JOINT STATEMENT OF THE BARENTS REGIONAL COUNCIL
The Barents Regional Council (BRC) convened on May 24 2018, in Rovaniemi, Lapland (Finland) under the
chair of the Finnmark County.
The Barents member regions share a significant number of similarities that impose both challenges and
opportunities for local and regional development and cooperation. Within the circumpolar Arctic, the Barents
region is significantly different as it is highly developed and inhabited. However, it is a sparsely populated
region with long distances. Maintaining livable, sustainable, developed communities and economic activities
in the Barents region has an utmost importance.
The Council endorses the work being done by the Swedish chairmanship in prioritized areas of sustainable
development and youth. During the Barents Youth Conference in Luleå, the youth representatives underlined
labor mobility, transport, work availability, exchange programs, life quality and attractiveness of communities
as the most important factors for young people to stay in the Barents region.
The Barents cooperation has remained an open forum despite international political tensions. In addition to
hundreds of cultural, people-to-people and youth projects, the Barents cooperation is also an important arena
for addressing common challenges and finding common solutions on such issues as rescue, preparedness,
transport, health, education, ongoing climate change and business development. Such broad spectrum of
cooperation requires close collaboration and contacts across the borders of the Russian Federation, Sweden,
Norway and Finland.
The Council therefore believes that there is a need to make the Barents region a visa-free area for residents of
this region. The visa free regime in the Barents region will also strengthen the Barents Identity, affiliation and
commitment among the Barents population. It will facilitate the labor, education mobility and all kinds of
contacts between people living in the Barents region.
As 2018 marks the 25th anniversary for the establishment of this unique national and regional co-operation,
the establishment of a visa free regime in the Barents region would provide a further boost to people-to-people
co-operation, across our common borders. Further, it would provide a good example for other parts of the
world on how powerful and effective the inter-regional cooperation can be in strengthening regional
development and prosperity in sparsely populated areas.
The Council therefore encourages relevant authorities to continue exploring solutions for a visa free regime
in the Barents region. One start could be the further introduction of a 72 hours visa free regime in the Barents
region. This could be combined with important events such as the Barents Games, gathering 1000 youth from
the whole Barents region, high level events such as the suggestion to organize Barents Davos, a high level
event promoting the Barents Co-operation or the 100 year anniversary of the republic of Karelia in 2020.
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BARENTSIN ALUENEUVOSTON YHTEINEN JULKILAUSUMA

Barentsin alueneuvosto (BRC) kokoontui 24. toukokuuta 2018 Suomen Lapissa, Rovaniemellä, Norjan
Finnmarkin toimiessa yhteistyön alueellisena puheenjohtajana.
Barentsin jäsenalueilla on merkittävä määrä yhteisiä ominaispiirteitä, jotka edustavat sekä haasteita että
mahdollisuuksia paikalliselle ja alueelliselle kehitykselle ja yhteistyölle. Muihin sirkumpolaarisiin arktisiin
alueisiin verrattuna Barentsin alue on merkittävän erilainen, sillä se on vahvasti kehittynyt ja asuttu alue,
vaikkakin samanaikaisesti harvaanasuttu, pitkien välimatkojen alue. Elävien, kestävästi kehittyvien
yhteisöjen olemassaolon ja taloudellisen toiminnan turvaaminen Barentsin alueella on olennaisen tärkeää.
Alueneuvosto tunnustaa Ruotsin puheenjohtajuuskaudella tehdyn työn merkityksen priorisoiduilla kestävän
kehityksen ja nuorisoyhteistyön aloilla. Luulajassa järjestetyn Barentsin nuorisokonferenssin (Barents Youth
Conference) puitteissa nuorison edustajat korostivat työvoiman liikkuvuuden, sujuvien liikenneyhteyksien,
työmahdollisuuksien, vaihto-ohjelmien, elämänlaadun sekä yhteisöjen vetovoimaisuuden olevan nuorille
tärkeimpiä tekijöitä jäädä asumaan Barentsin alueelle.
Barentsin yhteistyö on pysynyt avoimena yhteistyöfoorumina kansainvälisistä poliittisista jännitteistä
huolimatta. Jo satojen toteutettujen kulttuuri-, nuoriso- ja kansalaistenvälisten yhteistyöhankkeiden lisäksi
Barentsin yhteistyö toimii merkittävänä keskustelufoorumi yhteisten haasteiden käsittelylle ja niiden
ratkaisujen löytämiselle esimerkiksi seuraavilla aloilla: pelastustoiminta- ja valmiusyhteistyö, liikenne,
terveys, koulutus, ilmastonmuutos ja liiketoiminnan kehittäminen. Näin laaja yhteistyön kirjo edellyttää tiivistä
yhteistyötä ja kontakteja yli Venäjän Federaation, Ruotsin, Norjan ja Suomen rajojen.
Täten Alueneuvosto toteaa viisumivapaan liikkumisen tarpeelliseksi Barentsin alueen asukkaille.
Viisumivapaus Barentsin alueella vahvistaisi samalla Barentsin identiteettiä sekä Barentsin alueen väestön
yhteyttä ja sitoutuneisuutta. Se edistäisi työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta sekä kontakteja Barentsin
alueella asuvien ihmisten välillä.
Vuosi 2018 merkitsee tämän ainutlaatuisen kansallisen ja alueellisen yhteistyön 25 –vuotisjuhlavuotta, ja
viisumivapaus Barentsin alueella edistäisi kansalaistenvälisen yhteistyön toteuttamista yhteisten rajojemme
ylitse. Se antaisi lisäksi hyvän esimerkin muille maailman alueille vahvan ja tehokkaan alueidenvälisen
yhteistyön merkityksestä aluekehitykselle ja vauraudelle harvaanasutuilla alueilla.
Alueneuvosto rohkaisee täten asiaankuuluvia viranomaisia jatkamaan ratkaisujen etsimistä viisumivapauden
saavuttamiseksi Barentsin alueella. Ensiaskel voisi olla 72 tunnin viisumivapauden käyttöönotto Barentsin
alueella. Tätä voisi soveltaa tärkeissä tapahtumissa, kuten Barents Games urheilutapahtumissa, joihin
osallistuu 1000 nuorta koko Barentsin alueelta; korkean tason tapahtumissa, jotka edistävät Barentsin
yhteistyötä, kuten Barents Davos –konferenssin järjestäminen tai Karjalan tasavallan 100vuotisjuhlatapahtumassa vuonna 2020.

