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Þingmannatillaga 
um skipti á upplýsingum um stóra alþjóðlega viðburði í einræðis- og 

ólýðræðisríkjum og viðleitni til að stilla saman strengi Norðurlandanna 

Tillaga 

Flokkahópur hægrimanna leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til ríkisstjórna á Norðurlöndum um 

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

ólýðræðisríkjum og viðleitni til að stilla saman strengi Norðurlandanna 

Bakgrunnur 

Samnefnari áður áformaðs heimsmeistaramóts í íshokkíi í Hvíta-Rússlandi, 

áformaðra Ólympíuleika í Kínverska alþýðulýðveldinu og heimsmeistarakeppninnar í 

knattspyrnu í Katar er að þetta eru allt merkisviðburðir sem fara fram í löndum þar 

sem mannréttindi eru ekki virt og reglulega berast skýrslur frá um ofbeldi og ofsóknir. 

Frá sjónarhóli borgaranna koma öðru hverju fram hér á Norðurlöndunum, þar sem 

sterk lýðræðishefð ríkir og mannréttindi eru virt, kröfur um virka afstöðu að því er 

varðar að senda skýr skilaboð með því að hætta við þátttöku í ólíkum viðburðum. 

Málið varðar ekki alltaf svið stjórnmála heldur er þátttaka ákveðin af samböndum 

íþróttafélaga, samtökum og af Alþjóðaólympíunefndinni. En stundum fer fram 

samráð. Og í ákveðnum tilfellum er skýr afstaða látin í ljós eins og á 

Ólympíuleikunum í Moskvu 1980. 

 

Heimsmeistaramótið í íshokkíi var einnig flutt frá Hvíta-Rússlandi. Yfirstandandi 

heimsfaraldur kórónuveiru var gefinn upp sem ástæða en að baki lágu pólitískar 

röksemdir á grundvelli ofbeldisverka stjórnvalda í Minsk. Frá norrænum sjónarhóli, að 

meðtöldum Norðurlandaráðs, hefur samúð og stuðningur beinst að frelsishetjum 

Hvíta-Rússlands en helstu forsprakkar þeirra starfa nú í útlegð frá Litháen og 

Póllandi. 

 

Flokkahópur hægrimanna vill því í byrjun hvetja til miðlunar upplýsinga og 

hugleiðinga á Norðurlöndum sem varða stóra viðburði. 
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Öllum Norðurlöndunum er boðið að taka þátt og norrænt notagildi felst því í að 

Norðurlöndin í sameiningu vinni að því að láta í sér heyra til að standa vörð um 

lýðræði og mannréttindi. Styrkur okkar felst í að við vinnum saman og á samræmdan 

hátt að svo miklu leyti sem kostur er. 

 

 

Norðurlöndum, 18. maí 2021 

Anna-Kaisa Ikonen (saml)  

Bente Stein Mathisen (H)  

Cecilie Tenfjord-Toftby (M) 

Hans Wallmark (M) 

Juhana Vartiainen (saml) 

Maria Stockhaus (M) 

Marianne Synnes Emblemsvåg (H) 

Michael Tetzschner (H) 

Nils-Aage Jegstad (H) 

Norunn Tveiten Benestad (H) 

Pål Jonson (M) 

Rasmus Jarlov (K) 

Solveig Sundbø Abrahamsen (H) 

Vilhjálmur Árnason (Sj.) 

Wille Rydman (saml) 

 

 


