
Välisminister	  Margot	  Wallström	  vastas	  Rootsi	  Eestlaste	  Liidu	  murekirjale	  

16.	  märtsil	  saabus	  kauaoodatud	  vastus	  REL-‐i	  poolt	  5.	  veebruaril	  Rootsi	  valitsusele	  	  saadetud	  
murekirjale	  Gotlandi	  ja	  Läänemere	  julgeoleku	  pärast,	  kui	  Gotlandi	  omavalitsus	  peaks	  kiitma	  heaks	  
venelaste	  rahasüsti	  Slite	  sadamale	  seoses	  Nord	  Streami	  gaasijuhtme	  jätkuprojektiga.	  Vastuse	  on	  
allkirjastanud	  välisminister	  Margot	  Wallström.	  	  

Välisminister	  tänab	  esmalt	  viisakalt	  kirja	  eest.	  Seejärel	  teatab	  minister,	  et	  Rootsi	  valitsus	  kavatseb	  
Nord	  Streami	  jätkuprojekti	  hinnata	  rahvusvahelisest	  õigusest	  lähtudes	  ning	  viitab	  kahele	  kesksele	  
õigusaktile-‐	  ÜRO	  mereõiguse	  konventsioonile,	  mis	  kohustab	  rahvusvahelise	  üldsuse	  kõiki	  liikmeid	  
tegema	  koostööd	  mere	  bioloogiliste	  ressursside	  kaitse	  ja	  majandamise	  vallas	  ning	  piiriülese	  
keskkonnamõju	  hindamise	  Espoo	  konventsioonile.	  Ka	  Euroopa	  Komisjon	  peab	  andma	  hinnangu,	  kas	  
ehitusprojekt	  on	  kooskõlas	  EL-‐õigusega	  ja	  Euroopa	  Energialiidu	  energiapoliitika	  eesmärkidega.	  	  

Seejärel	  tõdeb	  minister,	  et	  Rootsis	  on	  kohalikel	  omavalitsustel	  palju	  otsustusõigust	  ning	  viitab	  riigi	  
valitsemiskorda	  reguleeriva	  õigusakti	  (Regeringsformen)	  peatüki	  14	  §	  2	  sättele.	  Kohalikku	  
infrastruktuuri	  investeeringute	  vastuvõtmise	  otsustamine	  kuulub	  kohalike	  omavalitsuste	  pädevusse.	  

Minister	  kinnitab,	  et	  Rootsi	  valitsus	  jälgib	  hoolsalt	  Venemaa	  käitumist	  Läänemerel.	  Valitsus	  tegeleb	  
lähipiirkonnas	  halvenenud	  olukorra	  küsimusega	  nii	  poliitilises	  kui	  diplomaatilises	  töös,	  eelkõige	  
Euroopa	  Liidus,	  ÜRO-‐s,	  Euroopa	  Julgeoleku-‐	  ja	  Koostööorganisatsioonis	  ning	  Euroopa	  Nõukogus.	  

Minister	  lisab,	  et	  tugevdatakse	  ka	  rootsi	  kaitsevõimet.	  2015	  aastal	  Riigipäevas	  vastu	  võetud	  otsus	  uue	  
julgeolekupoliitika	  suuna	  kohta	  tähendab	  Rootsi	  kaitseväele	  10,2	  miljardi	  krooni	  juurde	  andmist	  
aastateks	  2016-‐2020.	  Samas	  õigusaktis	  tuuakse	  muu	  hulgas	  ka	  esile	  kaitseväe	  kohaloleku	  tähtsus	  
Gotlandil.	  Kaitse-‐	  ja	  julgeolekupoliitiline	  koostöö	  nii	  bilateraalselt,	  regionaalselt	  kui	  
organisatsioonides	  aitab	  samuti	  suurendada	  julgeolekut	  meie	  lähipiirkonnas,	  kinnitab	  minister.	  	  

Oma	  kirja	  lõpuridades	  tänab	  välisminister	  REL-‐i	  pühendumuse	  eest.	  	  

Mida	  REL	  selle	  küsimuse	  luubi	  all	  hoidmiseks	  veel	  saaks	  teha,	  arutatakse	  23.	  aprillil	  REL	  Esinduskogul.	  
Igatahes	  on	  meil	  hea	  meel	  näha,	  et	  ka	  Rootsi	  liberaalid	  samal	  teemal	  avalikkuse	  pilku	  püüavad	  ning	  et	  
siin	  seal	  sõnavaõtjaid	  leidub.	  

-‐   L:  Stoppa  nya  ryska  gasledningen,  SvD  12.04.2016  Jan  Björklund,  Maria  Weimer  och  Jasenko  Selimovic  
-‐   Gasledningen  Nord  Stream  2  spräcker  europeisk  enighet  medan  Sverige  duckar,  Helahälsingland.se  

23.02.2016,  Patrik  Oksanen  
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