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A 1695/presidiet  

 

Käsittelijä Puheenjohtajisto 
 

Puheenjohtajiston mietintö, joka koskee 

jäsenehdotusta ydinaseettomasta Pohjolasta 

Ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa,  

että Pohjoismaiden neuvosto ei ryhdy toimenpiteisiin koskien jäsenehdotusta A 

1695/presidiet. 

Taustaa 

 

Vasemmistososialistinen vihreä ryhmä (VSG) ehdotti,  

että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille,  

että Pohjolasta pyritään tekemään ydinaseeton vyöhyke ja ryhdytään tarvit-

taviin toimenpiteisiin tämän mukaisesti. 

 

Ehdotus ei ollut niiden uusien ehdotusten joukossa, jotka käsiteltiin ensimmäistä kertaa Kö ö-

penhaminan-istunnossa 1. marraskuuta 2016. Ehdotuksen perusteluissa korostettiin sitä,  että 

Pohjolan ydinaseeton vyöhyke olisi erityisen tärkeä viesti, sillä Pohjoismaat ovat yhdessä 

vahvasti ja uskottavasti puolustaneet ydinaseriisuntaa.  

  

Vastaavanlainen ehdotus hyväksyttiin maaliskuussa 2011. Sen otsikko kuului ”Lyhyen kanta-

man taktisten aseiden vähentäminen sekä arktisen alueen kehittäminen ydinaseettomaksi vyö-

hykkeeksi”. Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille,  

 

että ne osana ydinaseettoman maailman tavoitetta edistävät työtä ydinaseiden 

kuljettamiseen soveltuvien lyhyen kantaman taktisten aseiden vähentämiseksi 

tai poistamiseksi kokonaan Euroopasta ja sen lähialueilta. 

 

että ne edistävät ydinaseiden sotilaallisten kuljetusten vähentämistyötä osana 

arktisten alueiden vähittäistä ja asteittaista kehittämistä ydinaseettomaksi 

vyöhykkeeksi. 
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Vastaanotettuaan Pohjoismaiden hallitusten vastaukset Pohjoismaiden neuvosto saattoi jo u-

lukuussa 2011 todeta tyytyväisenä, että hallitukset osallistuvat aktiivisesti ydinaseriisunnan 

edistämiseen. Ne myös tukivat työtä ydinaseettomien vyöhykkeiden luomiseksi siellä, missä 

se on tarkoituksenmukaista. 

Puheenjohtajiston näkemykset 

Vasemmistososialistinen vihreä ryhmä (VSG) huomautti jäsenehdotuksen käsittelyn yhte y-

dessä puheenjohtajiston kokouksessa 28. marraskuuta 2016, että ydinaseiden uhka on yhä 

olemassa. Muut puolueryhmät eivät tukeneet jäsenehdotusta. Osa otti siihen täysin kielte i-

sen kannan ja totesi, että tällä hetkellä suurin ydinaseuhka tulee Venäjältä, ei Pohjolasta. 

Pohjola on jo ydinaseista vapaa alue. Muut taas tukivat ehdotusta, mutta katsoivat, ettei Poh-

joismaiden neuvostoa ole syytä osallistaa asiaan. 
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