
 

 

 Blaðsíða 1 af 2 

Norðurlandaráð 

A 1653/presidiet 

Lagt fram af: 

Flokkahópi hægrimanna 

Fjallað um í: 

Forsætisnefnd 

Málsnúmer 15-00195-1 

 

 

ÞINGMANNATILLAGA 

 

 

Þingmannatillaga 

um að efla starfsemi norrænu skrifstofanna í 
Eystrasaltsríkjunum 

 

Undanfarin 20 ár hefur Norræna ráðherranefndin starfrækt 

upplýsingaskrifstofu í Rússlandi. Markmið starfsemi hennar, líkt og 

sambærilegra skrifstofa í Eystrasaltsríkjunum, hefur verið að veita 

upplýsingar um samfélög Norðurlanda og auka þekkingu um þau í 

grannlöndum okkar. Starfið hefur að miklu leyti farið fram í verkefnum í 

samstarfi við borgaralegt samfélag í Rússlandi. 

 

Að undangengnu langvinnu starfi til að efla tengsl Rússlands og 

Norðurlanda, tók Rússland í janúar 2015 að líta á skrifstofuna sem 

„erlendan útsendara“. Í kjölfarið ákvað Norræna ráðherranefndin að draga 

úr starfsemi sinni í Pétursborg. Það var hárrétt ákvörðun. Starfsmenn 

skrifstofunnar voru um 20 talsins og höfðu sinnt starfi sínu með sóma, en 

ekki var hægt að ætlast til þess að þeir héldu því áfram meðan rússneska 

ríkið gróf markvisst undan starfseminni. 

 

Þetta má þó ekki hafa í för með sér að norrænt fræðslustarf í 

grannlöndum okkar verði látið sitja á hakanum. Þvert á móti er þörfin fyrir 

að viðhalda tengslum við borgaraleg samfélög í Eystrasaltsríkjunum og 

Rússlandi ef til vill meiri en nokkru sinni fyrr.  Ríkisstjórn Rússlands leitar 

sífellt nýrra og úthugsaðra leiða til þess að sverta Norðurlöndin og 

Eystrasaltslöndin. Með áróðri í útvarpi, sjónvarpi, dagblöðum og 

netmiðlum er gefin röng mynd af samfélögum okkar. Áróðurinn beinist 

fyrst og fremst að rússneskum almenningi en einnig í æ meiri mæli að 

íbúum í Eystrasaltslöndunum, þá einna helst rússneskumælandi 

minnihlutahópum sem þar búa.  

 

Það fjármagn sem Norræna ráðherranefndin neyddist til að losa um þegar 

skrifstofunni í Pétursborg var lokað ætti að geta nýst til annars konar 

upplýsingastarfsemi á svæðinu. Með því að nýta þessa fjármuni til 

diplómatískra aðgerða í Ríga, Tallinn og Vilníus geta Norðurlöndin brugðist 

sameiginlega við áróðri Rússa. Þetta má gera í samstarfi við þær 
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upplýsingaskrifstofur sem fyrir eru eða með því að fjölga starfsfólki 

sendiráða og ræðismannsskrifstofa. Sérstaklega ætti að kanna þann 

möguleika að ráða rússneskumælandi starfsmenn sem geta fylgst vel með 

og brugðist við rangfærslum sem berast frá Rússlandi.  

  

Með hliðsjón af framangreindu leggur flokkahópur hægrimanna til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að þeir fjármunir sem losna við lokun skrifstofu Norrænu 

ráðherranefndarinnar í Pétursborg verði nýttir til upplýsingastarfs í 

Eystrasaltsríkjunum; 

 

að í upplýsingastarfinu verði sérstakt tillit tekið til þarfar á að 

fræða rússneskumælandi þjóðarbrot um Norðurlönd. 
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