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PRÆSIDIEFORSLAG 

 

 

Præsidieforslag 

Retningslinjer for Nordisk Råds samarbejde med 

Statsduma og Føderationsråd i Rusland samt med 
regionale parlamenter i Nordvestrusland  

Forslag 

Præsidiet foreslår 

at godkende vedlagte Retningslinjer for Nordisk Råds samarbejde 

med Statsduma og Føderationsråd i Rusland samt med regionale 

parlamenter i Nordvestrusland 

Baggrund 

På sessionen i 2011 blev vedtaget ”Præsidieforslag om retningslinjer for 

Nordisk Råds samarbejde 2012-2015 med Statsduma og Føderationsråd i 

Rusland samt med regionale parlamenter i Nordvestrusland”. Retningslin-

jerne udløber altså i år, så dette er opdaterede retningslinjer for samar-

bejdet med føderale og regionale parlamenter i Rusland. 

 

Det er samtidig et passende tidspunkt at vedtage nye retningslinjer for 

samarbejdet, for efter Ruslands anneksion af Krim og de efterfølgende 

kampe i Donbas regionen, har der ikke været tale om ”business as usual”. 

Samtidig er der fra en nordisk synsvinkel sket det stærkt beklagelige at 

Nordisk Ministerråds kontorer, i bl.a. Skt. Petersborg og Kaliningrad, stort 

set har måttet indstille virksomheden da de fik stemplet ”foreign agents”. 

I 2014 blev to af fire fælles arrangementer mellem Nordisk Råd og parla-

mentarikere fra Rusland først udskudt og siden aflyst. I 2015 er tre af fire 

fælles arrangementer blevet udskudt/aflyst.  

 

Men selv om forholdet er blevet markant køligere, så er Rusland fortsat en 

stor og vigtig nabo til Norden. Nordisk Råd bør opretholde dialogen med 

parlamenter i Rusland, så døren fortsat er holdt på klem i forhold til sam-

arbejde, hvor det er muligt. 
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Præsidiets synspunkter 

De vedlagte retningslinjer har været drøftet ved flere møder i Præsidiet. 

Undervejs blev teksten revideret lidt, med drøftelserne handlede mest om 

Nordisk Råds relationer til Rusland i lyset af anneksionen af Krim samt 

lukningen af Nordisk Ministerråds kontorer i Skt. Petersborg og Kalinin-

grad efter at de havde fået stemplet ”foreign agents”. 

 

Nordisk Råd vil fortsætte samarbejdet med russiske parlamentarikere, 

men vil dog begrænse de faste årlige arrangementer og i stedet se på an-

dre muligheder for dialog møder. Den generelle situation er blevet forvær-

ret, men Norden og Rusland ligger fortsat i samme nabolag, så det er af 

betydning med relationer og kontakter mellem Nordisk Råd og Ruslands 

føderale parlament og de regionale parlamenter i Nordvest Rusland. 

 

 

Reykjavik, den 27. oktober 2015 

Arto Pirttilahti (cent)  

Carl Haglund (sv) 

Hans Wallmark (M) 

Henrik Dam Kristensen (S) 

Höskuldur Þórhallsson (F) 

Juho Eerola (saf) 

Marit Nybakk (A) 

 

Michael Tetzschner (H) 

Morten Løkkegaard (V) 

Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir (A) 

Phia Andersson (S) 

Steingrímur J. Sigfússon 

Wille Rydman (saml) 
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Bilag: 

NORDISK RÅDS RETNINGSLINJER FOR 

SAMARBEJDET MED FØDERALE OG 
REGIONALE PARLAMENTER I RUSLAND 

 

Indledning 

På sessionen i 2011 blev vedtaget ”Præsidieforslag om retningslinjer for 

Nordisk Råds samarbejde 2012-2015 med Statsduma og Føderationsråd i 

Rusland samt med regionale parlamenter i Nordvestrusland”. Retningslin-

jerne udløber altså i år, så her er nye retningslinjer for samarbejdet med 

føderale og regionale parlamenter i Rusland. 

 

I den nuværende situation vil det parlamentariske diplomatis betydning i 

forhold til Rusland øge, og dette kan man se som en mulighed for dialog, 

hvor selv svære fælles spørgsmål aktivt kan drøftes i en konstruktiv ånd. 

Det er særligt vigtigt at de nordiske lande agerer fælles, når det gælder 

Nordisk Råds forhold til Rusland. Samtidig med at man bestræber sig for 

at Rusland ikke helt isoleres fra alt parlamentarisk samarbejde, bør man 

sikre sig at Rusland ikke kan udnytte dette parlamentariske samarbejde 

(f.eks. i medierne). Ikke-isoleringen må ikke tolkes som at Nordisk Råds 

nuværende politiske linje overfor Rusland skulle være blevet blødere eller 

mildere. Men Nordisk Råd bør opretholde dialogen med parlamenter i Rus-

land, så døren fortsat er holdt på klem i forhold til samarbejde, hvor det 

er muligt. 

 

Det er et passende tidspunkt at vedtage nye retningslinjer for samarbej-

det, for efter Ruslands anneksion af Krim og de efterfølgende kampe i 

Donbas regionen, hvor de såkaldte separatister har fået særdeles kraftig 

militær støtte fra Rusland, har der ikke været tale om ”business as usual”. 

Samtidig er der fra en nordisk synsvinkel sket det stærkt beklagelige at 

Nordisk Ministerråds kontorer, i bl.a. Skt. Petersborg og Kaliningrad, stort 

set har måttet indstille virksomheden da de fik stemplet ”foreign agents”. 

I 2014 blev to af fire fælles arrangementer mellem Nordisk Råd og parla-

mentarikere fra Rusland først udskudt og siden aflyst. I 2015 er tre af fire 

fælles arrangementer blevet udskudt/aflyst.  

 

Men selv om forholdet er blevet markant køligere, så er Rusland fortsat en 

stor og vigtig nabo til Norden. Nordisk Råd har gennem 25 år samarbejdet 

med russiske politikere i regionale organisationer, som Østersø-

parlamentarikernes BSPC, det arktiske samarbejde i SCPAR, indenfor det 

parlamentariske forum for den Nordlige Dimension og indenfor Barents 

parlamentariske netværk. Nordisk Råd vil fortsat også have glæde af di-

rekte bilaterale kontakter med russiske parlamentarikere. Det gælder om 

at finde et realistisk niveau for kontakterne i den nuværende situation. 

 

Målsætning 

 

Samarbejdet mellem Nordisk Råd og russiske parlamenter har til formål at 

støtte en fredelig og demokratisk udvikling i regionen. Samarbejdet bør 

medvirke til at fremme åbne, demokratiske samfund baseret på en stabil 

politisk og økonomisk udvikling, og samtidig at undgå nye, unødige skille-

linjer i Europa. Desværre er udviklingen i Rusland de seneste år gået i en 

forkert retning med mindre demokrati i landet og en mere aggressiv hold-

ning udadtil. Der er derfor nu tale om ganske langsigtede mål. Men Rus-

land vedbliver at være et vigtigt naboland til Norden. Der er fortsat brug 

for så gode forbindelser som muligt også på parlamentarisk niveau. Politi-
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ske kontakter med Rusland har været nyttige på områder som sikring af 

havmiljøet i Østersøen, arktisk samarbejde og kulturelt samarbejde. Der 

er f.eks. sket fremskridt med havmiljøet med bedre rensningsanlæg i Skt. 

Petersborg, til dels med nordisk støtte.  

 

Baggrund 

Nordisk Råd har haft samarbejde med parlamentarikere fra især Nord-

vestrusland lige siden den Russiske Føderation i 1991 opstod som en ny 

stat efter Sovjetunionens sammenbrud. Samarbejdet mellem Nordisk 

Råds Præsidium og den folkevalgte forsamling blev faktisk indledt allerede 

i oktober 1990 i Moskva, dengang hovedstad i Sovjetunionen.  

 

Nordisk Råd har gennem de seneste 20 år fået udbygget samarbejdet 

med russiske politikere i regionale organisationer, som Østersø-

parlamentarikernes BSPC, det arktiske samarbejde i SCPAR, indenfor det 

parlamentarisk forum for den Nordlige Dimension og indenfor Barents par-

lamentariske netværk. Nordisk Råd spillede for øvrigt en aktiv rolle ved 

dannelsen af flere af disse regionale parlamentariske netværk. 

 

Det direkte samarbejdet mellem Nordisk Råd og russiske parlamentarikere 

blev intensiveret for nogle år siden. Ved et møde i Oslo 30. oktober 2007 i 

forbindelse med Nordisk Råds session vedtog Nordisk Råd og PANWR, 

sammenslutningen af de regionale parlamenter i Nordvestrusland, en fæl-

les udtalelse om det fortsatte samarbejde. Som følge heraf blev politikere 

fra Nordisk Råd siden årligt blevet indbudt til Nordvestrusland for at få 

indblik i de lokale forhold. Tilsvarende har russiske parlamentarikere be-

søgt de nordiske lande. Parlamentarikerudvekslingen skete som en del af 

Nordisk Ministerråds kundskabs- og netværksprogram og har altså været 

finansieret af en bevilling fra Nordisk Ministerråd.  

 

På et møde med repræsentanter for Statsdumaen og Føderationsrådet i 

Moskva ved sessionen i Helsingfors i 2008 blev der enighed om, at fra 

2009 have årlige rundbordssamtaler mellem politikere fra Nordisk Råd og 

folkevalgte fra det føderale parlament i Moskva med deltagelse også fra 

regionale parlamenter i Nordvestrusland. De seneste gange var også ind-

budt repræsentanter for BSPC, Østersø parlamentarikerne. 

 

Endelig voksede der seminarer for unge politikere fra Norden og Nord-

vestrusland ud af et initiativ i 2008 taget af unge politikere i Nordvestrus-

land med støtte fra Nordisk Ministerråds daværende infopunkt i Mur-

mansk. 

 

Det forstærkede bilaterale samarbejde styrkede samtidig samarbejdet i de 

andre regionale organisationer ved at politikere i Nordisk Råd fik opbygget 

netværk med russiske parlamentarikere. 

 

Vurdering af de seneste års aktiviteter 

Samarbejdet med russiske parlamentarikere udviklede sig positivt frem til 

foråret 2014. Indtil da var der generelt positiv feedback om studie-

programmer, rundbordssamtaler og ungdomsforum. 

 

Efter Ruslands anneksion af Krim og de efterfølgende kampe i Donbas re-

gionen, hvor de såkaldte separatister har fået særdeles kraftig militær 

støtte fra Rusland, har der ikke været tale om ”business as usual”. I 2014 

blev to af fire fælles arrangementet mellem Nordisk Råd og parlamentari-

kere fra Rusland først udskudt og siden aflyst. I 2015 er tre af fire fælles 

arrangementer blevet udskudt/aflyst. Det er derfor centralt for de nye 

retningslinjer at lægge et niveau for samarbejdet, der er realistisk at gen-

nemføre.  

 

Selv i 2014 og 2015 er russiske parlamentarikeres studieprogrammer til 

de nordiske lande blevet gennemført. Der er kommet positiv feedback om 
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studieprogrammerne fra både de deltagende russiske politikere og fra 

værtsdelegationerne i Norden, senest om besøget i Danmark 2014 og i 

Finland i februar 2015. Det vil være en fordel fortsat at satse på korte og 

koncentrerede programmer, og det vil være hensigtsmæssigt at gøre den 

russiske gruppe lidt mindre og mere overskuelig med én deltager fra hvert 

regionalt parlament i Nordvestrusland, samt en henholdsvis fra Statsduma 

og Føderationsråd. Værtsland bliver i 2016 Sverige, i 2017 Island, i 2018 

Norge, i 2019 Danmark og i 2020 Finland. 

 

Studieprogrammer til Nordvestrusland for politikere i Nordisk Råd blev 

gennemført 2009-2013, så parlamentarikerudvekslingen blev gensidig.  

Generelt har de deltagende nordiske politikere været tilfredse med udbyt-

tet af studieprogrammerne. Men både i 2014 og 2015 blev studiepro-

grammerne til Nordvestrusland udskudt/aflyst. Det vil derfor i fremtiden 

nok være mere realistisk med enkeltstående besøg i tilknytning til særlige 

begivenheder i Nordvestrusland som f.eks. PANWRs sessioner frem for fa-

ste årlige besøg. Nordisk Råd udelukker ikke møder i Rusland, men lægger 

i den nuværende situation især vægt på at indbyde til møder eller studie-

rejser i Norden. 

 

Repræsentanter for Præsidiet og ofte også Miljø- og Naturresurseudvalget 

har en række gange deltaget i rundbordssamtaler, hvor også politikere fra 

Statsdumaen og Føderationsrådet i Moskva har deltaget. I Murmansk i 

2011 var for første gang også Østersøparlamentarikerne i BSPC indbudt, 

konkret ved en repræsentant for Baltisk Forsamling. Der var enighed om, 

at det var en styrkelse af samarbejdet også at inddrage politikere fra an-

dre lande i Østersøregionen. Men både i 2014 og 2015 blev rundbords-

samtalerne udskudt/aflyst. Løsningen i 2014 blev i stedet et udvidet møde 

med de russiske parlamentarikere i forbindelse med sessionen, og det sy-

nes i den nuværende situation at være et realistisk niveau. 

 

Der har siden 2009 været arrangeret årlige seminarer for unge politikere 

fra Norden og Nordvestrusland. Deltagere fra Nordisk Råd og Ungdom-

mens Nordiske Råd har været enige om, at samarbejdet har udviklet sig i 

en positiv retning. Ungdomsforum blev også gennemført i 2014, men i 

2015 meldte der sig for få unge, nordiske politikere, så arrangementet 

blev aflyst. Østersøparlamentarikerne i BSPC gennemførte i juni 2015 et 

Ungdomsforum i Kiel for unge politikere fra hele Østersøregionen – også 

med deltagere fra Ungdommens Nordiske Råd - så i fremtiden kan løsnin-

gen være i stedet at satse på ungdomsforum i BSPC regi for hele Østersø 

regionen. 

 

Nordisk Råd sendte endelig to valgobservatører til valget til den russiske 

Duma i december 2011. Nordisk Råds deltagelse blev samordnet med den 

observatørmission som gennemførtes af OSCE’s Parlamentarikerforsam-

ling (OSCE PA) og Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE). Grup-

pens iagttagelser blev rapporteret til OSCE PA og PACE. Det er muligt, der 

kommer indbydelse til ny observatørmission ved næste Duma valg, og 

Præsidiet kan så afgøre, om det vil være relevant igen at sende valgob-

servatører. 

 

På regeringssiden er Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrus-

land blevet kraftigt formindsket efter at Skt. Petersborg og Kaliningrad 

kontorerne stort set har måttet indstille virksomheden, da de fik stemplet 

”foreign agents”. Noget samarbejde fortsætter dog i det omfang det ikke 

sker via kontorerne. Parlamentarikersamarbejde er prioriteret her, og en 

bevilling fra Nordisk Ministerråd vil gøre det muligt at gennemføre fortsat-

te studieprogrammer. 
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Prioriteter i samarbejdet 

De overordnede mål for samarbejdet er fortsat: 

 

a) støtte en fredelig og demokratisk udvikling i regionen 

b) fremme gensidig forståelse for centrale spørgsmål på den interna-

tionale agenda 

c) at formidle ideer og udveksle erfaringer 

 

Det helt overordnede mål for samarbejdet, at støtte en fredelig og demo-

kratisk udvikling i regionen, er desværre blevet et mere langsigtet mål. 

Men på et eller andet tidspunkt må der komme ”nye vinde” fra Rusland, 

og selv med ”modvind” er det centralt med en vis form for kontakt. 

 

Det parlamentariske samarbejde kan give gensidig inspiration til folke-

valgte i både i Rusland – ikke mindst på regionalt plan - og i Norden. Præ-

sidiet har fortsat det overordnede ansvar for Nordisk Råds udadvendte ak-

tiviteter, men fagudvalgene må fortsat inddrages, da et mål er at udveksle 

erfaringer og at lære af ”best practise”. 

 

Præsidiet 

Der afholdes årligt møde mellem Præsidiet og de indbudte russiske parla-

mentarikere i forbindelse med Nordisk Råds session. Her koordineres det 

kommende års arrangementer. 

 

Et forbehold for de fortsatte kontakter vil være, hvis der skulle komme et 

yderligere tilbageslag i den demokratiske udvikling i Rusland. Ellers satser 

Præsidiet i den kommende periode især på disse årlige møder i forbindelse 

med sessionerne. Yderligere kan der opstå andre muligheder for dialog-

møder f.eks. i forbindelse med Østersø arrangementer. I august 2015 var 

parlamentarikere fra Statsduma og det regionale parlament i Skt. Peters-

borg indbudt til seminar i forbindelse med Østersøfestivalen i Stockholm, 

men de meldte dog afbud så mødet blev gennemført med deltagelse af to 

politikere fra Nordisk Råd og to fra Baltisk Forsamling. Men måske vil det 

senere være muligt også at inddrage russiske politikere, da kultur fortsat 

kan være et samlingspunkt. 

 

Nordisk råds Præsidium bør gennem den udpegede rapportør ivaretage 

kontakten mellem Nordisk Råd og parlamentarikere fra Rusland.  Rappor-

tøren holder Præsidiet opdateret om udviklingen i samarbejdet. 

 

Fagudvalgene 

Fagudvalgene må involveres i samarbejdet for at give samarbejdet faglig 

tyngde. De fire partnerskabsområder i Den Nordlige Dimension miljø, kul-

tur, sundhed og social velfærd samt transport og logistik er relevante te-

maer for samarbejdet. Det skal dog også være muligt at drøfte temaer, 

der ikke direkte er dækket af Den Nordlige Dimension som fiskeri, klima 

og forskning. 

 

Et vigtigt mål er at lære af hinandens ”best practise”. Et eksempel er det 

fokus på teknologisk avancerede løsninger indenfor energieffektivitet, der 

tidligere har været drøftet. Samarbejdet bør give nordisk nytte i forhold til 

arbejdet i Nordisk Råd, men det kan også være nyttigt i forhold til natio-

nalt, parlamentarisk arbejde i de enkelte nordiske lande.  

 

Sammenfatning 

Nordisk Råd vil fortsætte samarbejdet med russiske parlamentarikere, 

men vil dog begrænse de faste årlige arrangementer og i stedet se på an-

dre muligheder for dialog møder. Den generelle situation er blevet forvær-

ret, men Norden og Rusland ligger fortsat i samme nabolag, så det er af 

betydning med relationer og kontakter mellem Nordisk Råd og Ruslands 

føderale parlament og de regionale parlamenter i Nordvest Rusland. 


