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MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA

Puheenjohtajiston mietintö, joka koskee

jäsenehdotusta
Pohjoismaiden ja Baltian maiden turvallisuus-
konferenssista

Ehdotus

Puheenjohtajisto ehdottaa,

että Pohjoismaiden neuvosto ei ryhdy toimenpiteisiin koskien jäsen-
ehdotusta A 1652/presidiet.

Taustaa

Pohjoismaiden neuvoston konservatiivinen ryhmä ehdottaa

että Pohjoismaiden neuvosto tekee aloitteen Pohjoismaiden ja Baltian
maiden välisen turvallisuuspoliittisen konferenssin järjestämiseksi.

Konservatiivinen ryhmä perustelee ehdotusta seuraavasti:

Itämeri oli pitkään suurten poliittisten jännitteiden ja konfliktien luonneh-
timaa 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 kulttuuri-
vaihdon 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 pai-
nostus on nousussa. Venäjän toimet Ukrainassa sekä Venäjän entistä nä-
kyvämpi sotilaallinen läsnäolo Itämeren alueella luo epävarmuutta kaikis-
sa Venäjän naapurimaissa. Tämän lisäksi myös Venäjän eurooppalaisille
tuotteille asettama boikotti vaikuttaa meihin kaikkiin, mutta kenties eten-
kin Latviaan, Liettuaan ja Viroon.
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Meillä Pohjoismaiden neuvostossa on hyvä syy 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 yhteinen turval-
lisuuskonferenssi. Tavoitteena ei olisi ensisijaisesti luoda vaihtoehtoista
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa vaan keskittyä syventämään tietoja yhtei-
sistä turvallisuuspoliittisista haasteista. Pohjoismaiden neuvostossa on pit-
käaikaisen läsnäolon seurauksena paljon tietoa Baltian maiden oloista.
Tästä kokemuksesta voi olla hyötyä, jos teemme aloitteen yhteisen turval-
lisuuspoliittisen konferenssin järjestämisestä.

Puheenjohtajiston näkemykset

Ehdotus ei ollut niiden joukossa, joita käsiteltiin ensimmäistä kertaa Reyk-
javíkin-istunnossa lokakuussa 2015. Tätä ehdotusta käsiteltiin ensimmäis-
tä kertaa lyhyesti puheenjohtajiston kokouksessa Tukholmassa 30. mar-
raskuuta 2015.

Puheenjohtajisto on viime vuosina keskittynyt sekä turvallisuuspolitiikkaan
että vahvistettuun yhteistyöhön Baltian maiden kanssa.  Itse idea Poh-
joismaiden ja Baltian maiden turvallisuuspoliittisesta konferenssista ei
näin ollen varmastikaan ole ristiriitainen.

Toukokuussa 2016 järjestetään kuitenkin kaksi muuta pohjoismaalais-
balttilaista turvallisuuspoliittista konferenssia, joten Pohjoismaiden neu-
voston ei ole välttämätöntä järjestää vielä yhtä näiden lisäksi.

Baltian yleiskokous ja Baltian ministerineuvosto järjestävät 12. – 13. tou-
kokuuta konferenssin Security in the Baltic Region: Current Developments
and the Way Ahead Riiassa (ohjelma on liitteenä päiväjärjestyksen koh-
dassa Kansainvälinen toiminta).

Tanskan maanpuolustuskorkeakoulu järjestää 19.–20. toukokuuta konfe-
renssin Nordic Ways of War and Peace, jossa suurelta osin keskitytään
pohjoismaalais-balttilaiseen puolustusyhteistyöhön (ohjelma on liitteenä
päiväjärjestyksen kohdassa Pyöreän pöydän keskustelu itäisestä kumppa-
nuudesta). Pohjoismaiden neuvoston poliitikot ovat tervetulleita konfe-
renssiin. Siksi ehdotetaan, ettei Pohjoismaiden neuvosto itse järjestä näi-
den lisäksi konferenssia.
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