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Käsittelijä

Puheenjohtajisto

Puheenjohtajiston mietintö, joka koskee
jäsenehdotusta
Pohjoismaiden turvallisuuden lisäämisestä kyberhyökkäysten torjumiseksi
Ehdotus
Puheenjohtajisto ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille,
että toimeenpannaan mahdollisimman monta Bjarnasonin raportissa ehdotetuista toimista, joilla voidaan lisätä pohjoismaista yhteistyötä hybridi- ja kyberuhkien torjumisessa.
Pohjoismaiden neuvosto päättää kehottaa Pohjoismaiden neuvoston valtuuskuntia,
että ne pyrkivät laatimaan yhteisen solidaarisuusjulistuksen Pohjoismaiden parlamenttien kesken: yhteen maahan suunnattu hyökkäys tulkitaan aina kaikkiin Pohjoismaihin
ja Pohjolan demokratiaa kohtaan kohdistuvaksi hyökkäykseksi.

Taustaa
Konservatiivinen ryhmä ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,
että toimeenpannaan mahdollisimman monta Bjarnasonin raportissa ehdotetuista toimista, joilla voidaan lisätä pohjoismaista yhteistyötä hybridi- ja kyberuhkien torjumisessa.
että pyritään laatimaan yhteinen solidaarisuusjulistus Pohjoismaiden parlamenttien
kesken: yhteen maahan suunnattu hyökkäys tulkitaan aina kaikkiin Pohjoismaihin ja
Pohjolan demokratiaa kohtaan kohdistuvaksi hyökkäykseksi.

Dnro 21-00149-7

Jäsenehdotuksen ensimmäinen käsittely oli 29. kesäkuuta 2021 pidetyssä teemaistunnossa, jossa sitä pääosin kannatettiin. Ehdotuksen voi lukea kokonaisuudessaan
täällä: https://www.norden.org/sites/default/files/2021-06/A%201885_presidiet_FI%20.pdf

Puheenjohtajiston näkemykset
Jäsenehdotus noudattaa linjauksia Pohjoismaiden neuvoston yhteiskuntaturvallisuusstrategiassa, jossa todetaan: ”Kyberuhat ovat jatkuvasti kasvava yhteiskuntaturvallisuuteen kohdistuva ongelma, ja Pohjoismaiden on syytä yhdistää voimansa, jotta
ne voivat vastata näihin uusiin haasteisiin”. Pohjoismaiden neuvosto on jo pitemmän
aikaa pyrkinyt vahvistamaan pohjoismaista yhteistyötä kyberturvallisuuden alalla, ja
Pohjoismaiden hallituksille on tärkeää jatkaa työtä Bjarnasonin raportin ehdotusten
parissa.
Kyber- ja hybridihyökkäykset ovat vakavia uhkia demokratioillemme ja hyvinvointiyhteiskunnillemme, ja niitä tapahtuu jatkuvasti. Kaikki Pohjoismaat ja kolme itsehallintoaluetta ovat erilaisten hyökkäysten ja uhkien kohteena. Lisäksi niitä kohdistuu yksityishenkilöihin kaikkialla Pohjoismaissa. Varsin monet hyökkäyksistä voidaan
jäljittää autoritaarisiin hallintoihin kuten Venäjään ja Kiinaan. Puheenjohtajisto haluaa samalla korostaa, että liittoutuneiden pohjoismaisiin kohteisiin kohdistama kybervakoilu on haaste demokratialle.
Puheenjohtajisto tukee ehdotusta, mutta ehdottaa, että jäsenehdotuksen ensimmäisen osa osoitetaan Pohjoismaiden hallituksille Pohjoismaiden ministerineuvoston sijaan, koska ministerineuvostolla ei ole riittävää toimivaltaa jatkaa Bjarnasonin raportin ehdotusten käsittelyä. Lisäksi ehdotetaan täsmennystä sen selventämiseksi, että
Pohjoismaiden neuvosto eikä Pohjoismaiden hallitukset päättävät pyrkiä laatimaan
yhteisen solidaarisuusjulistuksen Pohjoismaiden parlamenttien kesken.
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