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 Pohjoismaiden neuvoston Suomen puheenjohtajakauden ohjelmassa korostetaan 

tulevaisuusorientoitunutta Pohjolaa ja ehdotetaan pohjoismaisen tulevaisuuskon-

ventin järjestämistä. 

 Istunnon yhteydessä järjestettävässä pääministerien huippukokouksessa keskus-

tellaan Pohjolan ja pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuudesta sekä Pohjolan merki-

tyksestä maailmassa.  

 Pohjoismaat ovat toimineet luottamukseen ja yhteisiin sääntöihin perustuvan 

maailmanjärjestyksen puolesta, jossa kunnioitetaan kansainvälisiä sopimuksia 

ja ihmisoikeuksia, samalla kun ne tuomitsevat sotilaallisen voimankäytön. Tämä 

on nyt särkynyt Venäjän aloitettua brutaalin ja provosoimattoman hyökkäyksen 

Ukrainaa vastaan, ja tilanteen palautuminen ennalleen tulee viemään pit-

kään.  Pohjoismaiden tulee olla tässä työssä mukana. 

 

Kansainvälinen ja globaali yhteistyö yhteisten uhkien torjumiseksi on kokenut 

kovia uuden turvallisuustilanteen takia. Globaali kehitys ja kestävän kehityksen 

tavoitteiden toteuttaminen ovat vaikeutuneet. Ilmastonmuutoksen ja luonnon 

monimuotoisuuden köyhtymisen kaltaiset ilmiöt sekä joukkotuhoaseiden val-

vonta ja aseriisunta ovat kuitenkin yhtä ajankohtaisia kuin aikaisemmin. Huolto-

varmuus, kestävä energiavarmuus ja oman infrastruktuurin valvonta ovat en-

tistä tärkeämpiä Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyksen jälkeen sekä viime 

vuosien globaali kehitys huomioon ottaen.  

 

Suomi ja Ruotsi ovat Venäjän toimien ja Euroopan turvallisuustilanteen heiken-

tymisen seurauksena päättäneet hakea puolustusliitto Naton jäsenyyttä. Suo-

men ja Ruotsin Nato-jäsenyys muuttavat tilanteen, mikä tarjoaa uusia mahdolli-

suuksia pohjoismaiselle puolustus- ja turvallisuuspoliittiselle yhteistyölle.  

 

Näkemyksemme mukaan tällaiset suuret, koko ihmiskuntaa koskevat haasteet 

voidaan ratkaista ainoastaan monenvälisen yhteistyön avulla. 

 

Venäjän hyökkäyssotaa ei myöskään voida pitää historiallisesti erillisenä tapah-

tumana. Päinvastoin nyt edellytetään pitkäjännitteisyyttä menneisyyteen, 

mutta eritoten tulevaisuuteen nähden. Pohjoismaiden pääministerien 
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tulevaisuuskeskustelu on osa Suomen puheenjohtajuusohjelmassa ehdotettua 

tulevaisuuskonventtia. 

 

Keskusteluissa on pohdittava sitä, mikä merkitys Pohjoismailla on Ukrainan jäl-

leenrakentamisessa, miten maailman demokratioita ja sääntöpohjaista maail-

manjärjestystä palautetaan ja vahvistetaan ja miten maailman turvallisuutta 

edistetään tulevaisuudessa. Tulevaisuuskeskustelussa on myös käsiteltävä poh-

joismaista yhteistyötä ja yhteispohjoismaisia asioita, kuten hyvinvointimallin tu-

levaisuutta. Turvallisuus on kaiken hyvinvoinnin perusta ja lähtökohta. Pohjois-

maiden neuvosto on peräänkuuluttanut vahvaa Pohjolaa, jossa maat ovat yhtei-

sesti paremmin varautuneita kriisien koittaessa. Pohjoismaiden neuvosto haluaa 

yhdessä pohjoismaisten hallitusten ja Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa 

luoda Pohjoismaita ja pohjoismaista yhteistyötä koskevan yhteisen vision.  

 

Ajatuksena on käyttää alla olevia ohjaavia kysymyksiä tulevaisuuskeskustelun läh-

tökohtana.  

1. Miten Pohjoismaat ovat reagoineet ja miten niiden tulee reagoida Eu-

roopan ja maailman turvallisuusjärjestelmän ja sääntöpohjaisen maail-

manjärjestyksen globaaleihin muutoksiin? Mitä Pohjoismaat voivat 

tehdä myötävaikuttaakseen sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen jäl-

leenrakentamiseen ja vahvistaakseen maailman demokratioita?  

2. Millaisia mahdollisuuksia pohjoismaiselle yhteistyölle muodostuu, kun 

kaikkien Pohjoismaiden odotetaan lähitulevaisuudesa olevan puolustus-

liitto Naton jäseniä?  

3. Mitä Pohjoismaat voivat tehdä kiinnittääkseen huomion yhteisiin glo-

baaleihin uhkiin, kuten ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuu-

den köyhtymiseen, elintarvikekriisiin ja joukkotuhoaseiden leviämiseen, 

ja miten Pohjoismaat voivat toimillaan ehkäistä näitä? 

4. Millä tavoin Pohjoismaat voivat vahvistaa yhteistyötään Euroopan tule-

vaisuuden puolesta? 
 


