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Turvallinen, vihreä 
ja nuori Pohjola 

Levottomassa maailmassa tarvitaan vahvaa poh-
joismaista yhteistyötä. Edessämme on ilmasto- 
ja ympäristökriisi, joka edellyttää nopeita 
muutoksia ja uusia vihreitä ratkaisuja. Demo- 
kraattiset arvot ovat paineen alla. Venäjän 
hyökkäys Ukrainaan merkitsi Euroopan turval-
lisuudelle tienhaaraa.

Pohjoismainen luottamus ja yhteisöllisyys mukaan lukien kieli-, arvo- 
ja kulttuuriyhteisö luovat vakaan pohjan pohjoismaiselle yhteistyölle. 
Kaikki Pohjoismaat haluavat nyt myös olla yhdessä puolustusliitto 
Naton jäseniä. Pohjoismaista yhteistyötä koskevan vision tavoittee-
na on, että Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue 
vuoteen 2030 mennessä panostamalla vihreään, kilpailukykyiseen ja 
sosiaalisesti kestävään Pohjolaan. Tämän saavuttamiseksi meidän on 
jatkettava työtä maittemme välisten rajaesteiden vähentämiseksi. 

Norjan puheenjohtajakaudella 2023 priorisoimme erityisesti turval-
lisuus- ja valmiusyhteistyötä, vihreitä energia- ja liikenneratkaisuja sekä 
Pohjoismaiden nuoria. Puheenjohtajamaa toimii sen puolesta, että 
näiden alojen uusia aloitteita ja olemassa olevia suosituksia nostetaan 
esiin.

Suomi



Turvallinen  
Pohjola

Pohjoismaiden asukkaat haluavat lisätä pohjoismaista yhteistyötä 
puolustus- ja turvallisuusalalla, kriisinhallinnassa ja ilmastoratkaisuissa. 
Turvallinen Pohjola on edellytys pohjoismaisen vision saavuttamisek-
si. Koronapandemia osoitti, että pohjoismaista yhteistyötä on vara 
parantaa kriisivalmiuden osalta. Pandemian hoidosta saatuja oppeja on 
käytettävä edessämme olevien ilmastokriisin ja turvallisuuspoliittisen 
tilanteen tuomien suurien haasteiden kohtaamisessa. 

Energian, elintarvikkeiden, lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden 
huoltovarmuus ovat keskeisellä sijalla pohjoismaisen yhteistyön 
vahvistamisessa. Norjan puheenjohtajakaudella seurataan käynnissä 
olevaa työtä valmiusyhteistyön lisäämiseksi, niin että olemme parem-
min valmistautuneita uusien kriisitilanteiden koittaessa.

Norja haluaa puheenjohtajamaana edistää keskustelua pohjoismai-
sesta puolustusyhteistyöstä ja siitä, mikä merkitys sillä on, että kaikki 
Pohjoismaat haluavat olla Naton jäseniä.
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Vihreä  
Pohjola 

Vähäpäästöisen yhteiskunnan ja ilmasto- ja kestävyystavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää uusiutuvaa energiaa. Turvallisuuspoliittinen 
tilanne on tehnyt energiakysymyksistä entistä ajankohtaisempia. Fossii-
littoman liikennesektorin kehittämisessä tarvitaan puhdasta energiaa. 
Vihreässä siirtymässä on samanaikaisesti tehtävä ympäristöä koskevia 
sopeutustoimia ja varmistettava luonnon monimuotoisuuden säily-
minen. Siirtyminen puhtaaseen energiaan luo myös uusia työpaikkoja 
ja uusia mahdollisuuksia elinkeinoelämälle. Meidän on varmistuttava 
siitä, että vihreästä siirtymästä tulee inklusiivinen ja oikeudenmukai-
nen. Tutkimus- ja innovaatioyhteistyö yhdistettyinä muun muassa 
uuteen teknologiaan ovat avain vihreään siirtymään. 

Pohjoismailla tulee olla johtoasema, kun kyse on uusiutuvasta ener-
giasta niin maalla, merellä kuin ilmassa. Pohjoismaiden välistä infra-
struktuuria on parannettava. Toivomme, että perustetaan infrastruk-
tuuriministerineuvosto, joka edistää vihreää liikennesektoria ja lisää 
liikkuvuutta.
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Nuori  
Pohjola

Maailmalla on edessään ilmastokriisi, joka tulee vaikuttamaan tuleviin 
sukupolviin. Koronapandemia on vaikuttanut suuresti lasten ja nuorten 
elämään. Lasten ja nuorten mielenterveys on keskeinen aihe. Lasten ja 
nuorten aktiivinen osallistuminen yhteiskuntaelämään ja demokratian 
toteutumiseen on ratkaisevaa. Lapset ja nuoret käyttävät digitaalisia 
foorumeita niiden antamine haasteineen ja mahdollisuuksineen. 

Tämän päivän nuoret ovat tulevaisuuden työntekijöitä ja työnantajia. 
Koulutuksen on kohdattava huomispäivän työelämän tarpeet. Osallis-
tuminen työelämään on pohjoismaisen hyvinvointimallin kulmakivi, ja 
meidän on varmistettava ihmisarvoinen työelämä. Huolestuttava osuus 
nuorista putoaa koulutuksen ja työn ulkopuolelle, millä on kielteisiä 
seurauksia yksittäiselle ihmiselle ja koko yhteiskunnalle. Meidän on 
vah vistettava nuorten koulutus- ja työskentelymahdollisuuksia Pohjois-
maiden välillä. Liikkuvuus maiden rajojen välillä on samalla investointi 
ystävyyteen, yhteenkuuluvuuteen ja luottamukseen. Pohjoismaisten 
kielten ymmärtäminen ja kulttuuriyhteisö ovat riippuvaisia siitä, että 
ihmiset tapaavat toisiaan matkustaessaan, opiskellessaan ja työskennel-
lessään naapurimaissa. 

Pohjoismailla on pitkät perinteet lasten ja nuorten osallistamisessa. 
Norja haluaa puheenjohtajakaudellaan vahvistaa lapsiin ja nuoriin 
sekä heidän yhteiskunnalliseen osallistumiseensa kohdistettavia panos-
tuksia. 
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