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Skrifleg fyrirspurn 
um aðgerðir til að berjast gegn kórónuveirunni 
 

Á öllum Norðurlöndunum nema í Svíþjóð hefur tekist að ná stjórn á 

kórónuveirufaraldrinum. Eftir Jónsmessuhelgina bárust ógnvekjandi fréttir um að 

næstum því 2.900 ný kórónuveirusmit hefðu greinst í Svíþjóð og að 69 Svíar hefðu 

látist. Af óþekktum orsökum hefur veiran bitnað sérlega illa á Svíþjóðarfinnum. 

Svíþjóð hefur ekki samþykkt neinar séraðgerðir til verndar Svíþjóðarfinnum. Á 

landamærunum að Finnlandi í Norðurbotni fer ástandið stöðugt versnandi og er 

einkum sérstaklega alvarlegt í Gällivare, þar sem geta heilbrigðiskerfisins er ekki 

lengur næg og ástand heilbrigðiskerfisins er samkvæmt sænskum blöðum 

„upplausnarástand“. 

 

Alls hafa greinst 59.000 COVID-19 smit í Svíþjóð og einnig hafa 5.100 látist. Þessar 

tölur eru sláandi háar. Vegna hins viðsjárverða farsóttarástands í Svíþjóð höfum við 

að hluta til neyðst til að loka opnustu landamærum heims milli Finnlands og 

Svíþjóðar. Þetta hefur valdið gríðarlegum óþægindum fyrir íbúana beggja vegna 

landamæranna og staðan mun ekki lagast fyrr en Svíþjóð hefur náð tökum á 

farsóttarástandinu. 

 

Mikilvægt er vegna samfellds norræns samstarfs og afturhvarfs til eðlilegs ástands að 

Svíþjóð nái sama jafnvægi varðandi kórónuveiruna og hin Norðurlöndin hafa náð. 

Aðgerðir Svíþjóðar í baráttunni gegn veirunni hafa verið öðruvísi en hinna 

Norðurlandanna og Svíþjóð hefur ekki farið að fyrirmælum 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar. Í gær varaði Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

við nýju stigi kórónuveirufaraldursins og lét þess getið að veiran breiðist áfram hratt 

út, hún er enn banvæn og flestir eru enn móttækilegir fyrir veirunni. Auk þess lítur út 

fyrir að kórónuveiran geti smitað sama einstaklinginn tvisvar. 

 

Ástandið er alvarlegt að því er varðar Norðurlöndin þar sem við reynum eftir fremsta 

megni að aflétta þeim takmörkunum sem komið var á til að hindra útbreiðslu 

kórónuveirunnar. Á þessu stigi málsins höfum við ekki efni á annarri bylgju og ef 

önnur bylgja brýst út einhvers staðar á Norðurlöndunum, þá er sennilegt að Svíþjóð 

eigi þar sök að máli, þar sem Svíþjóð hefur ekki einu sinni náð tökum á fyrstu 
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bylgjunni. Þrátt fyrir að takmarkanir séu enn í gildi varðandi umferð yfir landamærin, 

þá ferðast íbúar Norðurlanda áfram í takmörkuðum mæli til Svíþjóðar og frá Svíþjóð 

til annarra Norðurlanda. 

 

Með vísan til þess sem að ofan greinir og sem fulltrúi Norðurlandaráðs beini ég 

eftirfarandi fyrirspurn til ríkisstjórnar Svíþjóðar: 

- Til hvaða ráðstafana mun Svíþjóð grípa til að sjá til þess að aðgerðir í baráttu 

gegn kórónuveirunni séu á sama stigi og annars staðar á Norðurlöndunum? 

Og til hvaða séraðgerða mun ríkisstjórn Svíþjóðar grípa til þess að vernda 

sérstaklega hóp Svíþjóðarfinna? Mun Svíþjóð þiggja þá aðstoð sem hin 

Norðurlöndin bjóða til að koma í veg fyrir útbreiðslu kórónuveirunnar? Og 

telur Svíþjóð nauðsyn bera til að halda norrænan neyðarfund? Á 

neyðarfundinum væri hægt að ræða ástand mála varðandi kórónuveiruna í 

heild sinni, háalvarlega stöðuna í Svíþjóð og séraðgerðir sem beinast gegn 

Svíþjóð sem og afturhvarf norræns samstarfs í eðlilegt horf. 

 

 

Helsinki, 23. júní 2020 
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