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Framställning 41/2012
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet
att ta fram en jämförande publikation om Självstyre i Norden som
samlar erfarenheterna från Grönland, Färöarna och Åland i en
jämförelse kring självstyrelseformerna i Norden. Avsikten med
publikationen skulle vara att synliggöra självstyret i Norden, som ett
fredligt sätt att lösa regionala konflikter och se till minoriteters
rättigheter och bör ha ett diplomatiskt fokus
att anordna en konferens kring Självstyre i Norden där publikationen
presenteras och självstyreformerna i Norden kan diskusteras

Nordiska ministerrådet meddelar:
Nordiska ministerrådet ser positivt på initiativet att synliggöra självstyret i
Norden genom att samla erfarenheterna från Grönland, Färöarna och Åland i
en jämförande publikaiton om självstyrelseformerna i Norden. Frågan har
diskuterats i ministerrådet och det har framkommit olika synpunkter på och
förslag till hur uppgiften kan lösas.
Ministerrådet konstaterar att synliggörandet av självstyret i Norden, som ett
fredligt sätt att lösa regionala konflikter och se till minoriteters rättigheter
inte direkt är en fråga som hör under det formella nordiska samarbetet under
ett specifikt ministerråd. Ministerrådet och ministerrådssekretariatet besitter
därmed inte det nödvändiga kunnandet eller resurserna för att utarbeta en
publikation som på ett metodiskt sätt jämför självstyrelseformerna, eller för
att genomföra en konferens kring ämnet. Nordiska ministerrådet bedömer att
det krävs externt expertkunnande för att utarbeta en kvalitativt högklassig
publikation som jämför självstyrelseformerna, och även för att genomföra en
konferens kring ämnet.
Ministerrådet önskar bidra till att genomföra satsningarna i framställningen
genom att erbjuda ett bidrag till utarbetandet av en publikation och
eventuellt genomförandet av en efterföljande konferens om
självstyrelseformerna i Norden. Ministerrådet kan erbjuda ett bidrag på upp
till 400 000 DKK från ministerrådets budget för 2013.
Ministerrådet föreslår samtidigt att det vidare arbetet med att realisera
framställningen förankras i Nordiska rådet, eftersom detta ger bättre
möjligheter för rådet att få det innehåll i publikationen och konferensen som
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man önskar. Ministerrådet är naturligtvis villigt att samarbeta med Nordiska
rådet, t.ex. i samband med arrangerandet av konferensen.
Nordiska ministerrådet anser att framställningen kan avskrivas.
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