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SKJAL 3 

Yfirlýsing á Norðurlandaráðsþingi 11. apríl 
2013 um utanríkis- og varnarmál og 

samfélagsöryggi 

Í dag eiga eiga Norðurlönd, að meðtöldum Færeyjum, Grænlandi og 

Álandseyjum, öflugt samstarf á sviði utanríkis-, varnar- og öryggismála og 

hefur samstarfið aukist eftir fall múrsins og lok kalda stríðsins. 

 

Norræn samstöðuyfirlýsing var samþykkt árið 2011 eins og lagt var til í 

Stoltenbergskýrslunni árið 2009. Í yfirlýsingunni er vísað til hugsanlegrar 

hættu vegna náttúruhamfara eða slysa af manna völdum, stafrænna árása 

og hryðjuverka. Ef eitthvert Norðurlanda verður fyrir árásum eða 

hamförum munu hin löndin aðstoða eftir besta megni ef eftir því er falast. 

Í Gade-Birkav-skýrslunni frá árinu 2010 komu fram tillögur um að efla 

samstarf Norðurlanda og Eystrasaltsríkjanna. 

 

Á árinu 2013 mun Norðurlandaráð leitast við að efla enn frekar norrænt 

samstarf á sviði utanríkis- og varnarmála. Samstarfið verður að taka mið 

af og virða utanríkispólitísk tengsl landanna og aðild þeirra að 

bandalögum, og grundvallast á þjóðarétti, friðargæslu, alþjóðlegri 

samstöðu, mannréttindum, lýðræði og jafnrétti ásamt samþykkt 

Sameinuðu þjóðanna um skylduna til að verja og vernda (Responsibility to 

protect). 

 

Öflug Norðurlönd eru forsenda góðra tengsla við Evrópuþingið og stofnanir 

ESB. Norðurlandaráð hefur samþykkt áætlun varðandi ESB. Norrænt 

samstarf er einnig hluti af Evrópustefnunni, bæði pólitískt og 

hernaðarlega. Að mati Norðurlandaráðs getur norrænt samstarf, við 

mótun stefnu í Evrópumálum, skapað virðisauka. 

 

Norðurlönd þurfa að efla samstarf um svæðisbundin málefni og hagsmuni. 

Í því felst samstarf um málefni norðurslóða, sem er hernaðarlega 

mikilvægt svæði fyrir Norðurlönd, sem og Norðurskautið. Með bráðnun íss 

og loftslagsbreytingum á Norðurskautinu gefst kostur á nýrri efnahagslegri 

starfsemi, m.a. vegna nýrra siglingaleiða, en þeim fylgja einnig áskoranir 

sem takast þarf á við.  

 

Norðurlandaráð vill að könnuð verði tækifæri til aukins efnahagslegs 

samstarfs á Barentssvæðinu og leggur áherslu á að þess verði minnst að á 

árinu 2013 á Barentssamstarfið 20 ára afmæli. 



 

 

 Side 2 av 2 

Norðurlandaráð 

Skjal 3 

Flutt af: 

Forsætisnefnd 

Málsnúmer: 13-00054-1 

 

 

 

Norðurlandaráð hyggst taka virkan þátt í samstarfi ESB um norðlægu 

víddina. 

 

Meðal svæðisbundinna málefna eru einnig samstarf Norðurlanda og 

Eystrasaltsríkjanna, m.a. á Eystrasaltssvæðinu, Austur-Evrópusamstarf 

ESB (Eastern Partnership) og tengsl við Pólland. 

 

Norðurlöndin eiga náið samstarf um sameiginleg hagsmunamál á 

vettvangi SÞ og stofnana þeirra. Þetta samstarf þarf að kerfisbinda og 

gera markvissara, bæði á sviði þróunarhjálpar, mannréttinda, herafla SÞ 

og hvað varðar gagnkvæman stuðning við frambjóðendur landanna til 

embætta hjá SÞ. Norðurlönd vinna ennfremur saman að aðgerðum til að 

fyrirbyggja átök og leysa ágreiningsmál. 

 

Norðurlandaráð hyggst stuðla að því að efla norrænt samstarf á sviði 

öryggismála. Samþætta þarf viðbúnað og samfélagsöryggi við öryggismál.  

 

Hryðjuverkin í Alsír minntu okkur á ógnina sem felst í svokölluðum 

ósamhverfum hernaði.  

 

Samfélagsöryggi krefst aukinnar áherslu á samstarf borgaralegra og 

hernaðarlegra stofnana.  Herinn getur tekið þátt í borgaralegum viðbúnaði 

þegar neyðarástand kemur upp.  

 

Norðurlandaráð mun fara fram á að á þinginu 2013 verði lögð fram 

greinargerð um hugsanlega Haga-II yfirlýsingu. Einnig þarf að huga að því 

hvort endurnýja skuli og stækka ábyrgðarsvið NORDRED-samningsins 

(björgunarsamningur Norðurlandanna fimm). 

 

Norðurlandaráð styður frekari þróun samstarfsins innan NORDEFCO. 

Mikilvægur þáttur þess er að dreifa byrðum, þ.e.a.s. gagnkvæm 

samnýting herafla og -styrks. Hugmynd NATO um „Snjall-varnir“ (SMART 

Defence) ásamt hugmynd ESB um samnýtingu varnarbúnaðar og herafla 

(Pooling and Sharing) staðfesta mikilvægi þess að samræma 

varnarviðbúnað og færa rök fyrir fyrir nauðsyn NORDEFCO. 

 

Norðurlandaráð bendir á að komið hefur verið á nánu samstarfi 

ríkisstjórna Norðurlanda á sviði utanríkis- og varnarmála. Hins vegar 

skortir nokkuð á að tengsl þingmanna og ríkisstjórnasamstarfsins séu sem 

skyldi. 

 

Norðurlandaráð leggur til að ríkisstjórnirnar leggi fram skýrslur um 

utanríkis-, varnar- og öryggismál eigi síðar en 1. september ár hvert.  

 

Hringborðsráðstefnur um varnarmál á Norðurlöndum með þátttöku 

norrænna varnarmálaráðherra og forsætisnefndar Norðurlandaráðs gegna 

mikilvægu hlutverki í starfinu.  

 

Norðurlandaráð hyggst: 

 

• Efla samstarf gegn netógnum og stafrænum árásum 

• Taka virkan þátt í svæðisbundnu samstarfi á norðurslóðum 

• Efla samstarf um samfélagsöryggi og viðbúnað 

• Bjóða til hringborðsráðstefnu um varnarmál með þátttöku 

norrænna varnarmálaráðherra og forsætisnefndar 

Norðurlandaráðs 

• Stuðla að nánari tengslum milli norrænna ráðherra sem fara með 

þessi mál og forsætisnefndar Norðurlandaráðs 

• Efla samstarf við Evrópuþingið og stofnanir Evrópusambandsins. 


