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Verden er ikke det samme som den var for 20 år siden. Vi lever i en 
verden som blir stadig mer anspent og usikker. Det det vestlige 
verdensbildet under USAs fredelige hegemoni trues av nye krefter. 
I øst rasler Putin med sablene med nye kort-distanse raketter og 
annektering av naboregioner. Kina likviderer personvernet og 
enkeltmenneskets frihet til nivåer som teknologien aldri har sett før. I sør 
står den Europeiske Union under konstant motstand fra innbyggere i 
eggene medlemsland. Medlemslandene Polen og Ungarn forsøker å stadig 
innskrenke landenes demokrati. Og i vest utaler presidenten av vår 
«nærmeste allierte» seg om usikkerheten rundt USAs evne og vilje til å 
forsvare Europa.  
En verden der populisme og diktatur igjen kommer på banen trenger vi 
som fortsatt tror på frihet, demokrati og menneskerettigheter å stå 
sammen med likesinnede. Våre nordiske naboland, Danmark, Sverige, 
Finland og Island har nesten alltid hatt et likt verdisyn som oss. Vi står for 
kjente ting som demokrati, enkeltmenneskets frihet og rettigheter, men 
også for ting som er mer kjent hos akkurat oss, nemlig likestilling, 
klimakamp, og en trygg og solid velferdsstat. Det er alt dette som gjerne 
utlands kalles for den «nordiske modellen». Det gjør oss til en av de mest 
unike regionene i verden.  
Norden er et prakteksemplar på land som er spredt utover et relativt 
bredt geografisk område, og som har ekstremt like verdier og tradisjoner 
sammenliknet med andre land i verden. Det er nå på tide at vi bør avgjøre 
om vi skal sterkere sammen, nå eller i fremtiden. Norden må forenes. 
Idéen om et samlet Norden har eksistert like lenge som de klassiske 
politiske ideologiene, helt siden 1800-tallet, med støtte fra kjente norske 
personligheter som Bjørnstjerne Bjørnson. Og i en meningsmåling Oxford 
Research foretok i 2010 svarte hele 42 % av en tilfeldig utvalgt gruppe 
mennesker i Norden at de stiller seg positive til en nordisk forbundsstat en 
gang i fremtiden. Dersom dette skjer, vil vi være en av verdens 10 største 
økonomier, med 27 millioner innbyggere. Syv forskjellige og nærmest 
ubetydelige land vil dermed ha en dramatisk større tyngde i verdens 
politikk. Vi ville fått en enormt mye større innflytelse i saker som er 
viktige for oss i Norden, nemlig klima, fredsbygging og 
menneskerettigheter. Vi kunne dermed fått plass i en av verdens mest 
innflytelsesrike organisasjoner, nemlig G20 og til og med G8.  



Høyre som et liberalkonservativt parti må tørre å ta de tøffe diskusjonene 
om hva som faktisk er best for det norske folk. En slik union kan gi oss en 
fortsatt solid økonomisk vekst og en trygghet Norge aldri har vært vitne til 
før. Dette er et langtidsprosjekt som vi må tørre å starte på i dag.  
er et langtidsprosjekt som vi må tørre å starte på i dag.  
 
Oslo Unge Høyre vil:  

• Starte forhandling med alle de Nordiske landene om tettere 
samarbeid rundt felles utenrikspolitikk og dyktig forsvar.  

• Starte forhandling med alle de Nordiske landene med tanke på 
internasjonale avtaler og forpliktelser.  

• Bruke de eksisterende institusjoner for Nordisk samarbeid mer 
aktivt f.eks. Nordisk Råd. 

• Spre nordiske verdier som miljøvern, menneskerettigheter og 
demokrati i den internasjonale arenaen. 

 


