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Forsætisnefnd forsætisnefndar um 

skipti á upplýsingum um stóra alþjóðlega viðburði í einræðis- og 
ólýðræðisríkjum og viðleitni til að stilla saman strengi Norðurlandanna  

Tillaga 

Forsætisnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til ríkisstjórna Norðurlanda 

að hefja skipti á upplýsingum um stóra alþjóðlega viðburði í einræðis- og 

ólýðræðisríkjum eða öðrum löndum þar sem mannréttindi eru virt að 

vettugi, enn fremur að leitast við að stilla saman strengi Norðurlandanna. 

Bakgrunnur 

Flokkahópur hægrimanna leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til ríkisstjórna Norðurlanda 

að hefja skipti á upplýsingum um stóra alþjóðlega viðburði í einræðis- og 

ólýðræðisríkjum og viðleitni til að stilla saman strengi Norðurlandanna.  

 

Þingmannatillöguna er að finna í heild sinni á slóðinni: 

https://www.norden.org/sv/aarende/medlemsforslag-om-utbyte-av-information-

vad-galler-stora-internationella-evenemang-som-ager 

  

Þingmannatillagan var til fyrstu afgreiðslu á fundi forsætisnefndar 28. júní 2021. 

Tillagan fékk góðar undirtektir með tillögum um fáeinar breytingar.  

Sjónarmið forsætisnefndar 

Forsætisnefnd styður tillöguna en leggur til að tillagan verði víðtækari og nái einnig 

yfir önnur lönd þar sem mannréttindi eru virt að vettugi. Ástæðan er sú að 

mannréttindabrot geta einnig átt sér stað í lýðræðisríkjum, einkum þar sem svonefnt 

veikt lýðræði ríkir.  

 

Með samstöðu og einróma afstöðu gagnvart alþjóðlegum stórviðburðum í löndum 

sem virða mannréttindi að vettugi yrðu áhrif Norðurlanda meiri en ella. 
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Forsætisnefnd telur að tillagan samræmist stefnu Norðurlandaráðs í alþjóðamálum 

þar sem slegið er föstu að Norðurlöndin geti látið til sín taka í heiminum með því að 

tala ávallt skýrri röddu til varnar lýðræði, réttarríki, jafnræði og mannréttindum. 

Einnig segir í stefnunni að norrænu ríkisstjórnirnar eigi að nýta betur tækifæri sem 

leynast í norrænu samstarfi: „Reynslan sýnir að þegar Norðurlöndin hafa með sér 

samráð fyrir fundi á alþjóðavettvangi geta þau haft mikil og oft úrslitaáhrif. 

Undirbúningsfundir og samráð eiga að vera regla fremur en undantekning.“ 
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