MEDLEMSFÖRSLAG

A 1885/presidiet
Framlagt av

Den konservativa gruppen

Behandlas i

Presidiet

Medlemsförslag
om ökad nordisk säkerhet mot cyberattacker
Förslag
Den konservativa gruppen föreslår att
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet
att gemensamt omsätta så många som möjligt av de förslag som Bjarnasonrapporten föreslår för att öka det nordiska samarbetet mot hybrid och
cyberangrepp
att verka för att en gemensam solidaritetsförklaring mellan alla de nordiska
parlamenten, när ett angrips ses det som en attack på alla och därmed demokratin i Norden
Bakgrund
De nordiska länderna är några av de mest digitaliserade i världen. Detta innebär möjligheter men också utmaningar. Norden står inför en väsentligt mer flerdimensionell
hotbild än för några år sedan där aktörer inte bara använder militära medel för att
uppnå politiska syften. Ofta använder aktörer som Ryssland och Kina dolda och förnekbara metoder som cyberangrepp, desinformationsoperationer, utländska direktinvesteringar i samhällsviktig infrastruktur eller otillbörlig valpåverkan för att uppnå
sina syften.
Cyberattacker, påverkan och spionage mot de nordiska länderna och Europa pågår
här och nu. Det drabbar såväl myndigheter som företag och politiska församlingar.
Den senaste tiden har till exempel både det norska Stortinget och den finska riksdagen drabbats av cyberattacker samtidigt som företag utsatts för industrispionage.
Det krävs ett utökat samarbete och en starkare solidaritet mellan länderna inom
Norden för att agera gemensamt mot de länder som genomför sådana angrepp mot
våra fria och öppna samhällen.
Det nordiska försvarssamarbetet utgör en viktig plattform för långsiktig trygghet i
Norden. I juli 2020 presenterade Björn Bjarnason en uppföljning på Stoltenbergrapporten som framför allt fokuserar på ett ökat samarbete mellan de nordiska länderna
mot hybridhot och cyberangrepp. Det är angeläget att de nordiska länderna gemensamt omsätter så många som möjligt av de förslag som rapporten föreslår i praktiken
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för att öka det nordiska samarbetet på detta område.
Vidare bör de nordiska länderna agera solidariskt när enskilda eller flera nordiska
länder utsätts för cyberangrepp. En viktig inspirationskälla är den europeiska diplomatiska cyberverktygslåda som lades fram 2017 för att öka samarbetet, öka möjligheterna att begränsa cyberhot på kort och lång sikt samt ge möjlighet att påverka
hotfulla aktörers uppförande på sikt. En motsvarande nordisk diplomatisk verktygslåda skulle innebära ett solidariskt agerande, där de nordiska länderna öppnar upp för
sanktionsmöjligheter tillsammans med en ökad tillit till de nordiska ländernas respektive underrättelsetjänster gällande attribuering vid cyberattacker.
Den gemensamma nordiska nyttan med förslaget är ökad nordisk säkerhet mot cyberattacker.
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