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vision

Ett konkurrenskraftigt,
välmående och tryggt Norden
De nordiska länderna är kända runtom i världen som stabila demokratier
som har bästa resultat när det gäller konkurrenskraft och befolkningens
välfärd. Vi är mindre än de flesta, men vi har kunskap som väger mer.
Norden har de senaste årtiondena spelat en allt mer samlad roll på den

globala arenan. Samtidigt har återkommande kriser och ökad internationell oro bidragit till ett växande behov av fördjupad nordisk samverkan.
Vi klarar inte av framtidens utmaningar utan varandra.
Mittengruppens vision är att de nordiska länderna också i framtiden
är kända för sin förmåga att kombinera konkurrenskraft med välfärd och
trygghet. Alla som bor i Norden bör ha lika möjligheter i livet, oberoende
av kön, ålder, social eller kulturell bakgrund. För att förverkliga denna
vision måste de nordiska länderna lyfta sitt samarbete till en helt ny nivå.

värdegrund

För människan och mänskligheten
Mittengruppens partier har sitt ursprung i folkliga rörelser. Vi står för
näringsfrihet, entreprenörskap, jordnärhet, decentralisering och valmöjligheter.
Mittengruppen arbetar för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt

hållbart Norden. Vi är måna om folkbildning och människans förmåga att
fatta beslut om sitt eget liv. Vi framhäver den enskilda människans frihe-

ter och rättigheter samt ansvarfullhet. Vi värnar demokrati och folkstyre
samt samhällets mångfald, inkludering och jämlikhet.

Individen: Friheter, rättigheter och ansvar
n

n

Vi vill att varje person har valfrihet och valmöjligheter i livet,
yttrandefrihet och öppen tillgång till information.
Vi värnar respekt för rättssamhällets principer, jämställdhet samt
tryggande av minoriteters kultur och rättigheter.

n

Vi menar att var och en har ett ansvar, inom samhällets ramar, för
att ta hänsyn till demokrati, omgivning, miljö och naturresurser med
tanke på kommande generationer och deras levnadsvillkor och behov.

Samhället: Mångfald, folkstyre och social integration
n

Mångfald, inkludering, dialog och jämlikhet är för oss bärande
principer i samhället.

n

Folkstyre, ett starkt civilt samhälle, starkt lokalt beslutsfattande och
aktivt medborgarskap är grundläggande för välfärden.

n

Utbildning, arbete, social integration och jämställdhet, samt
folkhälsa är hörnstenar för välfärd och hög livskvalitet.

mål

Ett gränslöst Norden
med globalt inflytande
Mittengruppen vill att de nordiska länderna är föregångare i att samordna och harmonisera sin politik, sina lagar och standarder för att skapa en gränslös nordisk region. Vi vill satsa på gemensamma nordiska
lösningar, som förutsätter en tydligare ansvarsfördelning mellan våra
länder, skapar mervärde och sparar resurser.

Lokalt vill vi...
n

Göra Norden till en integrerad marknad utan gränshinder för arbete,
utbildning, forskning, företagande, innovation, hälso- och sjukvård,
infrastruktur och räddningstjänster.

n

Göra Norden tryggt för alla genom att motverka social utslagning,
marginalisering, diskriminering och segregering.

n

Göra Norden till en föregångare inom grön ekonomi, öka
energieffektiviteten, samt främja användning av förnybara
energiformer och smarta energilösningar.

n

Öka nordisk forskning om miljö, klimat, energieffektivitet, förnybar
energi, smarta energilösningar, välfärdsteknologier, livsmedel,
läkemedel, IT, material- och bioteknologi.

n

Skapa fler incitament för företag att erbjuda praktikplatser och
lärlingsutbildningar för unga över gränserna.

n

Fördjupa det nordiska säkerhets- och försvarssamarbetet.

n

Fördjupa det nordiska samarbetet inom EU och EES.

n

Främja fred, demokrati och välfärd i Nordens närområde.

Globalt vill vi...
n

Värna den nordiska identiteten som en grund för gemensam
marknadsföring av nordisk kultur, mode, mat, skola, gröna
innovationer och turism.

n

Agera nordiskt på internationella arenor i frågor som berör
civil krishantering, konfliktlösning, bistånd, medborgerliga- och
mänskliga rättigheter samt miljö.

n

Förstärka gemensamma nordiska miljö- och sociala standarder och
göra dem globalt kända och möjliga att tillämpa.

n

Skapa en gemensam nordisk strategi för Nordatlanten, Arktis,
Nordkalotten och Östersjön.

n

Fördjupa de nordiska utlandsrepresentationernas samarbete inom
gemensam intressebevakning och medborgartjänster.
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