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Koronaviruspandemia on saatu hallintaan kaikissa muissa Pohjoismaissa paitsi Ruot-

sissa. Juhannusviikonlopun jälkeen saimme huolestuttavia uutisia, joiden mukaan 

uusi koronavirustartunta oli todettu lähes 2 900 ruotsalaisella ja 69 ruotsalaista oli 

menehtynyt. Virus on iskenyt toistaiseksi tuntemattomista syistä erityisen kovaa 

ruotsinsuomalaisiin. Ruotsi ei ole tehnyt mitään erityistoimia heidän suojelemisek-

seen. Norrbottenissa Suomen vastaisella maarajalla tilanne on puolestaan kriisiyty-

mässä. Tilanne on erityisen paha Jällivaarassa, jossa sairaanhoidon kapasiteetti ei 

enää riitä ja terveydenhuolto on, ruotsalaislehtien sanoin, ”kaaoksessa”. 

 

Yhteensä koronavirustartuntoja on todettu Ruotsissa 59 000 ja kuolemia peräti 5 100. 

Luvut ovat hälyttävän korkeita. Ruotsin kriittisen epidemiatilanteen vuoksi olemme 

joutuneet osittain sulkemaan maailman avoimimman rajan Suomen ja Ruotsin välillä. 

Tämä on aiheuttanut valtavasti haittaa kansalaisille kummallakin puolella rajaa eikä 

tilanne normalisoidu ennen kuin Ruotsi saa epidemiatilanteen hallintaan. 

 

Pohjoismaisen yhteistyön jatkuvuuden ja normaalitilan palauttamisen kannalta on 

tärkeää, että koronavirustilanne saadaan Ruotsissa muiden Pohjoismaiden tasolle. 

Ruotsin torjuntatoimet ovat olleet erilaiset kuin muissa Pohjoismaissa, eikä se ole 

noudattanut WHO:n ohjeistuksia. WHO varoitti eilen koronaviruspandemian uudesta 

vaiheesta ja totesi, että virus leviää yhä nopeasti, se on edelleen tappava ja suurin osa 

ihmisistä on yhä alttiina saamaan sen. Lisäksi vaikuttaa siltä, että koronavirus saattaa 

tarttua samaan ihmiseen kaksikin kertaa. 

 

Tilanne on Pohjoismaiden kannalta kriittinen, sillä puramme parhaillaan rajoituksia, 

joita olemme asettaneet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Meillä ei ole 

tässä vaiheessa varaa toiseen aaltoon, ja mikäli toinen aalto lähtee Pohjoismaissa 

jostain liikkeelle, on todennäköinen syyllinen Ruotsi, joka ei ole saanut edes ensim-

mäistä aaltoa hallintaan. Rajaliikenteen yhä voimassa olevista rajoituksista huoli-

matta Pohjoismaiden kansalaisia liikkuu edelleen rajoitetusti Ruotsiin ja Ruotsista 

muihin Pohjoismaihin. 
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Edellä olevaan viitaten ja Pohjoismaiden neuvoston jäsenenä esitän Ruotsin hallituk-

selle seuraavat kysymykset: 

- Mihin toimenpiteisiin Ruotsi ryhtyy, jotta se saattaa koronaviruksen torju-

miseksi tehtävät toimet muiden Pohjoismaiden tasolle? Entä mihin erityistoi-

menpiteisiin Ruotsin hallitus ryhtyy ruotsinsuomalaisen väestöryhmän eri-

tyiseksi suojelemiseksi? Ottaako Ruotsi vastaan muiden Pohjoismaiden sille 

tarjoamaa apua koronaviruksen leviämisen estämiseksi? Entä katsooko 

Ruotsi tarpeelliseksi pohjoismaisen hätäkokouksen järjestämisen? Hätäko-

kouksessa tulisi keskustella koronavirustilanteesta Pohjoismaissa kokonai-

suutena, Ruotsin kriittisestä tilanteesta ja Ruotsiin suunnatuista erityistoi-

menpiteistä sekä pohjoismaisen yhteistyön palauttamisesta normaalitasolle.  
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