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Medlemsförslag 
om att bevara den fria rörligheten i Norden i krissituationer  

Förslag 

Mittengruppen föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

att sätta upp en samnordisk utredning för att analysera hur gränshinder  

kan motverkas och hur gränsstängningar i Norden kan förhindras vid  

krissituationer  

Bakgrund 

Nordens kanske största tillgång är den fria rörligheten och passfriheten. På senare år 

har vi sett hur denna utmanats gång på gång, då gränserna mellan de nordiska län-

derna flera gånger och på flera håll varit stängda. Också nya gränshinder har upp-

stått. På flera områden har kärnan i den nordiska grundlagen Helsingforsavtalet ut-

manats.  

 

I 2019 vidtogs Nordiska rådets strategi för samhällssäkerhet. Strategin synliggör bris-

terna i det nordiska samhälssäkerhetssamarbetet. Med Corona-krisen har dessa bris-

ter blivit ännu synligare. Vi har fått nya gränshinder i form av gränskontroll, köer, tra-

fik- och tågförseningar samt besvärligheter för gränspendlare i form av social- och 

skatte-regler, som straffar dem för att de är tvungna att arbeta hemifrån. Pendlarnas 

liv har blivit outhärdligt på grund av oförutsägbara förseningar, överfyllda tåg och ID-

kontroll på perrongen. 

 

Denna katastrofala utvecklig har ägt rum i Norden, som i årtionden har varit stolt av 

passunionen, den gemensamma arbetsmarknaden och ömsesidigt godkännande av 

utbildningar. Det har hänt i Norden, där vi är stolta över statsministrarnas vision om 

att skapa den mest hållbara och integrerade regionen i hela världen.  

 

Vilken innebörd har beteckningen ”Världens Mest Integrerade Region”? Är det en 

region där den fria rörligheten florerar när solen skiner – men där de interna gränser-

na stängs ned omedelbart då molnen täcker solen? Vi tror inte det. 

 

Mittengruppen anser att ”världens mest integrerade region” bör hantera kriser ge-

mensamt utan att riskera gränsöverskridande samarbeten och verksamheter. Det är 
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en region, som inte tvingar sina medborgare till att välja på vilken sida av gränsen de 

blir kvar vid en kris. En region, som inte gör att verksamheterna måste vara rädda för 

gräns-stängningar och andra oväntade och extraordinära åtgärder vid nödsituation-

er.   

 

Mittengruppen menar att de nordiska länderna skall använda Corona-krisen till att 

åter-uppbygga medborgarnas och investerarnas tillit till det politiska systemet och 

nordiskt samarbete. En nordisk manual för framtida krishantering måste skrivas.  

 

Mittengruppen föreslår därför att det tillsätts en utredning för att ta lärdomen av Co-

rona-krisen och andra kriser som lett till betydliga gränshinder mellan de nordiska 

länderna under de senaste åren. Utredningen skall innefatta Gränshinderrådets roll 

och mandat, och som resultat bör ytterligare krav ställas för att upprätthålla den fria 

rörligheten i Norden. 
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