
 
Organisasjonsnr.: 987 735 392  

Adresse: c/o Kim Runar Gjelstenli, Herkulesv. 1B, 2165 Hvam 
Bankgironr.: 0531.51.14855 

Fritt Norden Norge er en organisasjon som arbeider for økt samarbeid mellom de nordiske 

landene. Vi har eksistert som en egen organisasjon siden 2004, men er en videreføring av 

støtteforeningen Folkeriksdagens Venner, som har organisert Nordisk Folkeriksdag i de nordiske 

landene årlig siden 1990. Organisasjonen har sine røtter i danske Frit Norden, som siden 1971 har 

jobbet for et tettere nordisk samarbeid, med et klart standpunkt mot at noen av landene skal være 

medlem av EU. 

 

Nordisk Folkeriksdag er foreningens viktigste arrangement. Dette er et forum for diskusjon og 

utforming av politikk. Der møtes medlemmer av politiske partier, frivillige lag og foreninger for å 

diskutere aktuelle politiske saker og dele erfaringer i et EU-kritisk fellesnordisk perspektiv. 

Folkeriksdagene blir ofte en blanding av konferanse og idéverksted. Ingen er delegater, hver 

deltaker representerer seg selv. Under en Folkeriksdag praktiseres det nordiske fellesskapet 

på hverdagsplanet. 

 

Vi arrangerer også andre møter mellom folkeriksdagene, ofte i samarbeid med andre 

organisasjoner. Dette kan være om temaer som felles språk og kultur, velferdsstat, migrasjon 

innad i EØS-området og felles freds- og forsvarssamarbeid. Vårt mål er å knytte de nordiske folk  

og land tettere sammen i full respekt for mangfoldet. Vi vil videreutvikle den nordiske 

velferdsmodellen og forsvarer de enkelte folks rett til selvstendighet ved å jobbe for å forsvare og 

utvikle folkestyret. 

 

Vi motarbeider EUs tilknytning til Norden til fordel for et internasjonalt samarbeid mellom frie 

nasjoner. Handelsforbindelsene, passfriheten og samarbeidet i Nordisk Råd er svært viktig for et 

felles samarbeid. Og på kulturfronten ser vi nå stadig mer samarbeid og gjensidig påvirkning.  

Alt i alt finnes det i våre land en gjengs og allmenn oppfatning at vi i Norden hører sammen, og vi 

behøver hverandre. Denne følelsen av fellesskap og samhørighet med røtter i vår felles historie er 

det som vi demonstrerer og praktiserer på en årviss Nordisk Folkeriksdag og gjennom Fritt Norden 

foreningene. 

 

Bli med oss i arbeidet for det nordiske fellesskapet! 
Velkommen skal du være, vi behøver deg! 

 

Kontingent til Fritt Norden Norge er kr 250 (200 for studenter og pensjonister), som betales 

til bankkonto 0531.51.14855. 

 

Fritt Norden Norge er medlem i Frivillighet Norge, og vi er på Facebook. 

 

Du finner mer informasjon om Fritt Norden Norge på www.frittnorden.no 

og om Frit Norden Danmark på www.fritnorden.dk 

 

Kontaktperson 2020: 

Leder: Kim Runar Gjelstenli,tlf.: 957 58 242, kimru@aucegypt.edu 

 

Sekretær: Edvard Mogstad, tlf.: 986 73 848, edmogstad@yahoo.no 

 

mailto:kimru@aucegypt.edu
mailto:edmogstad@yahoo.no

