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DALEKA PÓŁNOC OBSZAREM WSPÓŁPRACY 
PAŃSTW NORDYCKICH1

Obecny porządek międzynarodowy oddziałuje na kraje nordyckie bardziej niż 
w przeszłości. Podobnie rozwój i ewolucja społeczności międzynarodowej ma 
naturalny wpływ na ich współpracę. Dotyczy to zarówno płaszczyzny politycz-
nej, ekonomicznej2, jak i ocen z zakresu relacji z tak zwaną bliską i dalszą za-
granicą. Struktura i rozszerzenie Unii Europejskiej otworzyły nowe horyzonty 
kooperacji i wprowadziły nowe zagadnienia3. Zróżnicowaną, będącą odpowie-
dzią na potrzebę chwili i wychodzącą naprzeciw wyzwaniom aktywność państw 
regionu nordyckiego charakteryzuje bogactwo tematyki i szerokie spektrum za-
interesowań4. Obejmuje ona zarówno współpracę z innymi organizacjami regio-
nalnymi i projektami tworzonymi przez Unię Europejską, czy też ją angażujący-
mi, jak i wymianę punktów widzenia, wręcz koordynację wysiłków związanych 
ze szczególnymi wyzwaniami współczesności. Jednym z nich jest bez wątpienia 
Daleka Północ – region prawdziwych szans, ale również możliwych zadrażnień 
i problemów wykraczających poza granice regionu. Choć kluczową rolę w re-
gionie nadal grają państwa, zwłaszcza tradycyjne wielkie mocarstwa, to coraz 
większą wagę przywiązuje się do punktu widzenia miejscowych i regionalnych 
władz, NGO-sów promujących ochronę środowiska oraz ludności tubylczej. Na 
znaczeniu wyraźnie zyskują także zagadnienia o charakterze komercyjnym do-
tyczące wielkich kompanii energetycznych, własności, problemu rybołówstwa, 
zainteresowania wyrażanego przez towarzystwa żeglugowe i biznes turystycz-

1 Wszystkie państwa nordyckie wraz z Kanadą, Rosją i USA są członkami Rady Arktycz-
nej. Nordycka Rada Ministrów ma status obserwatora od momentu powstania Rady Arktycz-
nej, tj. od 1996 r. Szerzej na ten temat: Th e International Nordic Region. Th e International Co-
operation of the Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2013.

2 Zob.: Total Economy Database, 01.2008, Th e Conference Board and Groningen Growth 
and Development Centre, www.conference-board.org/economics (8.04.2008).

3 Zob.: I. Runar Eðvarðsson, Demographic Changes, Labor Migration and EU-Enlargement 
– Relevance for the Nordic Regions, Stockholm 2007.

4 Zob.: Ch. Ketels, Global Pressure – Nordic Solutions? Th e Nordic Globalization Barometer 
2008, Copenhagen 2008.
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ny. W dającej się przewidzieć przyszłości złożoność wzajemnych oddziaływań 
między wszystkimi wspomnianymi aktorami będzie miała decydujący wpływ na 
geopolitykę Dalekiej Północy.

Występowanie w tym rejonie złóż ropy i gazu ziemnego zmienia diametralnie 
sposób postrzegania tego obszaru, tym bardziej że współcześnie surowce ener-
getyczne zaczynają coraz częściej stanowić o potencjale siły państwa, od czego 
już tylko krok do pokusy wykorzystywania ich w charakterze jednego z istotnych 
instrumentów realizacji tej polityki.

Powyższa sytuacja rodzi szereg nowych, w istocie od niedawna funkcjonu-
jących dylematów dla państw regionu nordyckiego. Jednym z ważniejszych jest 
bez wątpienia bezpieczeństwo energetyczne krajów nordyckich wiążące się mię-
dzy innymi z zasobami węglowodorów5. Niektóre z tych państw nie mogą dziś 
nawet marzyć o samowystarczalności energetycznej, nie dysponują bowiem od-
powiednimi ku temu zasobami. Są jednak w stanie zwiększyć niezależność pod 
tym względem poprzez pogłębienie dotychczasowej współpracy z partnerskimi 
krajami swego regionu, budowę elektrowni jądrowych i szerokie wykorzysta-
nie źródeł odnawialnych. Muszą natomiast liczyć się z wysokimi kosztami. Stąd 
zwiększenie ich bezpieczeństwa energetycznego może nastąpić poprzez zróżni-
cowanie typów używanych paliw, dywersyfi kację źródeł ich dostaw (kierunki 
geografi czne, kraje, fi rmy), jak i stosowanych technologii w energetyce. Należy 
równocześnie pamiętać, iż trzy spośród pięciu państw nordyckich to członkowie 
Unii Europejskiej. Z kolei Norwegia i Islandia są związane nie tylko członko-
stwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale również ustaleniami wynika-
jącymi z form i zasad współpracy nordyckiej6.

Norwegia, będąca jednym z najważniejszych dostawców energii dla UE, nie 
podziela geopolitycznego zaniepokojenia charakteryzującego europejską dys-
kusję na temat bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych. Dyrektywa 
bezpieczeństwa dostaw gazu naturalnego nie została włączona do porozumienia 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jednocześnie Norwegia, jako członek 
EOG, jest wiązana przepisami UE dotyczącymi wewnętrznego rynku energii. 
Współpraca rynkowa może w perspektywie stać się ważniejszym narzędziem 
koordynacji europejskiej strategii bezpieczeństwa dostaw (choćby z uwagi na to, 
że kontakty na rynku energetycznym są zawierane między prywatnymi przedsię-
biorstwami) niż obecne dyrektywy w tej dziedzinie. Dlatego też rozwój europej-
skiej strategii bezpieczeństwa dostaw będzie miał wpływ na norweską politykę 
energetyczną. Tym bardziej że Norwegia jest traktowana w tej dziedzinie jako 
partner strategiczny, niezbędny do dywersyfi kacji dostaw surowców na konty-
nent. „Dwie strony mają zgodne stanowiska odnośnie do potrzeby wzmocnie-
nia współpracy w dziedzinach efektywności energetycznej i bezpieczeństwa 

5 Szerzej na ten temat: R.M. Czarny, Dylematy energetyczne państw regionu nordyckiego, 
Kielce 2009, s. 127–168.

6 Zob.: B. Piotrowski, Integracja Skandynawii. Od Rady Nordyckiej do wspólnoty europej-
skiej, Poznań 2006.



387Daleka Północ obszarem współpracy państw nordyckich

dostaw energii, w tym działalności eksploracyjnej i produkcyjnej w regionie 
arktycznym”7.

Przenosząc te rozważania na ogólniejszy poziom, można dojść do wniosku, 
że do najważniejszych szans związanych ze zmianami klimatu dla państw euro-
pejskiej części Dalekiej Północy należą:

–  ułatwiony dostęp do złóż surowców energetycznych;
–  zwiększenie możliwości eksploatacji surowców mineralnych, rud metali 

i rozwój przemysłu drzewnego; otwarcie możliwości rozpoczęcia na więk-
szą skalę hodowli owiec i rolnictwa;

–  możliwość rozpoczęcia regularnej żeglugi po Północnej Drodze Morskiej 
przez większą część roku;

–  rozwój infrastruktury arktycznej podnoszącej poziom życia mieszkańców 
i wspierającej rozwój gospodarczy;

–  rozwój turystyki i zaplecza z nią związanego;
–  rozwijanie współpracy międzynarodowej dzięki istniejącym instytucjom 

międzynarodowym.
Do największych zagrożeń można natomiast zaliczyć:
–  degradację środowiska naturalnego wynikającą ze zwiększonej penetracji 

regionu przez ludzi;
–  poważne zagrożenie dla unikatowego systemu przyrodniczego Arktyki;
–  zwiększone ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych, na przykład skaże-

nia wybrzeży ropą naft ową;
–  narażenie silnie związanych z naturą społeczeństw autochtonicznych na 

niekorzystne zjawiska związane ze zmianami środowiska, w którym żyją, 
co może prowadzić do zaniku ich unikatowych kultur i rozpowszechnie-
nia się patologii społecznych;

–  zwiększenie napięć politycznych pomiędzy państwami regionu oraz we-
wnątrz nich jako następstwo możliwych konfl iktów o surowce i zanie-
czyszczenia środowiska.

Te szanse i zagrożenia są z sobą wzajemnie powiązane i często występują sy-
multanicznie w tym samym czasie. Ponadto zwiększające się globalne zaintere-
sowanie regionem Arktyki spowodowało, że kraje nordyckie zostały zmuszone 
do podjęcia i rozwijania strategii zorientowanych na przyszłość, a dotyczących 
Dalekiej Północy. Należą obecnie do nich: 

–  A Parliamentary Resolution on Iceland’s Arctic Policy8, 
–  Sweden’s Strategy for the Arctic Region9, 
–  Th e Norwegian Government’s High North Strategy10 oraz Th e High North. 

Visions and Strategies11, 

7 K. Dośpiał-Borysiak, Państwa nordyckie a Unia Europejska, Warszawa 2007, s. 107.
8 http://eng.utanrikisraduneyti.is/news-and-publications/nr/6275 (20.04.2012). 
9 Ministry for Foreign Aff airs, Department for Eastern Europe and Central Asia, Arctic Sec-

retariat, Stockholm 2011.
10 Norwegian Ministry of Foreign Aff airs, Oslo 2007.
11 Norwegian Ministry of Foreign Aff airs, Oslo 2011. 
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–  Denmark, Greenland and the Faroe Islands: Kingdom of Denmark Strategy 
for the Arctic 2011–202012, 

– Finland’s Strategy for the Arctic Region13.
To właśnie dzięki powyższym planowanym działaniom można maksymalnie 

wykorzystać szanse, ograniczając równocześnie zagrożenia.
Dużą część lądu, a w szczególności obszarów morskich państw NORDEN 

możemy zaliczyć do regionu Arktyki. Dlatego są one mocno zaangażowane 
w problemy dotyczące tego unikatowego i wrażliwego na wszelkie zmiany obsza-
ru14. Kraje nordyckie współpracują w imię wzrostu standardów życia ludności 
zamieszkującej te północne rejony, a zwłaszcza aby polepszyć możliwości spo-
łecznego i kulturalnego rozwoju rdzennej ludności Arktyki. Kraje NORDEN 
pracują również, by zachować tę wyjątkową i ogromnie wrażliwą arktyczną przy-
rodę. Zabiegają, aby zasoby naturalne regionu były wykorzystywane w sposób 
pozwalający ocalić jego przyrodniczą różnorodność15.

Aktualnie rozwój współpracy nordyckiej wydaje się skoncentrowany na 
wyzwaniach i szansach, jakie niesie z sobą globalizacja, wśród których miejsce 
szczególne zajmują: energia, ochrona środowiska i klimat. Znajduje to szczególne 
odzwierciedlenie w działalności i inicjatywach podejmowanych przez Nordycką 
Radę Ministrów. Jednym z jej motywów przewodnich jest otwartość w stosun-
ku do sąsiadów, przede wszystkim tych związanych z rejonem Dalekiej Północy. 
Otóż współpraca nordycka przybliża nam warunki życia społecznego w Arktyce 
i podobieństwa w podejściu do gospodarki północnych obszarów, na przykład 
udziela pomocy hodowcom reniferów. Koncentruje się na poszerzeniu wiedzy 
dotyczącej zanieczyszczeń środowiska, ciężkich metali oraz zmian klimatu w re-
gionie16. Nordyckie wsparcie dla Uniwersytetu Arktycznego polepsza edukacyjne 
możliwości ludności tubylczej. Jako że Nordycka Rada Ministrów opiera się na 
jawności i współpracy, może dysponować ważnymi instrumentami i znaczący-
mi środkami wsparcia. Rokrocznie wiele nordyckich organizacji i stowarzyszeń 
wspiera arktyczną współpracę17.

Możemy powiedzieć, że cała ta inicjatywa odbywa się zarówno na niwie parla-
mentarnej, jak i międzyrządowej. Nordyccy parlamentarzyści podejmują proble-
my Arktyki w Radzie Nordyckiej. Ponadto współpracę parlamentarną dotyczącą 

12 Ministry of Foreign Aff airs, Copenhagen 2011.
13 Prime Minister’s Offi  ce Publications, Helsinki, 8/2010. 
14 Zob. szerzej: Nordic Workshop on Action Related to Short-lived Climate Forcers Organ-

ised by the Nordic Council of Ministers Climate and Air Quality Group, Hans Skotte Møller (edi-
tor), Nordic Council of Ministers 2013, TemaNord 2012:567, dostępne również: www.norden.
org/en/publications.

15 Sustainable Development in the Arctic. Th e Nordic Council of Ministers’ Arctic Co-opera-
tion Programme 2012–2014, Copenhagen 2012.

16 Th e Arctic Needs Climate First Aid!, Norden – the Top of Europe, 27.03.2012, www.
norden.org (19.04.2012).

17 Szerzej na ten temat: Economic Value of Nordic Ecosystems Assessed, 5.02.2013, http://
www.norden.org/en/news-and-events/news/economic-value-of-nordic-ecosystems-assessed 
(14.02.2013).
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Arktyki i regionu Morza Barentsa realizują w formie stałych arktycznych komi-
tetów parlamentarnych (Standing Committee of Parliamentarians of the Arctic 
Region – SCPAR)18. To właśnie one co drugi rok organizują między innymi ark-
tyczne konferencje parlamentarzystów. Członkami komitetów są parlamenta-
rzyści z siedmiu krajów arktycznych oraz reprezentaci Parlamentu Europejskie-
go. Współpraca międzyrządowa odbywa się poprzez Nordycką Radę Ministrów, 
Radę Arktyczną oraz współpracę z Unią Europejską.

Rada Nordycka to regionalne forum konsultacyjne parlamentów państw 
nordyckich utworzone w 1952 roku. Obecnie jej członkami są parlamentarzyści 
z Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii, Szwecji oraz delegaci spośród parlamentów 
terytoriów autonomicznych: Wysp Owczych, Grenlandii i Wysp Alandzkich19. 
Ściśle połączona z nią – choć całkowicie autonomiczna w swoich decyzjach – jest 
Nordycka Rada Ministrów, utworzona w 1977 roku i skupiająca swą uwagę na 
współpracy międzyrządowej20. 

Problematyka Dalekiej Północy jest niejako wpisana w program tej organiza-
cji ze względu na powiązania – nie tylko geografi czne, ale także historyczne i go-
spodarcze – jakie łączą jej członków z Arktyką. Pierwszy spójny projekt działań 
dotyczący ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego Grenlan-
dii, Islandii i Svalbardu powstał w 1999 roku21. W tym samym roku pod patrona-
tem Nordyckiej Rady Ministrów założono Nordycki Program Badawczy Arktyki 
(Nordic Arctic Research Programme, NARP), poświęcony promocji współpracy 
ośrodków badawczych prowadzących działalność w Arktyce oraz sponsorowa-
niu nowych przedsięwzięć naukowych w trzech blokach tematycznych: „procesy 
naturalne na lądzie, w morzu i atmosferze”, „biologiczna różnorodność i zagroże-
nia środowiska naturalnego w Arktyce” i „warunki życia mieszkańców Arktyki”. 
Działający do 2003 roku NARP objął swoją opieką 63 projekty naukowe i koszto-
wał 31 milionów koron duńskich22. Nieco wcześniej, bo w 1996 roku, wystarto-
wał Program Współpracy w Arktyce (Arctic Cooperation Programme) prowadzo-
ny przez Nordycką Radę Ministrów. Jego cele zdefi niowano następująco:

–  poprawa jakości życia ludności zamieszkującej region oraz jego infra-
struktury gospodarczej, ze szczególnym naciskiem na poprawę sytuacji 
Saamów i Inuitów;

–  zachowanie środowiska naturalnego w stanie nienaruszonym oraz promo-
cja zrównoważonej i odpowiedzialnej gospodarki surowcami naturalnymi;

18 Th e Standing Committee of Parliamentarians of the Arctic Region. Ostatnie spotkanie 
komitetu odbyło się 19 września 2013 roku w Murmańsku, zob.: http://www.arcticparl.org/.

19 About the Nordic Council, http://www.norden.org/en/nordic-council/the-nordic-coun-
cil (10.05.2012).

20 Th e Nordic Council of Ministers, http://www.norden.org/en/nordic-council-of-minis-
ters/the-nordic-council-of-ministers (10.05.2012).

21 Nordic Action Plan to Protect the Natural Environment and Cultural Heritage of the Arc-
tic – Greenland, Iceland and Svalbard, http://www.norden.org/en/publications/publikation-
er/1999-029 (10.05.2012).

22 K. Strand, Rapid Changes in the Arctic. Results Book of the Nordic Arctic Research Pro-
gramme (NARP), Copenhagen 2006, s. 9–10.



390 Ryszard M. Czarny

–  wspólne działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia lądów i mórz;
–  opracowanie metod współpracy pomiędzy państwami Arktyki23. 
12 czerwca 2002 roku program doczekał się nowej odsłony przewidzianej na 

okres od 2003 do 2005 roku. Kontynuowano dotychczas prowadzoną politykę 
współpracy, wyodrębniając trzy priorytetowe zagadnienia – rdzenna ludność, 
rozwój dobrobytu i zrównoważony rozwój24. Zaproponowano także sześć dzia-
łów tematycznych, na których współpraca powinna się skoncentrować:

–  dobrobyt, włączając w to zdrowie i równouprawnienie płci, zwłaszcza 
wśród rdzennej ludności Arktyki;

–  integracja dzieci i młodzieży w społeczeństwo;
– rozwój przemysłu i przedsiębiorczości, z naciskiem na wspieranie rozwoju 

gospodarczego na obszarach słabo zaludnionych; także rozwój infrastruk-
tury i systemów łączności;

–  zrównoważona eksploatacja zasobów naturalnych;
–  środowisko i energetyka;
–  kultura, edukacja i szkolenia25.
W tym okresie nasiliły się procesy zmian klimatycznych, dotykające Arktykę 

w pierwszej dekadzie XXI wieku. W latach 2003–2004 zaczęto publikować wyni-
ki badań fi nansowanych przez NARP. Wykazały one istnienie znacznego wpły-
wu zmian klimatycznych na środowisko naturalne i społeczne Arktyki26. Coraz 
większa świadomość nowych wyzwań, jakie za sobą niosły, skłoniła Nordycką 
Radę Ministrów do zaadaptowania programu do nowych warunków klimatycz-
nych i środowiskowych. 4 grudnia 2009 roku opublikowano jego nową wersję, 
obejmującą perspektywą czasową lata 2009–2011. Jako główne cele określono:

–  przyczynienie się do zwiększenia wiedzy i wysiłków na rzecz przeciwdzia-
łania zmianom klimatycznym, zanieczyszczeniu środowiska i ich konse-
kwencjom dla człowieka i świata zwierzęcego;

–  poprawę jakości życia mieszkańców Arktyki, zwłaszcza autochtonów;
–  rozwój społeczny i kulturalny ludności Arktyki;
–  przyczynianie się do zachowania środowiska Arktyki w stanie nienaru-

szonym oraz promowanie zrównoważonego wykorzystania odnawialnych 
i nieodnawialnych zasobów naturalnych27.

Na czołowym miejscu znalazł się problem zmian klimatu, jak się okazuje 
– główne wyzwanie dla polityki Nordyckiej Rady Ministrów w Arktyce. Jest to 
zdecydowanie nowy akcent w programie i można go – jak sądzę – powiązać 

23 New Arctic Cooperation Programme, ANP 2002:424, Nordic Council of Ministers 2002, 
s. 1, http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2002-424 (10.05.2012).

24 Ibidem, s. 2–3.
25 O.S. Stokke, Nordic Council of Ministers’ Arctic Co-operation 2003–2005. An Evaluation, 

Copenhagen 2007, s. 21.
26 NARP Highlights – Contributions of the Nordic Arctic Research Programme, Nordic Arc-

tic Research Programme, Oulu 2005.
27 Th e Nordic Council of Ministers’ Arctic Co-operation Programme 2009–2011, 2009:491, 

http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2009-491 (10.05.2012).
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z ukazaniem się raportu IPCC w 2007 roku, z wynikami badań NARP, jak i z co-
raz bardziej widocznymi zmianami w klimatycznym środowisku Arktyki.

Ostatnim jak dotąd dokumentem Nordyckiej Rady Ministrów dotyczącym 
polityki arktycznej jest „Zrównoważony Rozwój w Arktyce. Program Współpracy 
w Arktyce Nordyckiej Rady Ministrów 2012–2014” (Sustainable Development in 
the Arctic. Th e Nordic Council of Ministers’ Co-operation Programme 2012–2014), 
opublikowany 5 marca 2012 roku. Kontynuuje on politykę zapowiedzianą w ra-
porcie z 2009 roku, choć za priorytet uznaje dbałość o żyjących w regionie lu-
dzi, co jest zgodne z powszechnym w krajach skandynawskich postrzeganiem 
dobrobytu społeczeństwa i indywidualnych jednostek jako dobra nadrzędnego. 
Ponadto wyróżnia pięć następujących obszarów współpracy:

–  Lu d n o ś ć: program ma na celu promowanie zrównoważonego rozwo-
ju poprzez odpowiedź na wyzwania niesione przez urbanizację i zmiany 
demografi czne. Ważne jest także zapewnienie spójności społecznej, zwal-
czanie problemów wynikających z integracji, polepszanie warunków ży-
cia poprzez programy zdrowia publicznego, zwalczanie chorób zakaźnych 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Jak w każdej nowej odsłonie 
Programu Współpracy w Arktyce, szczególną uwagę poświęca się rdzen-
nej ludności – ich sytuacji życiowej i adaptacji do nowych warunków wy-
wołanych zmianami klimatu i globalizacją.

–  Ś r o d o w i s k o  i  p r z y r o d a: głównym zadaniem jest ochrona unikato-
wego systemu przyrodniczego Arktyki i jej bioróżnorodności.

–  K l i m a t: program będzie wspierał inicjatywy, które wspomagają walkę ze 
skutkami zmian klimatu w Arktyce oraz upowszechniają wiedzę o jego 
przyczynach. Ważne jest także tworzenie lokalnych i regionalnych strate-
gii adaptacyjnych oraz rozpowszechnianie wiedzy o nich.

–  Z r ó w n o w a ż o ny  r o z w ó j  p r z e d s i ę b i o r s t w: Program Współpra-
cy w Arktyce będzie wspierał rozwój biznesu opartego na zrównoważo-
nym wykorzystaniu zasobów i działaniach o charakterze innowacyjnym, 
zwłaszcza w zakresie odnawialnych źródeł energii, infrastruktury, infor-
matyki i komunikacji. Istotnym celem jest również popieranie powiązań 
pomiędzy przedsiębiorstwami a społeczeństwem w ramach Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu (Corporate Social Responsibility).

–  E d u k a c j a  i  p o d n o s z e n i e  k w a l i f i k a c j i: obejmuje wspieranie ini-
cjatyw zmierzających do podniesienia poziomu edukacji, wzrostu kwalifi -
kacji mieszkańców i wsparcia organizacji zajmujących się tą problematyką 
w regionie. Specjalną troską została objęta ludność autochtoniczna i mło-
dzież, wśród której będzie się promować wiedzę o wyzwaniach i możli-
wościach niesionych przez globalizację i zmiany klimatu oraz środki ma-
jące na celu pomoc mieszkańcom Arktyki w rozwijaniu zrównoważonego 
społeczeństwa28.

28 Sustainable Development in the Arctic…, op. cit.
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Dokument ten stanowi kontynuację dotychczasowego zaangażowania Rady 
Nordyckiej i Nordyckiej Rady Ministrów w rozwój badań naukowych i użytecz-
nych społecznie inicjatyw na Dalekiej Północy. Nie zapomina przy tym o roli 
i znaczeniu ochrony środowiska naturalnego. Należy jednak zwrócić uwagę, że 
są to inicjatywy skoncentrowane niemal wyłącznie na nordyckiej części Arktyki 
i przede wszystkim tam w znaczący sposób poprawiające stan środowiska natu-
ralnego i powiększające dobrobyt arktycznych społeczności.

Rada Nordycka – a może raczej Nordycka Rada Ministrów, gdyż to ona jest 
dużo bardziej aktywna w regionie – jako instytucja działająca w imieniu i dla 
dobra subregionu nordyckiego, jest w sposób szczególny związana z Arktyką. 
W swojej polityce stara się odnieść również do zmian klimatycznych, a czyni to 
między innymi fi nansując programy badawcze dotyczące tych zagadnień na Da-
lekiej Północy oraz propagując zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny. 
Najbardziej charakterystyczny jest tutaj wymiar ludzki wszystkich omawianych 
problemów. Z typowo skandynawską wrażliwością i troską o dobrobyt społe-
czeństw Rada Nordycka wspiera jego rozwój i stara się, aby społeczeństwa jak 
najbardziej skorzystały na zmianach klimatu. Ze szczególną uwagą przygląda się 
autochtonom – Inuitom i Saamom – gdyż oni i tryb życia, który prowadzą, są 
najbardziej narażone na szereg niebezpieczeństw.

Nordycką współpracę dotyczącą Arktyki możemy bez wątpienia określić 
mianem szerokiej i obejmującej wiele obszarów, w tym między innymi: śro-
dowisko29, zdrowie, zaopatrzenie w energię30, kulturę, edukacje, IT, badania nau-
kowe oraz popieranie rozwoju życia gospodarczego. Poza tym Nordycka Rada 
Ministrów stosuje arktyczny program współpracy, współdziałając z państwami 
w Radzie Arktycznej, UE31 oraz w związku ze swą aktywnością w Euro-Arktycz-
nej Radzie Morza Barentsa32 (Barentsrådet, Barents Euro Arctic Council). Ma nie 
tylko szczegółowy program, strategie i osiągniecia dotyczące rejonu Arktyki, ale 
posiada też komitet ekspertów do spraw Arktyki, który przygotowuje zalecenia 
dotyczące kształtowania, realizacji i kontynuowania arktycznej działalności. 
Główna odpowiedzialność w zakresie koordynacji leży po stronie ministrów do 
spraw współpracy nordyckiej, natomiast aby podjąć szereg przedsięwzięć i ini-
cjatyw związanych z działalnością w Arktyce, należy najpierw przeprowadzić je 
przez radę branżowych ministrów w ramach Nordyckiej Rady Ministrów33.

Jako naturalne odbierane jest silne zaangażowanie państw regionu nordy-
ckiego w Arktyce. Ich inicjatywy są przygotowywane głównie przez Cooperation 
Programme for the Arctic (Nordyckiej Rady Ministrów), która planuje projekty 

29 New Report Maps Nordic Climate Emissions, 4.02.2013, www.norden.org (14.02.2013). 
30 Inaczej mówiąc bezpieczeństwo energetyczne.
31 Th e Nordic Council: Th e EU Should Set More Ambitious Climate Targets before 2030, 

3.07.2013, http://www.norden.org/en/news-and-events/news/the-nordic-council-the-eu-should- 
set-more-ambitious-climate-targets-before-2030 (3.07.2013).

32 Więcej na ten temat: http://www.beac.st/in-English/Barents-Euro-Arctic-Council.
33 Np. Nordycką Radę Ministrów do spraw Środowiska (Nordiska Ministerrådet för Miljö), 

gdzie realizowana jest nordycka współpraca międzyrządowa na rzecz środowiska.
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i działania34. W tym unikatowym i wrażliwym regionie kraje te mają nie tylko 
oczywiste interesy, ale i długą historię wspólnego rozwiązywania problemów. 
Dania, Islandia, Norwegia i Wyspy Owcze doszły w 2006 roku do porozumienia 
w sprawie spornego obszaru na północnym Atlantyku, leżącego na południo-
wy wschód od Spitsbergenu. „Chodziło o to, że według konwencji praw morza 
wszystkie cztery państwa mogły rościć do niego pretensje, ale ostatecznie do-
szły do porozumienia”35. Z kolei Norwegia i Dania podpisały historyczne po-
rozumienie dotyczące linii podziału szelfu i obszarów morskich (obejmujących 
150 000 km2) pomiędzy Grenlandią a Spitsbergenem36 (podział został dokonany 
według tak zwanej zasady linii środkowej, tej samej, którą Norwegia reprezen-
towała w negocjacjach z Rosją w kwestii podziału spornych obszarów na Morzu 
Barentsa). Porozumienie nie obejmuje zagadnienia sprawowania władzy na szel-
fi e i na morzu.

Nowe, międzynarodowe uwarunkowania nie oznaczają jednak, że całość ak-
tywności NORDEN to jedynie wynik bogatej perspektywy czy uświadomienia 
sobie konieczności wspólnego reagowania na wyzwania i możliwości tworzo-
ne przez procesy globalizacji. Region tego typu, posiadający szczególną nordy-
cką specyfi kę, z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie realizował współpracę, 
w znaczącym stopniu motywowaną i opartą na własnej wewnętrznej tradycji, 
spójności i doświadczeniu. Jego silną stroną nadal będzie elastyczność oraz zdol-
ność przystosowywania działań do nowych potrzeb. Dlatego trudno się dziwić, że 
państwa nordyckie, z ich pragmatycznym podejściem, wyrażają zaniepokojenie 
dalszym rozwojem sytuacji na Dalekiej Północy. Dla nich ten obszar, a zwłaszcza 
Arktyka, to subregion warunkujący rozwój społeczny i gospodarczy oraz bardzo 
określone i wyjątkowo poważnie traktowane wyzwanie ekologiczne. Z oczywi-
stych względów główną rolę w tym gronie odgrywają Norwegia i Dania, choć 
wszystkie państwa nordyckie opowiadają się na rzecz zaangażowania UE i NATO 
w sprawy Dalekiej Północy. Uznają bowiem te dwie organizacje za potencjalnie 
wzmacniające ich własną pozycję wobec pozostałych aktorów, przede wszystkim 
Federacji Rosyjskiej i USA.

Tak więc nordycka współpraca w kwesii Arktyki jest potrzebna zarówno 
w kontekście unijnym, regionalnym, jak i globalnym. Nawet jeśli między samymi 
państwami nordyckimi pojawiają się różnice interesów dotyczące tego rejonu, to 
kiedy UE rozważa, jakie działania powinno się podejmować w Arktyce, w takich 
sytuacjach kraje NORDEN powinny starać się odgrywać wiodącą rolę37. Również 
podwójna przynależność niektórych państw zarówno do NATO, jak i UE po-
winna sprawiać, że kraje nordyckie jako całość uzyskają zapewnienie zgodności 

34 Szerzej na ten temat: http:www.norden.org/arktis/sk/samarbeidsprogram.as.
35 Zob.: Topmøde på Grønland om Arktis, Norden, http://www.norden.org/webb/news 

(28.05.2008).
36 Zob.: „Aft enposten” (21.02.2007).
37 Por.: J. Käppylä, H. Mikkola, Th e Global Arctic. Th e Growing Arctic Interests of Russia, 

China, the United States and the European Union, 13.08.2013, http://www.fi ia.fi /en/publica-
tion/347/the_global_arctic/ (1.09.2013).
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działań strategicznych z ich potrzebami i interesami. Sprawy środowiska natural-
nego Arktyki mają znaczący wpływ na kraje nordyckie. Tym samym w praktyce 
oznacza to, że ta grupa państw powinna wziąć na siebie wprowadzanie głównych 
unijnych projektów w regionie. Państwa te winny zabiegać, a wręcz wywierać 
w UE naciski zmierzające do wprowadzenia na tym obszarze surowych środowi-
skowych norm odnośnie do badań i eksploatacji surowców naturalnych. Ich re-
noma w zakresie standardów ochrony środowiska powinna umożliwić wspólne 
skonkretyzowanie rozwiązań szczegółowych wprowadzanych w UE.

Dodatkowo ten arktyczny program współpracy państw nordyckich dopełnia 
ich współdziałanie z Rosją, sąsiadem w tym samym geografi cznym obszarze. 
Dzięki generalnie stałym i pragmatycznym relacjom państw nordyckich z Ro-
sją często podnosi się, że kraje te winny przejąć wiodącą rolę w rozwoju unijnej 
strategii dotyczącej Rosji. Oczywiste jest jednak pytanie, czy ta strategia jest do-
statecznie jasna. Szczególnie w sytuacji, gdy Rosja nie ukrywa możliwości i chęci 
użycia energii jako narzędzia politycznego zmierzającego do stworzenia podzia-
łów w Europie.

Unijną rolę krajów nordyckich względem Rosji określiłbym jako zadanie 
depolityzacji (możliwego do uzyskania odpolityzowania) stosunków i skiero-
wania ich na pragmatyczną, to jest zmierzającą do rozwiązywania problemów, 
współpracę. To jest ten typ regionalnej i transgranicznej współpracy z Rosją, 
który odróżnia doświadczenia krajów nordyckich od wielu pozostałych człon-
ków UE. Dlatego też kraje nordyckie lobbują w UE na rzecz nowego podejścia 
do rozwijania relacji z Rosją. Takie podejście winno odrzucić pogląd o wspólnie 
uzgodnionej wielkiej strategii dotyczącej współpracy, a zwyczajnie współpraco-
wać i zmniejszać pojawiające się w niej pojedyncze przeszkody („Th is approach 
would discard the notion of a mutually agreed upon grand strategy for coope-
ration, and simply cooperate and reduce individual barriers to cooperation as 
they emerge”). Przez lata taka regularna współpraca buduje zaufanie i wzajemny 
szacunek na poziomie politycznym, w biznesie i społeczeństwie obywatelskim, 
co wydaje się szczególnie istotne dla długotrwałych relacji NORDEN–Rosja czy 
UE–Rosja. 




