Föreningen Nordens Stockholmsavdelning
Medlemsbrev 2018/4
Hej,
Här kommer programmet med höstens återstående medlemsmöten samt intressant material
från två höstens föreläsare.
Forskaren Patrick Joyce från RATIO - Näringslivets forskningsinstitut - höll ett mycket
uppskattat föredrag och hälsar och tackar för en trevlig kväll.
I bifogad länk hittar ni rapporten som låg till grund för föredraget.
https://eso.expertgrupp.se/rapporter/integration-och-arbetsmarknad-ett-urval-europeiskalander/
Ann Jönsson från Nordens Välfärdscenter (NVC) talade på senaste mötet om en ny studie
av Åldersvänliga städer som NVC presenterade i oktober. Den finns att ladda ner via länken
nedan.
https://nordicwelfare.org/wp-content/uploads/2018/01/En-bättre-plats-att-åldras-på-v2.pdf

Nytt datum för medlemsmötet med riksdagsledamot Pyry Niemi (s), ordförande för Nordisk
rådets utskott för utveckling och tillväxt, blir den 29 november.

HÖSTPROGRAM FÖRENINGEN NORDENS STOCKHOLMSAVDELNING
NORDISKT GENRESURS CENTER (NordGen)
Tisdag den 6 november kl 18:00 Föreningen Nordens kansli, Drottninggatan 30
Observera nyinsatt program!
Efter den torra och varma sommaren är frågan om hur vi ska klara vår framtida
matproduktion mer aktuell än någonsin. En viktig nyckel till svaret ligger i de genetiska
resurser som finns i våra växter, djur och skogar. Genetisk mångfald är en naturresurs som
är mångdubbelt mer värd än olja och diamanter. I de nordiska länderna har vi valt att
samarbeta kring det enorma ansvar det innebär att ta hand om dessa resurser. Detta ansvar
ligger hos Nordiskt Genresurscenter (NordGen) som är en institution under Nordiska
Ministerrådet. NordGen ansvarar även för driften av Svalbards Globala Frövalv som ligger
insprängt i ett berg på permafrostens Svalbard, cirka 1300 km från Nordpolen. Frövalvet
som innehåller säkerhetskopior av mer än en miljon fröprover från en mängd genbanker runt
om i världen, är en viktig försäkring för att trygga världens framtida livsmedelstillgång.
Sara Landqvist är kommunikatör på NordGen och arbetar till vardags på huvudkontoret i
Alnarp. Hon kommer att berätta mer om NordGen, Svalbards Globala Frövalv och varför
arbetet med att bevara genetisk mångfald är så viktigt. Se även www.nordgen.org.
Samarrangemang för FNSiN, Föreningen Norden Stockholm och Studieförbundet
Vuxenskolan
Fika med ostmacka serveras. Kostnad 50 kronor. Föranmälan senast den 5 november till
Anders Schærström, anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28; 08 758 3003.
BALTISKA LÄNDERNA 100 ÅR

Tisdag den 20 november kl. 18:00 Estniska huset, Wallingatan 34
Observera nytt datum!
Ett samtal med Sveriges ambassadör i Vilnius 2008-2011 Ulrika Cronenberg Mossberg och
Sveriges ambassadör i Tallinn 2013-2018 Anders Ljunggren.
Avgift 50 kr inklusive kaffe/te och smörgås. Anmälan senast den 16 november till Barbro
Graeffe, barbrograeffe@yahoo.se eller tel. 073 810 80 93 (SMS)

NORDEN 2018 - Från förslag till beslut i Nordiska rådet
Torsdag den 29 november kl. 18:00
Föreningen Nordens kansli, Drottninggatan 30, 7 tr
Riksdagsledamot Pyry Niemi (S) är ordförande för Nordiska rådets utskott för utveckling
och tillväxt. Utskottet arbetar med en bred palett av frågor – bland annat handlar det om
arbetsmarknad, näringsliv, energi, gränshinder och transportpolitik. Regional- och
strukturpolitik, kommunikation och IT hör också till utskottets arbetsområden. Aktuella
ärenden i utskottet rör t.ex. nordisk transportpolitik, nytt samarbetsprogram om energi, samt
”teknologirevolutionen och Norden”. Dessa och andra frågor behandlas vid Nordiska rådets
session i Oslo 30 oktober – 1 november.
Under 2018 har Sverige varit ordförandeland för Nordiska ministerrådet. I det svenska
ordförandeskapsprogrammet är ”hållbart och innovativt Norden” ett huvudtema – hur ska
digitalisering och andra innovationer utnyttjas för att säkra en hållbar utveckling? Ett nordiskt
samarbetsprogram för närings- och innovationspolitik 2018-2021 lanseras under det
svenska ordförandeskapet.
Utifrån detta redogör Pyry Niemi för det aktuella arbetet i Nordiska rådet och i ”hans” utskott.
Anmälan senast 26 november till Bengt Ohlsson, bengttohlsson@gmail.com eller 070-817
65 06

NORDISK LITTERATURVECKA OCH KURA SKYMNING
12-18 november 2018
Nordiska litteraturveckan är ett högläsningsevenemang då samma nordiska litteratur
relaterad till ett valt tema läses upp och diskuteras samtidigt i hela Norden, Baltikum, samt
övriga Norden-intresserade institutioner runtom i världen. Projektet administreras av
Föreningarna Norden. Årets tema är ”Hjältar i Norden”, och årets författare 2018 är
islänningen Einar Már Guðmundsson med boken ”Kungar av Island”
Mer information om Kura skymning och Stockholmsavdelningens deltagande i kommande
mejlutskick.

Ni som är medlemmar är alla välkomna att kontakta styrelsen med programförslag. Mejla
sekreterare Birgitta Englin englin.birgitta@gmail.com
Information om arrangemang finns även på på vår hemsida http://stockholm.norden.se/.
Varmt välkomna!

