Sjunde arktiska parlamentarikerkonferensen
Kiruna, Sverige 2-4 augusti 2006
KONFERENSUTTALANDE
Vi, valda representanter för Kanada, Danmark/Grönland, Europaparlamentet, Finland, Island,
Norge, Ryssland och Sverige,
som möts i Kiruna, Sverige den 2-4 augusti 2006, för att diskutera gemensamma åtaganden
och möjligheter rörande den arktiska regionen,
som erinrar om konferensuttalandena från de sex föregående arktiska
parlamentarikerkonferenserna under perioden 1993 – 2004
A. NOTERAR
1. att konsekvenserna av klimatförändringen börjar bli alltmer synliga och i högre grad
påverka människors levnadsvillkor, speciellt ursprungsfolkens, liksom regionens flora och
fauna;
2. att klimatförändringen gör Arktis mer tillgängligt för mänskliga aktiviteter, såsom
exploatering av resurser och ökad sjöfart;
3. det pågående internationella miljösamarbete om hållbar utveckling, klimatförändring och
biologisk mångfald;
4. den kulturella mångfalden inom den arktiska regionen som består av mer än 40 skilda
folkslag, kulturer och språk;
5. de åtgärder som vidtas inom Europaparlamentet för att hålla en parlamentarikerkonferens
om den Nordliga dimensionen för en bättre samordning mellan befintliga regionala
organisationer inom den arktiska regionen;
6. att ekosystemen i Arktis är känsliga för miljöförstöring, överexploatering och är utsatta för
påfrestning på grund av den snabba utvecklingen;
B. BEAKTAR
7. deklarationen och policydokumentet från Arktiska rådets möte i Reykjavik den 24
november 2004;
8. att Förenta Nationerna har utsett perioden 2005-2014 till Årtiondet för utbildning för
hållbar utveckling;
9. den gemensamma kommunikén från Barentsrådets 10:e möte i november 2005;
10. uttalandet från det första mötet mellan kulturministrarna i Arktiska rådets medlemsländer i
januari 2006;

11. de grundläggande rättigheterna för Arktis ursprungsbefolkningar enligt internationell lag;
12. planeringen av Internationella polaråret 2007/2008 och den betydelse och potential det har
för utvecklingen av arktisk forskning och tillhandahållande av information som kan ha
politisk relevans;
13. arbetet med att utforma ett ramdokument och en policydeklaration för Nordliga
dimensionen;
14. förslaget till en nordisk samekonvention, avlämnad i november 2005, av den expertgrupp
som tillsatts av regeringarna och sametingen i Finland, Norge och Sverige, som för
närvarande granskas på nationell nivå;
15. det förslag till Deklaration om ursprungsfolkens rättigheter som antagits av FN:s
Människorättsråd;
C. ANMODAR REGERINGARNA I DEN ARKTISKA REGIONEN OCH
EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER ATT
16. använda uppmärksamheten och debatten med anledning av Arctic Climate Impact
Assessment (ACIA) till att föra in ett starkt arktiskt budskap om klimatförändring på den
internationella dagordningen, med betoning på Arktis roll som en tidig varningssignal om
global klimatförändring;
17. se till att konkreta förslag utarbetas om uppföljning av ACIAs policydokument från
Arktiska rådets möte i Reykjavik i november 2004 och kontinuerligt följa upp detta med
regelbundna rapporter (5 – 10 års intervall);
18. säkerställa ekonomiska resurser för att skapa bevaknings- och forskningsstationer/plattformar som kan trygga för observationer av klimatförändringar och inverkan av
föroreningar;
19. förbättra möjligheterna till anpassning för invånarna i den arktiska regionen i enlighet med
uttalandet från de arktiska staterna vid COP 11 mötet i Montreal och främja forskning,
erfarenhetsutbyte och god praxis, utveckla strategier för att stödja invånarna i Arktis i
deras strävan att bevara sin hälsa, kultur, ekonomi och allmänna välbefinnande;
20. bibehålla och intensifiera ansträngningarna för att minska utsläppen av CO2 och andra
växthusgaser och förstärka de multilaterala miljööverenskommelser som berör Arktis;
21. säkerställa informationstillgången, tillgängligheten till geografiska områden och
forskningsdata;
22. genomföra Arctic Marine Shipping Assessment i enlighet med Arctic Marine Strategic
Plan som antogs av Arktiska rådet vid Arktiska rådets 4:e möte i november 2004;
23. säkerställa att det pågående Arctic Marine Shipping Assessment inom arktiska rådet
innefattar ursprungsbefolkningarnas tidigare, nuvarande och planerade aktiviteter i det
arktiska havsområdet;

24. säkerställa att naturresurserna i Arktis exploateras på ett hållbart sätt och till gagn för de
människor som lever i Arktis;
25. uppmana partnerna i den Nordliga dimensionen, EU, Ryssland, Norge och Island att enas
om en tydlig och dynamisk arktisk policy, med ett starkt politiskt engagemang från alla
parter, vilket bör innefatta USA och Kanada som observatörer, och att etablera ett arktiskt
partnerskap inom den Nordliga dimensionen om för energi och marin miljö;
26. gemensamt arbeta för att utveckla miljövänlig teknologi för transport och ekonomisk
verksamhet i Arktis för att skydda dess känsliga natur och de arktiska folkens levnadssätt;
27. främja och investera i forskning om, utveckling och implementering av alternativa och
miljövänliga energikällor som är lämpliga för den arktiska regionen;
28. mot bakgrund av klimatförändringens inverkan och de ökande ekonomiska och mänskliga
aktiviteterna, snarast initiera en genomgång av existerande rättsordningar som berör
Arktis och fortsätta diskussionen om att stärka eller utöka dem där så behövs;
29. föreslå Förenta Nationerna att Annual Treaty Event 2007, eller snarast möjligt, bör
innefatta FN fördrag rörande Arktis;
30. förstärka dialog, analyser och konkreta åtgärder rörande könsaspekter i arktiska
samhällen, speciellt männens förändrade roll i samhället och kvinnors utflyttning från
landsbygdsområden;
31. maximera potentialen av det Internationella polaråret 2007/2008 genom tillräckligt statligt
ekonomiskt stöd och utnyttjande av rönen från Arctic Human Development Report som
ett verktyg för att ge det Internationella polaråret 2007/2008 en stark mänsklig dimension;
32. använda Förenta Nationernas Årtionde för utbildning för hållbar utveckling till att
implementera specifika utbildningsprogram för Arktis;
33. ta initiativ till en samordnad, gemensam insats för att analysera och använda resultaten
från det Internationella polaråret i det politiska arbetet;
34. under FN:s överinseende vid utgången av IPY år 2008 hålla en internationell konferens
”Arktis – en region av globalt samarbete”;
35. stödja den arktiska regionen och arktisk forskning med speciell inriktning på den unga
generationen, för att skapa större nyfikenhet och intresse för arktisk forskning och
använda det Arktiska universitetet som en viktig aktör i denna process samt att 2007 med
UNESCOs hjälp, hålla en internationell konferens om rollen för universiteten i Arktis om
hållbar utveckling i den arktiska regionen;
36. säkra deltagande av den arktiska regionens ursprungsbefolkningar i den arktiska
forskningen samt att deras kunskap tas tillvara i den arktiska forskningen;
37. tillhandahålla ökade medel till det Arktiska universitetet för att säkra dess fortsatta
framgång;

38. implementera finansieringen av antaget Project Support Instrument;
39. genomföra den analys av Information and Communication Technology (ICT) som
föreslagits av det arktiska ICT nätverket;
40. stärka samarbetet rörande marin säkerhet, särskilt i eftersöknings- och räddningsfrågor;
D. ANMODAR DEN PERMANENTA PARLAMENTARIKERKOMMITTEN I DEN
ARKTISKA REGIONEN ATT
41. fortsätta arbetet på nationell nivå med att främja en stark social dimension i det arktiska
samarbetet, såsom anges i Arctic Human Development Report, med särskild inriktning på
barn och ungdom;
42. aktivt följa arbetet med planering och implementering av det Internationella polaråret
2007/2008;
43. aktivt främja den arktiska regionen i Nordliga dimensionens nya policy;
44. fortsatt främja användningen av Information and Communication Technology (ICT) i
konkreta projekt som ett medel för att tillhandahålla tjänster till befolkningen i Arktis,
såsom telemedicin och utbildning i lokala samhällen;
45. säkerställa en tillräcklig och fortlöpande uppföljning både i parlamenten i de arktiska
länderna och i internationella organisationer och förhandlingar, av beslut och
rekommendationer som har betydelse för den arktiska regionen och dess befolkning;
46. överväga en granskning av arbetsordningen för den permanenta kommittén före nästa
konferens 2008 för att förbättra arbetsmetoderna;
47. arbeta i sina nationella parlament för utarbetande av ett gemensamt koncept för utveckling
och kontroll av miljöprogram, program för exploatering av naturresurser, transport och
energinätverk som påverkar (eller inte påverkar) klimatförändringen samt för bevarandet
av den arktiska naturen för kommande generationer av Arktis befolkning;
E. KONFERENSEN
48. tackar parlamentariska observatörer och representanter från offentliga organ och
frivilligorganisationer för deras intresse och deltagande i denna konferens och bekräftar
den viktiga roll de spelar för att vidarebefordra de budskap och stödja de åtgärder som
diskuteras här;
49. välkomnar det förestående norska ordförandeskapet för Arktiska rådet och ser fram emot
fortsatt samarbete med Arktiska rådet 2006-2008;
50. välkomnar och accepterar den vänliga inbjudan från USA att stå värd för den åttonde
konferensen 2008.

