje Håkonsen
fra Norge og holdbarhetssjef i Hennes & Mauritz Anna Gedda
for å snakke om hvordan de som foreldre prater om klimaforandringene med sine barn.
– Episode nummer tre ble spilt inn i Beijing, og handler om
miljøfordelene rundt det å kjøpe “stygge” grønnsaker. Du kan
si at dette illustrerer at en Nordic Talks podcast kan handle
om omtrent hva som helst, så lenge den bidrar til å starte
samtaler om Norden og vår regions verdier og fokusområder,
sier Tobias Grut.

– Vi fikk belyst forskjellene på de to systemene, samtidig som
vi skapte debatt rundt hvordan måten vi løser ting på i Norden muligens kan være til inspirasjon andre steder i verden.
150 mennesker var tilstede, men når vi redigerer eventet til å
bli en podcast kan vi spre budskapet til hele verden.
Det er nettopp dette som gjør podcast-formatet til et så nyttig
verktøy, ifølge Grut.
– Våre nordiske ambassader rundt om i verden arrangerer
stadig debatter og møter som er interessante for de som er fysisk tilstede, men med Nordic Talks kan disse eventene plutselig få et globalt publikum, forklarer han.
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