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Maakuntahallituksen ehdotus,
joka koskee Färsaarten hakemusta täysivaltaisesta jäsenyydestä Pohjoismaiden neuvostossa ja Pohjoismaiden ministerineuvostossa
sekä mukanaolosta kaikissa pohjoismaisissa
sopimuksissa ja yleissopimuksissa
Taustaa
Aina pohjoismaisen yhteistyön alusta lähtien – Pohjoismaiden neuvosto
perustettiin vuonna 1952 ja Pohjoismaiden ministerineuvosto vuonna
1971 – Färsaaret on toivonut voivansa osallistua yhteistyöhön täysivaltaisena jäsenenä. Tämä on tullut esiin toistuvasti paitsi sisäpoliittisesti maakäräjien vuonna 1977 ja vuonna 2003 tekemän kahden yksimielisen päätöksen myötä myös pohjoismaisella tasolla Pohjoismaiden neuvoston istunnoissa ja muissa pohjoismaisissa kokouksissa sekä kansainvälisellä
areenalla.
Pohjoismaista yhteistyötä on vuosien saatossa uudistettu useaan otteeseen, osittain myös Färsaarten toivottua parempia osallistumismahdollisuuksia. Helsingin sopimusta on muutettu kahdeksan kertaa yhteistyön
sopeuttamiseksi uusiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten lisääntyneeseen EU-yhteistyöhön. Parin viime vuoden aikana ministerineuvostossa on
tehty huomattavia uudistuksia, joista esimerkkeinä uudistusprosessit Nyt
Norden 1.0 ja 2.0. Ne ovat uudistuksia, joita tuemme.
Färsaaret on kuitenkin koko ajan kiinnittänyt huomiota siihen, että yhteistyötä uudistettaessa myös Helsingin sopimusta olisi paikallaan tarkastella
erityisesti sopimuksen niiltä osin, joiden sisältö koskettaa niin kutsuttujen
itsehallintoalueiden asemaa. Pohjoismaisen yhteistyön perusta on aina ollut tasaveroinen yhteistyö veljesmaiden välillä, kansainvälisen oikeuden,
demokratian ja ihmisoikeuksien sekä Pohjolan eri kulttuurien kunnioittaminen ja rakenteellinen yhteistyö, jossa kaikilla Pohjoismaissa on samat
oikeudet. Nämä perustavaa laatua olevat ihanteet ovat asioita, joista Pohjoismaat tunnetaan ja joista ne nauttivat maailmalla arvostusta. Eikö tällöin olisi Pohjolalle sulka hattuun, että se osoittaisi omiaan kohtaan samaa
kunnioitusta?
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Tämä on neljäs kerta, kun pohjoismaiset laitokset käsittelevät Färsaarten
jäsenhakemusta. Vuonna 1976 färsaarelainen neuvoston jäsen Erlendur
Patursson ja vuonna 1980 Tanskan tuolloinen pääministeri Anker Jørgensen tekivät Pohjoismaiden neuvostolle vastaavan ehdotuksen. Vuoden
2003 yritys kaatui siihen, että hakemusta ei otettu käsittelyyn Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Eräänlaisena vastauksena Färsaarten toiveisiin laadittiin kuitenkin Ahvenanmaan asiakirja.
Färsaaret on valmis sitoutumaan Pohjolaan täysimittaisesti. Meillä on vastuu kaikista niistä aloista, joilla pohjoismaista yhteistyötä harjoitetaan.
Olemme nykyaikainen pohjoismainen yhteiskunta kaikkine pohjoismaisen
hyvinvointivaltion elementteineen.
Tämän nojalla esitämme, että Pohjoismaat antavat meidän kantaa vastuumme. Färsaaret haluaa olla Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden
ministerineuvoston täysivaltainen jäsen ja mukana kaikissa pohjoismaisissa sopimuksissa ja yleissopimuksissa. Tämä on vahva poliittinen toiveemme, ja färsaarelaisten edustajina ensisijainen tehtävämme on löytää
ratkaisuja tämänkaltaisiin haasteisiin.

Pohjoismaiden neuvosto

B 313/presidiet
Tekijä(t):
Poul Michelsen og Aksel V.
Johannesen
Käsittelijä:
Puheenjohtajisto
Dnro 16-00259-2

Toivomme hyvää keskustelua pohjoismaisten yhteistyöministereiden ja
Pohjoismaiden neuvoston jäsenten kanssa tavoitteistamme.

Tórshavnissa 5. lokakuuta 2016
Aksel V. Johannesen,
Poul Michelsen,
maakuntahallituksen puheenjohtaja yhteistyöministeri
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