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BÄSTA VÄNNER
AV BARENTSREGIONEN!
Finland har glädjen att vara ordförande för
Barents euroarktiska råd (Barentsrådet)
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2021–2023. Sedan Barentssamarbetet inleddes
1993 har det utgjort en av de viktigaste hörn-

I Barentsregionen, liksom i hela den arktiska

konvention om biologisk mångfald. För att

regionen, pågår en snabb klimatförändring

utvecklingen ska vara hållbar måste man

som får konsekvenser för samhället och eko-

se till att Barentsregionens framtid grundar

nomin. En utmaning är att främja välfärden

sig på ekonomisk, miljömässig, social och

i regionen på ett sådant sätt att man både

kulturell hållbarhet och på klimatneutralitet.

värnar om den känsliga och unika naturen i

På så sätt kan vi använda naturresurserna på

norr och möjliggör ansvarsfull, hållbar och

ett hållbart sätt och har förutsättningar att

Verksamheten under Finlands

miljövänlig ekonomisk verksamhet i regionen.

anpassa oss till klimatförändringen.

ordförandeskap grundar sig på FN:s

Som ordförande fokuserar Finland särskilt på

Agenda 2030 för hållbar utveckling,

de människor som lever, arbetar och studerar

Målet är att utvecklingen i Barentsregionen

den europeiska gröna given och

i Barentsregionen och som vill skapa sig en

ska vara hållbar, att alla invånare ska erbju-

Barentsprogrammet 2019–2023

framtid där.

das goda fysiska och digitala förbindelser

stenarna i samarbetet i den arktiska regionen,
och Finland betonar samarbetets fortsatta
betydelse. År 2023 fyller Barentssamarbetet 30
år och tanken är att uppmärksamma jubileet
med ett särskilt statsministermöte, förutsatt att
omständigheterna tillåter det.

samt att regionen ska kunna locka till sig

som antagits av Barents regionråd.
Vi fokuserar på att främja hållbar

personer med erfarenhet och sakkunskap.

I Barentsregionen ﬁnns det rika naturresur-

utveckling och en sund miljö, kontakter

Allt detta gör den nordliga regionen till en

ser och naturvärden. Regionen har allt som

mellan människor samt transporter

lockande plats att bo på, där samhällena kan

behövs för god livskvalitet. Barentsregionen

och goda förbindelser.

erbjuda goda och mångsidiga möjligheter till

erbjuder goda förutsättningar för sektorsöver-

EN KÄLLA TILL MÖJLIGHETER

arbete, boende, välfärd, hälsa och utbildning

gripande forskning, mångsidiga arbetsuppgif-

Hållbar utveckling är en integrerad del av all

av hög kvalitet på alla nivåer. Som ordförande

ter och hållbar ekonomisk tillväxt. Invånarna

politisk verksamhet som Finland bedriver.

respekterar Finland det rika kulturarvet och de

är den viktigaste resursen för en hållbar

Vi har förbundit oss till FN:s mål för hållbar

traditionella kunskaperna hos de urfolk som

framtid för regionen.

utveckling, klimatavtalet från Paris och FN:s

lever i regionen.
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Regionerna och landskapen har en
nyckelroll när det gäller att främja
samarbete mellan människorna
i Barentsregionen.

Som ordförandeland har Finland ett nära samarbete med det autonoma distriktet Nentsien
i Ryssland, som är ordförande för Barents
regionråd, och även med andra regioner för
att säkerställa att Barentssamarbetet vidareutvecklas.
Vi samarbetar aktivt med Barentsarbetsgrupperna, som har en avgörande roll i fråga om
verksamhetens innehåll och säkerställandet
av Barentsrådets strategiska mål.
Vi stöder ett aktivt och vitalt civilsamhälle,
inklusive frivilligorganisationer, samt tryck- och
mediefrihet. Medierna har en viktig roll i utvecklingen och berikandet av Barentssamarbetet.
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När det gäller kontakter mellan människor

röra sig regelbundet över gränserna, så att de

fokuserar Finland framför allt på de unga.

har möjlighet att delta i utvecklingen av ett

De unga är nyckeln till Barentsregionens

demokratiskt och inkluderande samhälle och

framtid och de är av avgörande betydelse

att förstå andra människors kultur, fostran

för om regionen kan förbli levande och

och bakgrund. Via möten och gemensamma

När det internationella samarbetet står under

utvecklas ytterligare.

projekt skapar de unga en gemensam identi-

press behöver vi mer än någonsin starka, mul-

tet och kan främja respekt för olikheter och

tilaterala forum i stil med Barentssamarbetet

ömsesidig förståelse i regionen.

för att upprätthålla stabiliteten. Vi väntar oss

Allas rättigheter måste tryggas i regionen
och alla måste ges lika möjligheter. Inom

ett fruktbart samarbete med det internatio-

Barentssamarbetet stöder Finland de ungas

Fred, stabilitet, ett fungerande samarbete

nella Barentssekretariatet vid genomförandet

deltagande i beslutsfattandet i alla frågor

och få spänningar mellan våra arktiska

av vårt ordförandeskapsprogram. En dialog

som påverkar deras liv, alltifrån miljö till kul-

grannar har varit och är fortfarande

med alla deltagare och praktiskt samarbete är

tur och från utbildning till ett aktivt arbetsliv.

en av huvudpunkterna på Finlands

av avgörande betydelse för att vi ska lyckas

Det är nödvändigt att se till att de unga kan

utrikespolitiska dagordning.

hitta de bästa lösningarna för Barentsregionen.
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Pekka Haavisto
Utrikesminister
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Finland vill även lyfta fram Barentsregionen
som ett viktigt exempel när det gäller att
trygga den biologiska mångfalden. Målet är
att koppla samman det regionala samarbetet
med det globala arbetet för biologisk mångfald och att uppmuntra till ambitiösa åtgärder
som gynnar naturen.

HÅLLBAR
UTVECKLING

Finland främjar skyddet av den biologiska
mångfalden i Barentsregionen och stöder
genomförandet i regionen av de nya, globala
målen i FN:s konvention om biologisk mångfald. Målen i FN:s Agenda 2030 för hållbar
utveckling och den europeiska gröna given
utgör grunden för dessa åtgärder.
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På många av de områden som är kopplade
till hållbar utveckling ﬁnns det möjlighet till
ett bredare samarbete. Hit hör bland annat
klimathållbarhet, anpassning till och begränsning av klimatförändringen, livsmedelstrygghet, hållbar bioekonomi i norr, naturbaserade
lösningar, hälsoinnovationer, samarbete för
att bekämpa pandemier och smittsamma
sjukdomar, hållbar turism, främjande av små
och medelstora företag, en klimatneutral cirkulär ekonomi, förebyggande av föroreningar
och digitalisering.
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Finland strävar efter att få myndigheter, forskare och frivilligorganisationer att tillsammans hitta sätt att minska de utsläpp av växthusgaser och sot som kommer från platser
utanför Barentsregionen och att anpassa sig
till klimatförändringen utan att skada naturen
eller förhindra traditionell markanvändning.
Primära mål är fortfarande främjandet av
Barentssamarbetets handlingsprogram för
klimatförändringen samt arbetet med objekt
i nordvästra Ryssland som är skadliga för
miljön, s.k. Barents Environmental Hot Spots.

Som ordförandeland betonar Finland möjligheterna till ett tätare, gränsöverskridande
ekonomiskt samarbete. En hållbar gränsöverskridande ekonomi och innovationer är
viktiga redskap för att skapa värde i hela
Barentsregionen samt trygga arbetsplatserna
och försörjningen.
En cirkulär ekonomi minskar miljöavtrycket
från mänsklig verksamhet, skapar arbetsplatser och ekonomisk tillväxt samt förbättrar
livsmedelstryggheten. Det ﬁnländska ordförandeskapet stöder initiativ för att utveckla
den cirkulära ekonomin och hållbara avfallshanteringssystem i Barentsregionen. Särskilt

fokus ligger även på ökad kännedom om
utsläppen av sot.
Under sitt ordförandeskap främjar Finland
en hållbar skogsbioekonomi i Barentsregionen. Nya skogsbaserade produkter förväntas
ersätta icke-förnybara material och energikällor, och samtidigt skapas nya naturbaserade
tjänster. Detta underlättar övergången till ett
samhälle med låga koldioxidutsläpp genom
att sunda ekosystem upprätthålls. Under
sitt ordförandeskap stöder Finland samarbetet mellan organisationer i skogssektorn
i Barentsregionen. Hållbar utveckling är
huvudtemat för det skogsforum på hög nivå
(Forest Forum) som ordnas under Finlands
ordförandeskap.

Skyddet av den
biologiska mångfalden
och genomförandet av de
nya, globala målen i FN:s
konvention om biologisk
mångfald främjas
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KONTAKTER MELLAN
MÄNNISKOR
Kärnan i Barentssamarbetet består av den
dagliga samverkan mellan länder, regioner
och människor. Ordförandelandet Finland har
för avsikt att lyfta fram framgångshistorier
på detta område.
Vårt mål är att förbättra informationsutbytet
mellan nyckelpersoner och mellan företagare, studerande och forskare inom olika
prioriterade områden. Avsikten är att under
Finlands ordförandeskap skapa en interaktiv
digital plattform på nätet som hjälper unga
att engagera sig i Barentsregionens framtid
och stöder dem i deras föresatser att studera
och arbeta i Barentsregionen. Plattformen
utgör också en del av Barentssamarbetets
30-årsjubileum. I utbildningssamarbetet i
Barentsregionen främjar vi målen för hållbar
utveckling.
Genom att främja kultur och konst kan man
på många sätt öka områdenas dragningskraft som arbets- och boendemiljöer. Även
när det gäller kontakter är kreativitet, kultur
och konst genomgående teman som främjar
konkurrenskraften, delaktigheten, trivseln,
EN KÄLLA TILL MÖJLIGHETER

En digital interaktiv
webbplattform skapas
för att stödja ungas
förutsättningar att
studera och få
sysselsättning
i Barentsregionen

dragningskraften och välfärden i Barentsregionen. Detta perspektiv betonas bl.a. med
hjälp av Barents kulturstipendium.
Som ordförandeland fäster Finland särskild
uppmärksamhet vid att säkerställa att regionens urfolk engageras, i nära samarbete med
arbetsgruppen för urfolk i Barentsregionen.
Finland stöder det fjärde toppmötet för urfolk
som ordnas 2023 med fokus på samarbetet
med EU:s institutioner, vilket enligt planerna
för första gången ska ordnas i Bryssel.
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TRANSPORTER
OCH LOGISTIK

Som ordförande fortsätter Finland att arbeta
för ett välfungerande, gränsöverskridande
samarbete. Med tanke på samarbetet i Barentsregionen är det mycket viktigt att de gränsöverskridande programmen inom ramen för
samarbetet mellan EU och Ryssland liksom den
nordliga dimensionens partnerskap fortsätter
utan avbrott samt att det ﬁnns tillräcklig ﬁnansiering. Barents egen projektfond (Barents
Financial Mechanism, BFM), som ska tas i bruk
i början av 2022, är ett viktigt redskap för att
stödja projektinitiativ.
Räddningssamarbetet har haft stor framgång
i Barentsregionen, och det betonas även under
Finlands ordförandeskap. Nästa räddningsövning i Barentsregionen ordnas i Norge 2022.
Detta samarbete ökar säkerheten och effektiviteten samt de förtroendefulla relationerna
mellan människor och myndigheter i Barentsregionen. På grund av klimatförändringen
och de ökande extrema väderfenomenen är
samarbetet för att upptäcka och släcka skogsbränder en viktig prioritering.
Finland uppmuntrar alla arbetsgrupper inom
Barentsrådet att utöka samarbetet för att
förbättra samverkan och samstämmigheten.
Under Finlands ordförandeskap uppmuntras
arbetsgrupperna att med stöd av det internationella Barentssekretariatet IBS i högre
grad utnyttja möjligheten att hålla virtuella
möten för att minska klimatavtrycket och öka
effektiviteten.
EN KÄLLA TILL MÖJLIGHETER

Bra och fungerande infrastruktur är livsviktig.
Den förenar de människor som bor och arbetar
i Barentsregionen, oavsett om det är fråga om
landsvägs-, järnvägs-, sjö- eller ﬂygförbindelser
eller digitala kontakter. Utvecklingen i regionen
är beroende av transporter och logistik som är
hållbara, miljövänliga och smarta.

Samarbetet inom
transporter och logistik
stärks med hjälp av bl.a.
digitalisering

Finland strävar efter att förstärka samarbetet
inom transporter och logistik genom att betona
digitaliseringen, utvecklingen av transportkorridorer och klimatvänliga transporter, inklusive
användningen av alternativa bränslen. Målet
är att stödja lokalsamhällena, affärslivet och
industrin då man skapar en hållbar framtid
för alla.
Finland utgår från rekommendationerna i den
gemensamma transportplanen för Barentsregionen (JBTP) när man utvecklar arbetsprogrammet och fortsätter arbetet inom det euroarktiska transportområdet i Barentsregionen. Ett
närmare samarbete med den nordliga dimensionens partnerskap för transport och logistik
främjar smarta transport- och logistiklösningar
samt utvecklingen av transportsystemen i
Barentsregionen.
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