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Erklæring. Nordisk utenriksministermøte, Nordisk råds sesjon i Helsingfors, 31. oktober 
2012. 

Det nordiske utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet er i dynamisk utvikling. Den 
positive utviklingen har kommet klart til uttrykk gjennom iverksetting av flere sentrale 
forslag fra Stoltenberg-rapporten, herunder den nordiske solidaritetserklæringen. Vi ser 
stadig flere konkrete eksempler på at samarbeidet styrkes.  

Vi vil møte Nordens og de globale utfordringer gjennom et fortsatt tett samarbeid. Det 
gjelder også med andre land i og utenfor Europa. Det samme gjelder i FN, NATO og EU. De 
nordiske lands bidrag til EU og NATO på tvers av alliansetilhørigheter styrker sikkerheten i 
Norden og i Europa.  

Forsvars og sikkerhetspolitisk samarbeid.   

På det sikkerhets – og forsvarspolitiske området har vi et konkret nordisk samarbeid som 
blant annet omfatter fellesøvelser, materiellinnkjøp, kapasitetsbygging i Øst Afrika og 
gjennom deltakelse i ISAF-operasjonen i Afghanistan. Vi har besluttet å vurdere nærmere 
felles nordiske bidrag til FN-operasjoner og på nordiske løsninger for militær lufttransport og 
oppfølging av våre veteraner. 

Ett av forslagene i Stoltenberg-rapporten var at Sverige og Finland skulle delta i 
luftovervåkningen av Island. En separat tekst om dette er vedlagt denne erklæringen.  
 
Syria og Libanon 

De nordiske utenriksministrene er opprørt over de fortsatte blodsutgytelsene i Syria til tross 
for løftet om en pause i kamphandlingene under Eid Al-Adha. Selv om Brahimis 
anstrengelser for en våpenhvile ikke lot seg gjennomføre, er det fortsatt sterk oppslutning 
om hans prisverdige bestrebelser for å oppnå fremskritt i den brutale konflikten. Vi er 
urolige for en regional spredning av konflikten. Det må fortsatt arbeides for enighet blant 
Sikkerhetsrådets faste medlemmer for å få til en politisk transisjonsprosess. De nordiske land 
retter en sterk henstilling til det internasjonale samfunn om å bidra med ytterligere 
humanitær innsats til regionen, særskilt i lys av den kommende vinteren. Det hersker ingen 
tvil om Assad-styrets barbari. Det kan ikke fordømmes hardt nok. Vi oppfordrer alle parter til 
å respektere krigens lover. 

Ministrene oppfordrer alle libanesiske ledere til å stå sammen for å motvirke press fra 
krefter som vil undergrave stabiliteten i landet.   

 
Palestinske territoriet/Israel  

De nordiske utenriksministrene er dypt bekymret over ekspansjonen av israelske bosettinger 
i det okkuperte området. Bosettingene er i strid med internasjonal lov og det største 



2 
 

hinderet for en tostatsløsning. På møtet har ministrene diskutert mulige tiltak som følge av 
den fortsatte utvidelsen av de israelske bosettingene, inkludert gjennomføring av gjeldene 
lover som omfatter produkter fra disse områdene.  

De nordiske land er svært bekymret over den negative økonomiske utvikling i det palestinske 
territoriet. Palestinernes store innsats med å bygge opp en levedyktig stat innenfor en 
fremforhandlet to-statsløsning er nå blitt alvorlig truet. 

De nordiske land hilser velkommen den fremgangen som er gjort under president Abbas og 
statsminister Fayyad i arbeidet for å etablere en levedyktig stat innenfor en fremforhandlet 
to-statsløsning. For å styrke kontaktene med de palestinske selvstyremyndighetene, 
oppgraderer de nordiske landene de palestinske representasjoner i de nordiske 
hovedstedene.  

Hviterussland 

De nordiske utenriksministrene konstaterer at MR-situasjonen i Hviterussland er forverret og 
at det er viktig å opprettholde og om nødvendig, skjerpe sanksjonsregimet. Støtten til 
demokratiske krefter og sivilsamfunn i Hviterussland og til eksiluniversitetet EHU står 
sentralt i arbeidet for et fremtidig demokratisk Hviterussland. EHU vil måtte sikres 
økonomisk med hjelp fra blant annet de nordiske land.  

Ukraina 

Det er skuffende at Ukraina under dette valg ikke har klart å leve opp til akseptable 
internasjonale standarder. Vi vil fortsatt støtte opp under de demokratiske krefter i Ukraina 
og anspore landet til å gjennomføre de helt nødvendige reformer på menneskerettighets- og 
rettsstatsområdet. 

Digital sikkerhet 

Digitale trusler er en raskt voksende utfordring for samfunnssikkerheten. De nordiske land 
møter de nye truslene med etablering av et nordisk gradert kommunikasjonsnettverk, som 
vil gjøre oss mer robuste mot fremtidige digitale angrep. 

Nordisk ambassadesamarbeid  

De nordiske land arbeider kontinuerlig for et utvidet samarbeid mellom sine 
utenrikstjenester. Dette er et konkret uttrykk for styrket nordisk samarbeid. Sammen er vi 
sterkere. I november åpner et felles ambassadekontor i Yangon, Myanmar. De nordiske 
utenriksministrene har besluttet å få til tilsvarende felles ambassadeløsninger i Islamabad, 
Hanoi og Dhaka. På sikt arbeides det for å få til tilsvarende felles løsninger i flere sentrale 
byer i Europa og Nord-Amerika. 
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De nordiske land vil gå sammen om et felles ambassadekompleks i Reykjavik. 
Samlokalisering i Reykjavik vil skje i tett kontakt med det islandske vertskap. Se vedlagt 
erklæring om nordisk samlokalisering. 

 

 


