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Jäsenehdotus Pohjoismaiden ja Baltian maiden turvallisuuskonferenssista
Itämeri oli pitkään suurten poliittisten jännitteiden ja konfliktien luonnehtimaa aluetta ja suurin osa Itämerta ympäröivistä valtioista oli vieraan
vallan miehittämiä tai totalitaarisia yksipuoluemaita. Viimeisen 25 vuoden
aikana tilanne on muuttunut perin pohjin. Baltian maiden vapautus ja
Puolan sekä aiemmin myös Venäjän demokratisoituminen johtivat siihen,
että Itämerestä tuli rauhan, vapaakaupan ja ystävällismielisen kulttuurivaihdon aluetta. Etenkin Baltian maat ovat nykyään itsestään selvä osa
Eurooppaa ja maat ovat lähestyneet myös Pohjoismaita.
Valitettavasti tilanne on nyt kääntymässä huonompaan suuntaan. Vaikka
Baltian maiden taloudellinen kehitys on jälleen myönteistä, Venäjän painostus on nousussa. Venäjän toimet Ukrainassa sekä Venäjän entistä näkyvämpi sotilaallinen läsnäolo Itämeren alueella luo epävarmuutta kaikissa Venäjän naapurimaissa. Tämän lisäksi myös Venäjän eurooppalaisille
tuotteille asettama boikotti vaikuttaa meihin kaikkiin, mutta kenties etenkin Latviaan, Liettuaan ja Viroon.
Meillä Pohjoismaiden neuvostossa on hyvä syys osoittaa solidaarisuutta
Baltian kansoja kohtaan. Maidemme välillä on paljon yhteyksiä ja meitä
yhdistäviä arvoja on selkeästi enemmän kuin erottavia. Yksi tapa osoittaa
solidaarisuutta voisi olla Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteisen turvallisuuskonferenssin järjestäminen. Tavoitteena ei olisi ensisijaisesti luoda
vaihtoehtoista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa vaan keskittyä syventämään
tietoja yhteisistä turvallisuuspoliittisista haasteista. Pohjoismaiden neuvostossa on pitkäaikaisen läsnäolon seurauksena paljon tietoa Baltian
maiden oloista. Tästä kokemuksesta voi olla hyötyä, jos teemme aloitteen
yhteisen turvallisuuspoliittisen konferenssin järjestämisestä.
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Edellä esitetyn perusteella Pohjoismaiden neuvoston konservatiivinen
ryhmä ehdottaa, että
että Pohjoismaiden neuvosto tekee aloitteen Pohjoismaiden ja Baltian maiden välisen turvallisuuspoliittisen konferenssin järjestämiseksi.
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