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JÄSENEHDOTUS

Jäsenehdotus
vapaan liikkuvuuden, avoimuuden ja yhteis-
työn jatkumisesta Pohjoismaissa

Ehdotus

MittengruppenKeskiryhmä ehdottaa, että

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille,

että ne laativat yhdessä strategian siitä, miten Pohjoismaat voivat
käsitellä pakolaistilannetta

että ne keskustelevat mahdollisista suunnitelmista tiukentaa sään-
töjä, joilla voi olla kielteisiä seurauksia pohjoismaiselle yhteistyölle

että ne mahdollisimman pitkälle pyrkivät välttämään päätöksiä,
jotka vaarantavat (uhkaavat) pohjoismaista yhteistyötä

Taustaa

Pohjoismaiden rajoja on useiden vuosikymmenten ajan vähitellen avattu
eri osa-alueilla, paljolti Pohjoismaiden neuvoston tärkeän työn ansiosta.
Esitys pohjoismaisesta passivapaudesta hyväksyttiin yli 60 vuotta sitten.
Sen myötä Pohjoismaiden kansalaiset eivät tarvitse passia tai henkilölli-
syystodistusta matkustaessaan Pohjoismaissa tai oleskelulupaa oleskelles-
saan toisessa Pohjoismaassa. Pohjoismaisen passivapauden myötä yhteis-
työn piiriin kuuluvilla Pohjoismaiden kansalaisilla on ollut myös työlupa.
Joulukuun 17. päivänä 2015 Ruotsin valtiopäivillä päätettiin, että Tanskan
ja Ruotsin välillä matkustavien on pystyttävä todistamaan henkilöllisyy-
tensä. Tähän päättyi Pohjoismaiden välillä pitkään vallinnut passivapaus.

Päätös henkilöllisyystarkastusten ottamisesta uudelleen käyttöön aiheut-
taa kielteisiä seurauksia pohjoismaiselle yhteistyölle, alueen infrastruktuu-
riratkaisuille, liikkuvuudelle, elinkeinoelämälle ja yrittäjyydelle, samalla
kun se rajoittaa turvapaikanhakumahdollisuutta. Vastaanotettujen pako-
laisten määrän lisääntyminen aiheuttaa suuria paineita järjestelmille, kos-
ka niitä ei ole suunniteltu vuonna 2015 koetun kaltaiseen nopeaan väes-
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tönkasvuun. Nyt tarvitaan yhteistyötä enemmän kuin koskaan aikaisem-
min, ei eristäytymistä. Rakenteita ja ratkaisuja on löydettävä yhdessä,
jotta voidaan säilyttää maiden välinen yhteistyö ja tehostaa sitä.

Mitä tulee passiunioniin, Pohjoismaat tarvitsevat edelleen avoimuutta ja
avoimia rajoja Pohjoismaiden välillä. Pohjoismainen yhteistyö perustuu
vastavuoroisuuteen ja meidän tulee edelleen pyrkiä luomaan yhteispoh-
joismaisia ratkaisuja ja sääntöjä, joiden avulla Pohjoismaissa on yksinker-
taisempaa asua, opiskella, tehdä töitä ja matkustaa.

Helsingissä 25. tammikuuta 2016:

André N. Skjelstad (V)
Arto Pirttilahti (kesk.)
Britt Lundberg (ÅC)
Carl Haglund (sv)
Hanna Kosonen (kesk.)
Höskuldur Þórhallsson (F)
Jan Lindholm (MP)
Jenis av Rana (Mfl.)
Johanna Karimäki (vihr.)

Katri Kulmuni (kesk.)
Lars Tysklind (FP)
Mikael Staffas (Lib)
Mikko Kärnä (kesk.)
Penilla Gunther (kd)
Rigmor Andersen Eide (KrF)
Róbert Marshall (BF)
Ruth Vang (Framsókn)
Staffan Danielsson (C)


