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Medlemsförslag 
om en gemensam nordisk sammanställning av hanteringen av 

coronakrisen i ett nordiskt perspektiv           

Förslag 

Den konservativa gruppen föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att ta fram en gemensam nordisk sammanställning av hanteringen av  

coronakrisen i ett nordiskt perspektiv 

Bakgrund 

I en föränderlig värld är samarbetet mellan de likasinnade länderna i Norden vitalt för 

vår förmåga att utveckla och värna våra samhällsmodeller såväl som vårt engage-

mang i Europa och globalt. Det nordiska samarbetet ska inspirera och göra skillnad i 

en tid när multilateralismen och etablerade samarbeten utmanas. De nordiska län-

dernas förmåga att vara med och främja normer och standarder globalt utifrån våra 

värderingar och intressen är av stor vikt. Det gäller inte minst kring hälsofrågor och 

arbetet i WHO. Betydelsen av tillit och transparens är i sammanhanget viktiga vär-

den. 

 

Att de nordiska länderna hanterat den pågående pandemin olika väcker viktiga frå-

gor om vår förmåga att möta utmaningar tillsammans. Efter pandemin kommer det 

att finnas anledning att utvärdera hur samarbetet fungerar, hur relationerna mellan 

våra länder påverkats och hur vi gemensamt ska möta de ekonomiska och sociala 

konsekvenserna av covid-19. 

 

Även om det finns goda exempel på samarbete eller där bilaterala överläggningar på 

regerings- eller myndighetsnivå lett till lättnader och lösningar finns det dessvärre 

också brister i regeltillämpning och åtgärder. 

 

De stängda gränserna i Norden har varit en påtaglig konsekvens av pandemin. Det är 

en utmaning då vårt välstånd är helt beroende av förmågan att handla med omvärl-

den. Den passfrihet som vi haft sedan 1950-talet är också unik och måste värnas. 

Dessvärre har så inte skett.  
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I EU-samarbetet har de nordisk-baltiska länderna ofta samsyn i viktiga frågor, såsom 

värnandet av den inre marknaden och frihandeln. En konsekvens av pandemin har 

bli-vit att många länder drar öronen åt sig när det gäller att säkra leveranser av vik-

tiga va-ror. Det finns krav på ökad produktion i Europa. Det är viktigt med ett säker-

hets- och sårbarhetstänkande. Men runt hörnet lurar också protektionism. I krisens 

spår måste vi tillsammans värna konkurrenskraft och framtidsanda i Europa. Att de 

nordiska ekonomierna är innovativa kan stärka förmågan att möta omställningen i 

pandemins spår. 

 

I ljuset av pandemin har även flera säkerhetspolitiska utmaningar aktualiserats. Det 

handlar om desinformation och påverkanskampanjer vilket ökat i Europa. Även här är 

vår förmåga att möta utmaningar gemensamt av stor vikt. 

 

Genom att värna samarbetet med våra grannländer stärker vi vår förmåga att ta oss 

igenom de utmaningar som nu drabbar våra samhällen. Men vi måste vara medvetna 

om diskrepansen mellan de politiska budskapen om samarbete och de senaste må-

nadernas verklighet med stängda gränser, stoppad gränshandel och skillnader i  

regeltilllämpning. 

 

Från Föreningen Norden man framfört tanken på en gemensam nordisk  

coronakommission för att granska vad som skett och vilka slutsatser och lärdomar 

som kan dras. Den svenska regeringen har tillsatt en granskning i Sverige, efter krav 

från Moderaterna. En möjlighet är att en gemensam nordisk utredning kan dra nytta 

av det arbete som sker exempelvis inom ramen för den svenska kommissionen. 

 

Det finns all anledning att granska och utvärdera de nordiska ländernas samarbete i 

ljuset av hur länderna tillsammans har hanterat gemensamma utmaningar och pro-

blem i spåren av coronapandemin.… 

 

Med en gemensam nordisk sammanställning av hanteringen av coronakrisen i ett 

nordiskt perspektiv ökar vår förmåga att möta utmaningar tillsammans och därige-

nom åstadkomma ökad gemensam nordisk nytta. 
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