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Jäsenehdotus yhteispohjoismaisesta yhteenvedosta, jossa tarkastellaan 
koronakriisin hoitoa pohjoismaisesta näkökulmasta  

Ehdotus 

Konservatiivinen ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se laatii yhteispohjoismaisen yhteenvedon, jossa tarkastellaan ko-

ronakriisin hoitoa pohjoismaisesta näkökulmasta 

Taustaa 

Muuttuvassa maailmassa keskenään samanmielisten Pohjoismaiden on elintärkeää 

tehdä yhteistyötä, jotta me pystymme kehittämään ja vaalimaan yhteiskuntamal-

liamme sekä sitoutumistamme Euroopan ja koko maailman tasolla. Pohjoismaisen 

yhteistyön on toimittava inspiraationa muille ja erottua aikana, jolloin monenvälisyys 

ja vakiintuneet yhteistyömuodot kohtaavat haasteita. Pohjoismaiden kyky osallistua 

ja edistää normeja ja standardeja globaalisti arvojemme ja intressiemme pohjalta on 

erittäin arvokasta. Tämä koskee varsinkin terveyteen liittyviä asioita ja WHO:n työtä. 

Luottamus ja avoimuus ovat tässä yhteydessä tärkeitä arvoja. 

 

Pohjoismaiden erilaiset tavat hoitaa pandemiaa ovat herättäneet tärkeitä kysymyk-

siä siitä, pystymmekö kohtaamaan haasteita yhdessä. Pandemian jälkeen on syytä 

arvioida, miten yhteistyö toiimii, miten pandemia on vaikuttanut maidemme välisiin 

suhteisiin ja miten voimme yhdessä kohdata koronakriisin aiheuttamat taloudelliset 

ja sosiaaliset seuraukset. 

 

Vaikka meillä onkin hyviä esimerkkejä yhteistyöstä tai viranomaisten ja hallitusten 

kahdenvälisten neuvottelujen tuomista helpotuksista ja ratkaisuista, sääntöjen sovel-

tamisessa ja toimenpiteissä on myös valitettavasti puutteita. 

 

Pohjoismaiden suljetut rajat ovat pandemian konkreettinen seuraus. Tämä aiheuttaa 

meille melkoisia haasteita, koska hyvinvointimme riippuu täysin siitä, miten pys-

tymme toimimaan ulkomaailman kanssa. 1950-luvulla voimaan tullut passivapaus on 

myös ainutlaatuinen järjestely, jota tulee vaalia. Valitettavasti näin ei ole tehty.  

 

 

Pohjoismailla ja Baltian mailla on EU-yhteistyössä usein yhteinen näkemys tärkeistä 
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asioista, kuten sisämarkkinoiden ja vapaakaupan vaalimisesta. Pandemian seurauk-

sena monet maat ovat törmänneet ongelmiin tärkeiden tavaroiden toimitusvarmuu-

dessa. Eurooppalaista tuotantoa on lisättävä. Toimitusvarmuutta ja haavoittuvuutta 

on tärkeä pohtia. Nurkan takana vaanii kuitenkin protektionismi. Kriisin jälkeen mei-

dän on yhdessä vaalittava Euroopan kilpailukykyä ja uskoa tulevaisuuteen. Pohjois-

maisten talouksien innovatiivisuus voi vahvistaa kykyä sopeutua muutoksiin pande-

mian jälkeen. 

 

Pandemia on tuonut esiin myös useita turvallisuuspoliittisia haasteita. Disinformaatio 

ja vaikuttamispyrkimykset lisääntyvät Euroopassa. On tärkeää kohdata yhdessä 

myös nämä haasteet. 

 

Huolehtimalla hyvästä yhteistyöstä naapurimaidemme kanssa voimme vahvistaa ky-

kyämme selviytyä yhteiskuntiamme nyt kohtaavista haasteista. Meidän on kuitenkin 

tunnettava yhteistyötä koskevien poliittisten viestien ja viime kuukausien aikana val-

linneen todellisuuden väliset erot, kun rajat ovat olleet kiinni, rajakauppa pysähtynyt 

ja sääntöjä sovellettu eri tavoin. 

 

Norden-yhdistys on esittänyt ajatuksen yhteispohjoismaisesta koronakomiteasta, 

joka selvittäisi, mitä tapahtui, mitkä johtopäätökset voidaan tehdä ja mitä voidaan 

ottaa opiksi. Ruotsin hallitus on maltillisen kokoomuksen vaatimuksesta asettanut 

asiaa tarkastelevan työryhmän. Yhteispohjoismaisessa selvitystyössä voitaisiin hyö-

dyntää esimerkiksi Ruotsin työryhmän tekemää työtä. 

 

On syytä tarkastaa ja arvioida pohjoismaista yhteistyötä siitä näkökulmasta, miten 

maat yhdessä ovat tarttuneet yhteisiin haasteisiin ja ongelmiin, jotka koronapande-

mia toi mukanaan. 

 

Yhteispohjoismaisen yhteenveto, jossa tarkastellaan koronakriisin hoitoa pohjois-

maisesta näkökulmasta, vahvistaisi kykyämme kohdata haasteet yhdessä ja lisätä 

pohjoismaista hyötyä. 
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