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JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus 

Baltian maiden toimistojen vahvistamisesta 

 

Pohjoismaiden ministerineuvostolla on 20 vuoden ajan ollut tiedotustoi-

misto Venäjällä. Baltian maiden vastaavien toimistojen tapaan Venäjän 

toimiston tavoitteena on ollut antaa tietoa pohjoismaisista yhteiskunnista 

ja lisätä naapurimaidemme tietämystä Pohjoismaista. Työtä on suurelta 

osin toteutettu yhteistyöhankkeina venäläisten kansalaisjärjestöjen kans-

sa. 

 

Vaikka näin kauan on pyritty parantamaan yhteyksiä Venäjän ja Pohjois-

maiden välillä, Venäjä luokitteli tammikuusta 2015 lähtien ministerineu-

voston toimiston ulkomaiseksi agentiksi. Pohjoismaiden ministerineuvosto 

päätti lakkauttaa toiminnan Pietarissa. Päätös oli aivan oikea. Toimiston 

parikymmentä työntekijää ovat tehneet hyvää työtä, mutta heidän ei voi-

da odottaa jatkavan työtään Venäjän vastustaessa toimintaa niin voimak-

kaasti. 

 

Tämä ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että pohjoismainen tiedotustoiminta 

vähenee Baltian maissa. Nyt tarvitaan pikemminkin aiempaa enemmän 

yhteyksiä Venäjän ja Baltian maiden kansalaisyhteiskunnan kanssa. Venä-

jän hallitus hyödyntää entistä edistyneempiä menetelmiä sekä Pohjois-

maiden että Baltian maiden mustamaalaamiseksi. Maistamme levitetään 

väärää kuvaa propagandan keinoin radiossa, televisiossa, lehdissä sekä 

internetissä. Propagandalla pyritään vaikuttamaan ensisijaisesti omaan 

väestöön, mutta sitä suunnataan suurelta osin myös Baltian maiden asuk-

kaille. Baltian maiden venäjänkieliset vähemmistöt ovat erityisen alttiita 

vaikutukselle.  

 

Pietarin-toimiston sulkemisen seurauksena vapautuneet varat pitäisi voida 

käyttää muunlaisiin tiedotustyön muotoihin alueella. Kohdistamalla nämä 

varat diplomaattisiin panostuksiin Riiassa, Tallinnassa ja Vilnassa, Poh-

joismaat voisivat yhdessä vastapainottaa Venäjän propagandaa. Tämä 

voitaisiin toteuttaa yhteistyössä nykyisten tiedotustoimistojen kanssa tai 

vahvistamalla suurlähetystöjä ja konsulaatteja. Erityisesti pitäisi huomioi-
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da mahdollisuus rekrytoida venäjänkielisiä työntekijöitä, jotka voivat te-

hokkaasti seurata ja vastata Venäjältä tuleviin virheellisiin väitteisiin.  

  

Edellä esitetyn perusteella Pohjoismaiden neuvoston konservatiivinen 

ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se kohdistaa Pohjoismaiden ministerineuvoston Pietarin-

toimiston sulkemisen seurauksena vapautuvat varat Baltian maissa 

tehtävään tiedotustyöhön. 

 

että tässä tiedotustyössä otetaan erityisesti huomioon venäjänkie-

lisen väestön tarve saada tietoa Pohjoismaista. 
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