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Præsidiets betænkning over

Medlemsforslag
om Nordisk-Baltisk säkerhetskonferens
Forslag
Præsidiet foreslår, at
Nordisk Råd ikke foretager sig yderligere i anledning af Medlemsforslag A 1652/ præsidiet
Baggrund
Den konservative gruppe i Nordisk Råd foreslår:
att Nordisk rådet tar initiativ till en säkerhetspolitisk konferens mellan de
Nordiska och Baltiska länderna
Den konservative gruppe begrunder forslaget:
Östersjön var länge ett hav präglat av stora politiska spänningar, konflikter och att majoriteten av länderna längs dess kust var ockuperade av
främmande makt och/eller levde under en totalitär enpartistat. Under de
senaste 25 åren har detta förändrats i grunden. Baltikums frigörelse, demokratiseringen av Polen och tidigare också Ryssland bidrog till att Östersjön istället blev ett hav präglat av fred, frihandel och vänskapligt kulturutbyte. Inte minst Baltikum har inte bara blivit en självklar del av den
europeiska gemenskapen utan också kommit närmare oss i de nordiska
länderna.
Tyvärr så har mycket nu börjat förändrats till det sämre. Även om de baltiska staterna nu åter har en positiv ekonomisk utveckling så ökar trycket
från Ryssland. Det ryska agerandet gentemot Ukraina och den ökade
ryska militära närvaron i Östersjöområdet skapar oro i alla länder som
gränsar till Ryssland. Detta i kombination med den ryska bojkotten av
europeiska varor påverkar oss alla, men kanske särskilt Estland, Lettland
och Litauen.
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För oss i Nordiska Rådet finns det all anledning att visa solidaritet med de
baltiska folken. Utbytet mellan våra respektive stater är stort och det är
långt fler värderingar som förenar en delar oss. Ett sätt att visa en sådan
solidaritet skulle kunna vara att bjuda in till en gemensam Nordisk-Baltisk
säkerhetskonferens. Syftet skulle i första hand inte vara att ägna oss åt
någon form av alternativ utrikes- och säkerhetspolitik utan istället bör det
handla om fördjupade kunskaper om de gemensamma säkerhetspolitiska
utmaningarna. Inom Nordiska Rådet finns det, efter en mångårig närvaro i
länderna, en stor upparbetad kunskap om förhållandena i Baltikum. Dessa
erfarenheter kan vara till stora nytta om vi tar initiativ till en gemensam
säkerhetspolitisk konferens.
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Præsidiets synspunkter
Forslaget var ikke blandt dem, der kom til førstebehandling på sessionen i
Reykjavik i oktober 2015. Det behandledes første gang kort på Præsidiets
møde i Stockholm 30.november 2015.
Præsidiet har de senere år haft fokus på såvel sikkerhedspolitik som et
forstærket samarbejde med Baltikum. Så selve ideen med en NordiskBaltisk sikkerhedskonference er næppe kontroversiel.
Imidlertid bliver der i maj 2016 arrangeret to andre nordiske-baltiske sikkerhedskonferencer, så derfor forekommer det ikke nødvendigt at Nordisk
Råd selv arrangerer yderligere en.
Baltisk Forsamling og i Baltisk Ministerråd arrangerer 12.-13. maj konferencen “Security in the Baltic Region: Current Developments and the Way
Ahead” i Riga (program vedlagt under dagsordenspunktet Internationale
aktiviteter).
Forsvarsakademiet i Danmark arrangerer 19.-20.maj konferencen "Nordic
Ways of War and Peace", der i høj grad sætter fokus på nordisk-baltisk
forsvarssamarbejde (program vedlagt dagsordenspunktet Rundbordssamtale om Østlige Partnerskab) Politikere fra Nordisk Råd er velkommen til at
deltage i denne konference. Derfor foreslås det, at Nordisk Råd ikke selv
arrangerer yderligere en konference.
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