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MEDLEMSFÖRSLAG 

 

 

Medlemsförslag 
om att upprätta ett nordiskt  
informationskontor i Gdansk  

Polen har under de senaste åren fördjupat sina kontakter med de nordiska 
länderna. Tyngdpunkten för landets utrikespolitik förskjuts mot Östersjön 
och Norden. Senaste möte, mellan de nordiska, baltiska och visegrad-
ländernas utrikesministrar, ägde rum i Gdansk den 20 februari 2013.  
 
Polen är EU:s sjätte största ekonomi. I Östersjöområdet, inkluderande Po-
len och Tyskland, bor en tredjedel av EU:s befolkning. Östersjöområdets 
BNP och handel utgör nästan en tredjedel av EU:s. Östersjöländerna är 
starkt sammanknutna via investeringar, turism, kulturellt och akademiskt 
utbyte. Samarbetet mellan östersjöländerna har fått en helt ny karaktär 
efter det kalla krigets slut. Havet är utgångspunkten för ett aktivt miljö-
samarbete mellan EU och Ryssland. Regionen kan bli en modell för stabili-
tet och tillväxt för hela EU.  
 
Det nordiska samarbetet står inför ett vägval. Den nordiska budgeten 
skärs ned under de kommande budgetperioderna. Just nu finns ett stort 
behov för klara politiska prioriteringar och linjedragningar om vad som bör 
prioriteras i framiden. Det är dags att tänka strategiskt och framåtriktat.  
 
De nordiska ländernas insats för att få fram en Östersjöstrategi för EU var 
avgörande. Vi har ett stort gemensamt intresse för att påverka EU:s ut-
veckling och särskilt att skapa tätare kontakter med Ryssland. För att 
uppnå dessa ändamål är partnerskapet med de baltiska länderna och sär-
skilt med de två stora östersjöländerna, Tyskland och Polen, nödvändiga. 
 
De nordiska informationskontoren i Ryssland och Baltikum har spelat en 
stark strategisk och politisk roll genom att förbättra kontakter med länder 
som anses särskilt viktiga för Norden. Mittengruppen anser att etableran-
det av ett nordiskt informationskontor i Polen vore ett konkret och effek-
tivt sätt att utveckla kontakter med de nuvarande och framtida polska 
samarbetspartners, inte minst i en situation då Polen vill delta med hälften 
av finansieringen av ett sådant kontor. I framtiden kunde samma finansie-
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ringsmodell även tillämpas för de nordiska kontoren som nu finns i Tallinn, 
Riga och Vilnius. En 50-50 finansieringsmodell skulle utgöra grunden för 
ett likvärdigt samarbete mellan länderna och skapa bättre förutsättningar 
för innovation och initiativkraft.  
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Mittengruppen att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att upprätta ett nordiskt informationskontor i Gdansk, Polen 
 
 
 
Stockholm den 10 april 2013 
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