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Flagging på Nordens dag 23. mars
23. mars er Nordens dag og dagen markeres over hele Norden for å feire det nordiske
samarbeidet og inngåelsen av Helsingforsavtalen i 1962. Avtalen regulerer det offisielle
nordiske samarbeidet og legger grunnen for mye av kontakten vi har med våre nordiske
naboer i dag. Derfor kalles den gjerne Nordens «grunnlov».
Det nordiske samarbeidet er blitt aktualisert de siste årene, og vi ser at samarbeidet
fordypes på stadig flere områder. Til grunn for dette ligger det et folkelige engasjementet for
Norden, noe som er en av samarbeidets store styrker!
Siden 2014 har 23. mars vært fast flaggdag for Stortinget og de åtte nordiske flaggene heises
hvert år på Løvebakken. Rundt om i hele Norden markeres dagen med ulike kulturelle
arrangementer, og stadig flere kommuner har tradisjon for å flagge med de nordiske
flaggene eller bare det norske.
Foreningen Norden vil med dette oppfordre din kommuner å ta del i feiringen ved å flagge
torsdag 23. mars 2017.
Innbyggerne i Norden har stor nytte av Helsingforsavtalen. Avtalen sikrer tilgang til høyere
utdanning, og til sosiale rettigheter ved opphold i et annet nordisk land. De nordiske
regjeringer er også enige om at undervisningen i skolen skal omfatte kunnskap om språk,
kultur og alminnelige samfunnsforhold i de nordiske landene. Dette er viktig for å styrke og
utvikle Norden som region.
I år feirer også Finland 100 års selvstendighet. Foreningen Norden over hele landet er med å
feire dette, samtidig med at Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd. Det er flott om
norske kommuner også vil markere dette med ulike aktiviteter. Ta gjerne kontakt, dersom
det ønskes idéer, formidlet kontakt eller lignende.
Vi håper din kommune vil være med og feire dagen!

Med vennlig hilsen

Rune Mørch Wergeland

Espen Stedje

styreleder

generalsekretær
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Bli med å markere Nordens dag!
23. mars markeres Nordens dag. Kommuner over hele Norden er med i markeringen ved å flagge denne
dagen. Stortinget vil heise alle de nordiske flaggene på Løvebakken. I det vedlagte brevet
inviterer Foreningen Nordens styreleder Rune Mørch Wergeland og generalsekretær Espen Stedje alle
landets kommuner til å gjøre det samme.
Foreningen Norden håper også din kommune vil være med å markere Nordens dag ved å flagge den 23.
mars!
Du finner mer informasjon om Nordens dag på våre nettsider: http://www.norden.no/hva‐gjor‐vi/nordens‐
dag/
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