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Pohjoismaiden neuvoston istunnon julkilau-
suma ulko- ja puolustuspolitiikasta sekä yh-

teiskunnan turvallisuudesta 11. huhtikuuta 

2013 

Tämän hetken dynaamisinta pohjoismaista yhteistyötä tehdään ulko-, 

puolustus- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Tämä kasvava yhteistyö mahdol-

listui muurin murtumisen ja kylmän sodan päättymisen myötä. 

 

Vuonna 2011 hyväksyttiin Stoltenbergin raportissa ehdotettu pohjoismai-

nen solidaarisuusjulistus. Gade-Birkavsin raportissa vuonna 2010 ehdotet-

tiin Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyön vahvistamista. 

 

Pohjoismaiden neuvosto haluaa vuonna 2013 tehdä työtä pohjoismaisen 

yhteistyön vahvistamiseksi tällä alalla edelleen. Yhteistyötä tehdään kun-

kin maan omien liittoumien ja ulkopoliittisten sitoumusten puitteissa ja nii-

tä kunnioittaen. 

 

Tehokas Pohjola edellyttää hyviä suhteita EU-parlamenttiin ja EU:n toi-

mielimiin Pohjoismaiden neuvoston EU-strategian mukaisesti. Pohjoismai-

nen yhteistyö on myös osa Eurooppa-politiikkaa niin poliittisesti kuin stra-

tegisestikin. Pohjoismaiden neuvoston mielestä pohjoismainen yhteistyö 

voi tuoda lisäarvoa eurooppalaisen politiikan laadintaan. 

 

Pohjoismaiden on pyrittävä lisäämään yhteistyötään alueellisten kysymys-

ten ja pyrkimysten saralla. Tähän kuuluu yhteistyö Pohjoismaiden strate-

gisesti tärkeillä pohjoisilla alueilla sekä arktisella alueella. Arktisen alueen 

jään sulaminen ja ilmaston muuttuminen synnyttää alueelle uutta talou-

dellista toimintaa, muun muassa uusia liikenneväyliä, mikä edellyttää lisä-

huomiota. 

 

Pohjoismaiden neuvosto toivoo Barentsin alueen tiiviimmän talousyhteis-

työn mahdollisuuksien selvittämistä. Pohjoismaiden neuvosto haluaa 

huomioida erityisesti Barentsin alueen yhteistyön 20-vuotisjuhlan vuonna 

2013. 
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Pohjoismaiden neuvosto haluaa osallistua aktiivisesti EU:n pohjoiseen 

ulottuvuuteen. 

 

Alueellisiin kysymyksiin kuuluvat myös Pohjoismaiden ja Baltian maiden 

yhteistyö muun muassa Itämeren alueella, EU:n itäinen kumppanuus ja 

suhteet Puolaan.  

 

Pohjoismaat tekevät tiivistä yhteistyötä maille tärkeissä kysymyksissä 

YK:ssa ja sen toimielimissä. Tästä yhteistyöstä tulisi tehdä järjestelmälli-

sempää ja määrätietoisempaa niin kehitysapua, ihmisoikeuksia kuin YK-

joukkoja koskevissa kysymyksissä sekä tuettaessa toisten Pohjoismaiden 

ehdokkuuksia YK-tehtäviin. Lisäksi Pohjoismaat tekevät yhteistyötä kon-

fliktien ehkäisyssä ja konfliktinratkaisussa. 

 

Pohjoismainen neuvosto haluaa vaikuttaa siihen, että Pohjoismaat vahvis-

tavat turvallisuuspoliittista yhteistyötä. Valmiustyön ja yhteiskunnan tur-

vallisuuden tulee olla keskeinen osa turvallisuuspolitiikkaa. Algerian terro-

ri-iskut muistuttivat juuri, että epäsymmetrinen sodankäynti on nykyajan 

suurimpia uhkia. 

 

Yhteiskunnan turvallisuus vaatii suurempaa huomiota siviili- ja sotilasyh-

teistyöhön. Erityisesti tulee pohtia, miten puolustusvoimat voivat toimia 

siviilivalmiuden operatiivisena resurssina kriisitilanteissa. Puheenjohtaja-

maa Norja järjestää puheenjohtajakauden ensimmäisellä puoliskolla yh-

teiskunnan turvallisuutta käsittelevän seminaarin. 

 

Pohjoismaiden neuvosto tukee NORDEFCO-yhteistyön kehittämistä. Tär-

keä yhteistyön osa-alue on taakanjako eli toistemme sotilaallisten resurs-

sien ja valmiuksien hyödyntäminen ja jakaminen. Sekä Naton uusi älyk-

kään puolustuksen konsepti (SMART Defence) että EU:n puolustusmateri-

aalien ja voimavarojen yhteiskäytön ja jakamisen käsite (pooling and sha-

ring) osoittavat puolustusresurssien koordinoinnin olevan tärkeää ja NOR-

DEFCOn työn perusteltua. 

 

Pohjoismaiden neuvosto toteaa, että hallitusten tasolla on luotu tiivistä 

pohjoismaista yhteistyötä ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Sen sijaan 

yhteys parlamentaarikoihin on jäänyt heikommaksi. 

 

Pohjoismaiden neuvosto pyytää hallituksia viimeistään 1. syyskuuta joka 

vuosi antamaan selvitykset ulko-, puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta, 

jotta neuvoston elimillä on tarpeeksi aikaa käsitellä niitä ennen istuntoa. 

 

Pohjoismaiden neuvosto aikoo tältä pohjalta järjestää alkusyksystä pyöre-

än pöydän keskustelun, jossa ministerit esittelevät selontekonsa parla-

mentaarikoille.  

 

 Pohjoismaiden neuvosto haluaa 

 

• vahvistaa verkkouhkien ja tietoverkkohyökkäysten torjumiseksi 

tehtävää yhteistyötä 

• osallistua aktiivisesti alueellisen yhteistyön rakenteisiin pohjoises-

sa 

• vahvistaa yhteistyötä koskien yhteiskunnan turvallisuutta ja val-

miuskysymyksiä 

• kutsua Pohjoismaiden puolustusministerien ja Pohjoismaiden neu-

voston puheenjohtajiston välillä käytävään puolustuspoliittiseen 

pyöreän pöydän konferenssiin 

• tehdä aloitteen tiiviimmästä yhteydestä alan pohjoismaisten mi-

nisterien sekä Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston välillä. 

• vahvistaa Euroopan parlamentin ja EU:n toimielinten kanssa teh-

tävää yhteistyötä. 
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