
 

Nordisk Diplomatisk Samarbejde  
Erklæring af de nordiske udenrigsministre 

Helsingfors, den 31. oktober 2012  
  
Med henblik på at gøre deres diplomatiske netværk mere ressourceeffektive og synlige, agter de 
nordiske lande at videreudvikle deres diplomatiske samarbejde i tredjelande gennem 
samlokalisering af diplomatiske og konsulære repræsentationer.  
  
De nordiske ministre noterer sig med glæde en række samlokaliseringsprojekter, der allerede er 
gennemført i de forløbne år med deltagelse af to eller flere nordiske lande. De understreger 
vigtigheden af, at dette samarbejde videreudvikles på et fleksibelt og pragmatisk grundlag.  
 
De nordiske ministre udtrykker deres tilfredshed med det forberedende arbejde, der er 
gennemført på højt embedsmandsniveau for at identificere yderligere mulige projekter med 
henblik på deling af ejendomme i tredjelande. På deres møde i Helsingfors har de nordiske 
udenrigsministre besluttet at: 
 

- Byde etableringen af et fælles kontor i Rangoon, Burma, velkommen. Kontoret åbnes i 
november 2012. Danmark, Norge og Sverige (Sida) vil deles om lokaler og faciliteter i den 
nye repræsentation. Finland vurderer måder at deltage på. Norge leder projektet.  
 

- Fremme etableringen af et fælles ambassadekompleks i Islamabad, Pakistan, med 
deltagelse af Norge og Danmark. Norge vil lede projektet, som forventes færdigt i 2014. 

 
- Videreudvikle planer for at udvide et eksisterende svensk ambassadekompleks i Hanoi, 

Vietnam, for at samlokalisere svenske, norske og finske diplomater i 2016. Sverige leder 
projektet.  
 

- Arbejde videre med planer om fremtidig samlokalisering af de danske, svenske og norske 
ambassader i Dhaka, Bangladesh. Danmark vil lede projektet, som forventes afsluttet i 
2015.  
 

 
I nogle tilfælde udelukker allerede eksisterende aftaler og forpligtelser, at beslutninger om 
samlokalisering kan træffes på kortere sigt. Udenrigsministrene forpligter sig imidlertid til løbende 
at se på mulighederne for langsigtet samarbejde. Det vil ske baseret på en vurdering af forslagenes 
merværdi og økonomiske bæredygtighed samt de faktiske gevinster, der kan ligge i det 
diplomatiske samarbejde.  
 
Udenrigsministrene vil på deres næste møde drøfte en række prioriterede projekter for 
samlokalisering i tredjelande på længere sigt. 
 
Ministrene er enige om, at effektive fælles løsninger forudsætter at en række administrative, 
tekniske og retlige emner håndteres af de involverede lande. Sådanne emner drøftes allerede i en 
række nordiske samarbejdsorganer. I denne sammenhæng har udenrigsministrene bedt deres 



 

højtstående embedsmænd med ansvar for IT, Sikkerhed og Ejendomme om at drøfte disse 
udfordringer og afholde årlige møder, således at projekterne fremmes på koordineret vis. På 
næste udenrigsministermøde i foråret 2013 vil ministrene drøfte en statusrapport udarbejdet på 
embedsmandsniveau.  
 
De nordiske lande samarbejder også med andre europæiske lande og har for nylig formaliseret 
deres samarbejde med de baltiske stater i en aftale (Memorandum of Understanding).  
 
Ministrene understreger vigtigheden af også at styrke det diplomatiske samarbejde i Norden, og 
ikke kun i tredjelande. De er enige om, at der er et stort potentiale i at etablere et fælles 
ambassadekompleks i Reykjavik, hvor de respektive ambassader for Danmark, Finland, Norge og 
Sverige fremover kan samlokaliseres. Det er et vigtigt skridt, som vil gøre det muligt for de 
nordiske lande at opretholde stærke og aktive diplomatiske netværk i Island på mere effektiv vis.  
 
 
 


