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A 1924/UHN Medlemsförslag om en nordisk Östersjöstrategi   

Medlemmerne foreslår, at Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd at 

 

att utarbeta en strategi för Östersjöns välmående. 

 

 

Baggrund 

Östersjön har för det nordiska samarbetet länge utgjort en viktig samarbetsyta. De nor-

diska institutionerna har aktivt medverkar till ökat samarbete mellan länderna men också 

tillsammans med Baltikum och övriga länder i direkt eller indirekt anslutning till innanha-

vet.  

 

Under decennier har planer och strategier tagits fram för att förbättra Östersjöns tillstånd. 

Bland dessa kan EU:s Östersjöstrategi särskilt nämnas, med fokus att rädda havsmiljön, 

länka samman regionen och öka välståndet.  

 

Men trots strategier och vidtagna åtgärder betraktas Östersjön fortfarande som en av de 

mest förorenade vattensamlingarna på jorden.1 Till de största hoten idag hör övergödning, 

kemikalier, nedskräpning och sviktande fiskstammar. I kölvattnet av klimatkrisen förvän-

tas den ekologiska statusen märkbart försämras.2 

 

Ytterligare politiska kraftsamlingar behövs för att öka takten på förbättringsarbetet. De 

nordiska länderna spelar idag, liksom igår, en betydande roll i det arbetet. Det finns ytter-

ligare potential för Norden att stärka Östersjösamarbetet internt samt externt genom de 

plattformar där nordiska intressen finns representerade såsom via finansieringsinstitut, 

forskningsprogram, parlamentariska sammanslutningar, EU och NATO.  

 

På samma sätt som det nordiska samarbetet under den senaste tiden satsat kraftigt på ark-

tiska frågor, med goda utsikter, föreslår vi att Norden skulle göra detsamma för Östersjön. 

Som bas för ett sådant arbete föreslår vi antagandet av en Östersjöstrategi. En sådan 

 
1 https://helcom.fi/baltic-sea-trends/holistic-assessments/state-of-the-baltic-sea-2018/reports-and-materials/  
2 https://helcom.fi/baltic-sea-climate-change-fact-sheet-new-publication-shows-latest-scientific-knowledge-on-climate-

change-in-the-baltic-sea/  

https://helcom.fi/baltic-sea-trends/holistic-assessments/state-of-the-baltic-sea-2018/reports-and-materials/
https://helcom.fi/baltic-sea-climate-change-fact-sheet-new-publication-shows-latest-scientific-knowledge-on-climate-change-in-the-baltic-sea/
https://helcom.fi/baltic-sea-climate-change-fact-sheet-new-publication-shows-latest-scientific-knowledge-on-climate-change-in-the-baltic-sea/
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skulle tjäna som en konkretisering av det sedvanliga nordiska samarbetsprogrammet för 

miljö och klimat.  

 

En Östersjöstrategi skulle med fördel innehålla strategiska prioriteringar inom de viktiga-

ste klimat- och miljömässiga problemområdena och identifiera åtgärder där den största 

nordiska potentialen finns att lösa dem. Åtgärdsområden kan omfatta kunskapshöjande 

projekt och samarbeten, nordisk finansiering, samordning av havsförvaltning, behov av 

harmoniserad lagstiftning samt nordiska positioner gentemot andra beslutsfattande organ. 

Det är också viktigt att strategin tar fokus på de stora möjligheter för livskvalitet, eko-

nomi och välstånd som ges av en bättre havsmiljö. 

Östersjön har fått ett förnyat intresse i och med säkerhetssituationen. Med en Östersjö-

strategi kan Norden på ett ansvarsfullt sätt öka miljösamarbetet mellan aktörer i regionen, 

ett samarbete som har god potential att stärka diplomatiska relationer och bidra till en 

långsiktig vänskap i regionen. 
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