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Jäsenehdotus
aloitteesta jatkaa työtä Pohjoismaiden liittovaltiota koskevan ajatuksen parissa
Pidämme tärkeänä, ettei historioitsija Gunnar Wetterbergin Pohjoismaiden
liittovaltiota koskevassa kirjassaan esittämiä ideoita unohdeta, vaan että
ne pysyvät esillä Pohjoismaiden poliittisessa keskustelussa myös tulevaisuudessa. Monia kirjassa esitettyjä ajatuksia on syytä arvioida ja analysoida vielä lisää.
Pohjoismainen yhteistyö on monella tapaa ainutlaatuista maailmanlaajuisesti ajatellen, ja Pohjoismaiden parlamentaarinen yhteistyö kuuluu maailman vanhimpiin. Pohjoismainen yhteistyö on monessa mielessä ainutlaatuista etenkin sen vuoksi, että sillä on laaja kansan tuki Pohjoismaissa.
Esimerkiksi mielipidetutkimukset osoittavat, että Pohjoismaiden liittovaltiota koskevaa ajatusta tuetaan laajasti.
Monella lainsäädännön alalla Pohjoismaiden kansalaiset saisivat lisäarvoa
tiiviimmästä yhteistyöstä. Pohjoismaiden neuvostossa tehdään intensiivistä rajaesteiden torjumistyötä. Rajaesteongelmien ihanteellinen ratkaisu
olisi Pohjoismaiden liittovaltio tai valtioliitto ja entistä syvempi alueellinen
yhteistyö eri muodoissa. Emme ole vielä niin pitkällä, mutta ajatusta Pohjoismaiden liittovaltiosta tulisi selvittää myös tästä näkökulmasta.
Pohjoismaiden vahvempi liitto merkitsisi suuria mahdollisuuksia ja lisäarvoa esimerkiksi seuraavilla aloilla:


Yhteiset työ- ja opiskelumarkkinat: Yksittäiselle kansalaiselle rajaton
Pohjola merkitsee huomattavasti parempia töihin ja opiskeluun liittyviä oikeuksia ja mahdollisuuksia.



Ympäristö ja ilmasto: Pohjoismaiden liittovaltio voi toimia edelläkävijänä kehitettäessä kestävää yhteiskuntaa, joka pystyy vastaamaan
ympäristö- ja ilmastohaasteisiin.
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Taloudelliset säästöt: Resursseja voidaan säästää huomattavasti vähentämällä
päällekkäistä
työtä,
koska
yhteishankinnoista
ja -investoinneista voidaan saada suuria säästöjä.



Elinkeinoelämä ja tutkimus: Pohjoismaiden liittovaltion yhteiset säännöt ja rajaesteiden väheneminen merkitsee parempia ehtoja elinkeinoelämälle. Koordinoitu tutkimuspolitiikka vahvistaa Pohjolaa tutkimuksen ja innovoinnin edelläkävijäalueena.





Kulttuurinen monimuotoisuus: Rajaton Pohjola vahvistaa kulttuurielämää sekä ihmisten ja kulttuuritoimijoiden välistä kulttuurivaihtoa.
Kansainvälinen vaikuttaminen: Pohjoismaiden liittovaltio muodostaa
maailman 10. suurimman talouden, joka ulottuu Thulesta lännessä
Karjalaan idässä. Pohjoismaista voi tulla toimija, jolla on suurta vaikutusvaltaa maailmassa ja jonka kanssa monet haluavat liittoutua ja
tehdä yhteistyötä.
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Olisi mielenkiintoista, jos laadittaisiin konkreettisempi ehdotus siitä, miten
Pohjoismaiden liittovaltio tai valtioliitto ja alueellisen yhteistyön erilaiset
muodot voisivat toimia käytännössä esimerkiksi suhteessa Pohjoismaiden
parlamentteihin. Ehdotus voisi toimia poliittisen keskustelun pohjana sekä
Pohjoismaiden neuvostossa että myös maiden parlamenteissa. Mielestämme selkeisiin ehdotuksiin perustuva keskustelu voisi viedä Pohjoismaiden perustuslaillisten kysymysten kehitystä eteenpäin. Olemme vakuuttuneita siitä, että tällainen tulevaisuuteen suuntaava keskustelu virkistäisi
poliittista keskustelua koko Pohjolassa.
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Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan, että
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,
että se asettaa esimerkiksi Pohjoismaiden yliopistomaailman edustajista koostuvan asiantuntijaryhmän tekemään tarvittavia selvityksiä. Ryhmä laatisi erilaisia ehdotuksia malleiksi siitä, miltä Pohjoismaiden liittovaltio tai valtioliito ja erilaiset alueellisen yhteistyön syvennetyt muodot voisivat näyttää ja miten niiden puitteissa
voitaisiin tehdä yhteistyötä parlamenttien kanssa.
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että Pohjoismaiden ministerineuvosto toimittaa Pohjoismaiden
neuvostolle yllä mainitut konkreettiset ehdotukset raportin muodossa.
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että Pohjoismaiden yhteistyöministerit koordinoivat prosessia.
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että Pohjoismaiden neuvosto nimeää jäsenistään koostuvan komitean seuraamaan prosessia.
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