
aktuell debatt om id-kontroller 

 

 

Idag pågår det en flyktingkris som påverkar oss alla på olika sätt. Därför tycker jag att det är 

bra att vi här på sessionen kan ha en dialog om hur vi inom Norden kan samarbeta kring den 

här situationen – och hur krisen påverkar våra länder. 

 

Vi bevittnar just nu en humanitär katastrof där människor flyr för sina liv, många från det 

fasansfulla kriget i Syrien. Vi har alla sett bilder på överfulla båtar över medelhavet med 

flyende människor eller från flyktingläger med stor misär. För att mildra katastrofen måste 

omvärlden visa på medmänsklighet och hjälpa till att hantera denna situation. Vi 

socialdemokrater menar att flyktingkrisen måste hanteras på EU-nivå och gemensamma 

beslut måste fattas och hållas. Men om besluten som nu är fattade inom EU, om ett 

gemensamt fördelningssystem och en yttre gräns inte hålls, då kommer Norden att påverkas 

och ställas inför nya svårigheter.   

 

Som ni redan vet tog Sverige emot 163 000 asylsökande under förra året. Många människor i 

Sverige gjorde ett fantastiskt jobb för att välkomna dessa människor, allt från 

Migrationsverket, kommuner till frivilliga. Det handlade om att ordna boende, mat, kläder, 

och leksaker till flyktingar, men under hösten blev situationen i Sverige ohållbar. Vårt 

mottagarsystem klarade inte av att ta emot fler människor. Det fanns tillslut inte personal, 

sängplatser eller resurser att hjälpa fler. Det ledde till att vår regering var tvungen att inför id-

kontroller i Öresundsregionen. Det är naturligtvis olyckligt att id-kontroller ska behövas med 

tanke på allt vårt arbete med att avlägsna gränshinder. Med det var en nödvändig åtgärd i en 

svår situation. Vår förhoppning är att gränskontrollerna inte ska blir långvariga.  

 

Som sagt, så tror vi Socialdemokrater att flyktingkatastrofen måste hanteras på EU-nivå. Men 

om det visar sig att EUs yttre gräns och det nya fördelningssystemet inte fungerar, då måste vi 

inom Norden ha en bra dialog och fundera på hur vi ska hantera situationen. Då måste våra 

ministrar samtala och hitta lösningar.  

Det nordiska samarbetet är en styrka i en orolig värld. Låt oss samarbeta kring dessa frågor. I 

internationella sammanhang kan vi också – tillsammans – höja vår röst för att påverka 

samhällsutvecklingen åt det håll som vi tror på. Tillsammans är vi starkare 
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