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Behandlas i Presidiet 
 

Medlemsförslag 
om inrättande av ett EU- och försvarspolitiskt utskott   

Förslag 

Kari Kulmala och Kimmo Kivelä föreslår att 

Nordiska rådet beslutar 

att ett EU- och försvarspolitiskt utskott inrättas i Nordiska rådet.  

Bakgrund 

EU- och försvarspolitiska frågor har på senare tid seglat upp som mest centrala poli-

tiska frågor i Norden. På grund av Brexit har nordiskt samarbete kring EU-frågor fått 

en allt större betydelse. Med anledning av det försvagade säkerhetsläget i Östersjö-

området och i Europa har också försvarspolitiken ökat i betydelse. De nordiska län-

derna är naturliga partners inom EU på grund av sina likartade intressen och sam-

hällssystem. Nordiska rådet har anställt en EU-medarbetare i Bryssel, men trots det 

behandlas EU-frågor och de nordiska ländernas syn på dem osystematiskt och frag-

menterat i Nordiska rådet. Alla nordiska länder är inte medlemmar i EU, men också 

de länder som står utanför skulle ha nytta av att via Nordiska rådet påverka formule-

ringen av EU-politiken. Nordiska rådet kunde ta en ledande roll i utformningen av 

den gemensamma nordiska EU- och försvarspolitiken. 

 

Också behovet av försvarspolitiskt samarbete har ökat mellan de nordiska länderna. I 

dagens läge behandlar presidiet försvarspolitiska frågor i samband med rundabords-

diskussioner, men de ordnas bara några få gånger om året. En redogörelse över 

NORDEFCO-samarbetet ges i samband med rådets session. Dessutom har olika par-

tigrupper framlagt medlemsförslag som berör försvarspolitiken. Trots detta borde 

försvarspolitiska frågor behandlas i rådet mer systematiskt och oftare än vad nu är 

fallet på grund av det försämrade säkerhetsläget i regionen och det ökade försvars-

politiska samarbetet. 

 

Utrikesfrågor behandlas för närvarande i Nordiska rådets presidium vars viktigaste 

uppgift är ändå att fungera som rådets beslutande organ mellan sessionerna. Då 

Nordiska rådet grundades, var behandlingen av utrikespolitiska frågor inte möjligt på 

grund av Sovjetunionens påverkan, men idag finns dessa hinder inte längre. Samti-

digt har behovet av en mer omfattande behandling av utrikespolitiska frågor uppre-

pade gånger lyfts fram. 
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En av EU- och försvarspolitiska utskottets centrala uppgifter skulle vara att ge poli-

tiska rekommendationer till nordiska regeringar om olika frågor som berör utskottets 

ansvarsområden.   

 

 

Helsingfors, den 4 april 2018 

Kari Kulmala (blå) Kimmo Kivelä (blå) 

 

 


