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Skriftlig fråga 
om åtgärderna för att bekämpa coronaviruset 
 

I alla övriga nordiska länder förutom i Sverige har man fått coronaviruspandemin un-

der kontroll. Efter midsommarhelgen fick vi oroväckande nyheter om att nästan 2 

900 nya fall av coronavirussmitta hade konstaterats i Sverige och att 69 svenska 

medborgare hade avlidit. Av tillsvidare okända orsaker har viruset drabbat sverigefin-

ländare speciellt hårt. Sverige har inte vidtagit några specialåtgärder för att skydda 

sverigefinländarna. På gränsen mot Finland i Norrbotten håller situationen på att es-

kalera till en kris i och med att läget är speciellt allvarlig i Gällivare, där kapaciteten 

inom sjukvården inte längre är tillräcklig och situationen inom hälsovården är, enligt 

svenska tidningar, ”kaotisk”. 

 

Totalt har man i Sverige konstaterat 59 000 fall av Covid-19 och till och med 5 100 

dödsfall. Siffrorna är alarmerande höga. På grund av den kritiska epidemisituationen 

i Sverige har vi delvis varit tvungna att stänga världens mest öppna gräns mellan Fin-

land och Sverige. Detta har orsakat enorma olägenheter för medborgarna på båda 

sidorna av gränsen och läget kommer inte att normaliseras förrän Sverige får epide-

misituationen under kontroll. 

 

För det nordiska samarbetets kontinuitet och för återställandet av normalläget är det 

viktigt att man i Sverige skulle få coronavirussituationen till samma nivå som i de öv-

riga nordiska länderna. Sveriges åtgärder för att bekämpa viruset har varit an-

norlunda än de övriga nordiska ländernas och Sverige har inte följt WHO:s rekom-

mendationer. WHO varnade i går om en ny fas av coronaviruspandemin och konsta-

terade att viruset fortfarande sprider sig snabbt, det är fortfarande dödligt och de 

flesta är fortfarande mottagliga för viruset. Dessutom verkar det som om coronaviru-

set kan smitta samma människa två gånger. 

 

För de nordiska ländernas del är situationen kritisk, eftersom vi som bäst håller på 

och avvecklar de begränsningar vi utfärdade för att förhindra spridningen av coro-

naviruset. I det här skedet har vi inte råd med en andra våg, och om en andra våg 

skulle bryta ut någonstans i Norden, så är det sannolikt att Sverige är den skyldiga till 

det, eftersom Sverige inte ens har fått den första vågen under kontroll. Trots att be-
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gränsningar fortfarande är i kraft beträffande gränstrafiken, så rör sig nordiska med-

borgare fortfarande i begränsad mängd till Sverige och från Sverige till övriga Nor-

den. 

 

Med hänvisning till det som nämns ovan och som medlem av Nordiska rådet ställer 

jag följande fråga till den svenska regeringen: 

- Vilka åtgärder kommer Sverige att vidta för att se till att åtgärderna för be-

kämpningen av coronaviruset är på samma nivå som i övriga Norden? Och 

vilka specialåtgärder kommer Sveriges regering att vidta för att speciellt 

skydda den sverigefinska befolkningsgruppen? Kommer Sverige att ta emot 

den hjälp som de övriga nordiska länderna erbjuder för att hindra spridningen 

av coronaviruset? Och anser Sverige det vara nödvändigt att ordna ett nor-

diskt krismöte? Vid krismötet skulle man diskutera den nordiska coronavirus-

situationen som helhet, det kritiska läget i Sverige och specialåtgärder som 

riktar sig mot Sverige samt återställandet av det nordiska samarbetet till 

normal nivå. 

 

 

Helsingfors, den 23 juni 2020 

Mikko Kärnä  

 


