Nasjonale strategier skaper frustrasjon og forvirring i grenseregionene
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Nasjonale strategier, lover og regler i kampen mot Covid-19 har skapt stor forvirring og frustrasjon blant
mange som bor og virker i de nordiske grenseregionene. Det viser resultatene fra en nordisk
spørreundersøkelse som Nordkalottens Grensetjeneste/Gränstjänst sammen med de øvrige nordiske
informasjonstjenestene har utført på vegne av Nordisk Ministerråd.
Den webbaserte spørreundersøkelsen ble besvart av 1669 personer, og resultatene taler sitt tydelige
språk:
Personer og bedrifter som virker langs grenseregioner i Norden har opplevd store problemer med blant
annat grensependling, skatteutfordringer ved hjemmekontor, utydelig informasjon, grensehandel, sosialt
liv og familerelasjoner over grensene.
Mer enn fire av fem har opplevd problemer
Av de som har svart oppgir 82,5 prosent at de nordiske lands ulike koronastrategier har skapt problemer.
Totalt 67 prosent oppgir at de har hatt problemer med å få treffe sine familier i et annet nordisk land og 59
prosent oppgir at grensekontrollene har vært et problem. Forvirring er også et hyppig tema. Hvilket lands
retningslinjer og restriksjoner skal man forholde seg til, når de ikke stemmer overens – arbeidslandets eller
bosettingslandets?
En del gir uttrykk for stor uro for at krisen har skapt en vi/dem- mentalitet og stiller spørsmål om hvilke spor
denne krisen kommer til å etterlate seg.
-

Vi har sett spesielt på vår grenseregion mellom Norge og Finland, og det er tydelig at ulike nasjonale
strategier har både påvirket hverdagen negativt for våre innbyggere og grensehandel og skapt nye
grensehindre. Jeg håper at denne spørreundersøkelsen kan bli en tankevekker og at resultatene fører
til bedre dialog og samsyn mellom de nordiske land i framtiden. Norden har tross alt en uttalt visjon
om å bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030, sier Riitta Leinonen, koordinator
for informasjonstjenesten Nordkalottens Grensetjeneste/Gränstjänst.

Nordkalottens Gränstjänst/Grensetjeneste, Grensetjänsten Norge-Sverige og Øresunddirekt har, siden
midten av mars, sammen med Nordisk ministerrådets Grensehinderråd løpende informert de nordiske
samarbeidsministrene om grensehindre som har oppstått som følge av ulike nasjonelle strategier.
Resultatene fra spørreundersøkelsen gir nå personer og bedrifter en mulighet til å få fram sine
synspunkter i en slik prosess.

”Ingen forståelse for hvordan vi lever i grensetraktene”
Uvisshet, frustrasjon og uro.
I spørreundersøkelsen var det også mulig å kommentere opplevde problemer og utfordringer. 661 personer
har benyttet seg av denne muligheten, og kommentarene beskriver en stor frustrasjon og en vi/demmentalitet som har etablert seg som en følge av denne krisen.
Her er noen kommentarer fra grenseregionen Norge-Finland:
”Grensen mellom Norge og Finland er helt glemt”
”Jeg kan ikke oppsøke mitt hjem i Finland siden grensen mellom Norge og Finland er stengt”
”Utbetaling av dagpenger under permittering, kan ikke bruke NAVs tjenester på grunn av for lav
sikkerhetsnivå (E-legitimasjon)”
”Stenging av den finsk-norske grensen påvirker negativt familierelasjoner, og jeg får ikke krysse grensen”
”Virksomhet i Karigasniemi, og vi har mistet 90% av normal omsetning”
”Helsinki og Oslo har glemt Sápmi”
”Det har vært utrolig vanskelig å finne korrekt informasjon, spesielt i Norge kan det variere hva ulike
myndigheter sier. Det virker som at myndigheter ikke kjenner til alle regler og restriksjoner i sitt eget land, og
slettest ikke til hva som gjelder i det andre landet. For eksempel grensemyndigheter i Finland og Norge virker
å kjenne lite til hvilke regler, restriksjoner og praktisering av disse gjelder i nabolandet.”

Om spørreundersøkelsen
På oppdrag fra Nordisk ministerråd har de grenseregionale informasjonstjenene gitt enkeltpersoner og
bedrifter i grenseregionene i Norden mulighet til å svare på denne webbaserte spørreundersøkelsen.
Totalt har 1669 personer svart på undersøkelsen. De har svart på undersøkelsen på eget initiativ.
Sammendraget skal ikke ses som en vitenskaplig undersøkelse.
Her er en link til det sammensatte resultatet av spørreundersøkelsen:
https://www.norden.org/no/news/covid-19-skaper-frustrasjon-og-forvirring-blant-folk-i-grenseregioner
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Om Nordkalottens Grensetjeneste/Gränstjänst
Nordkalottens Grensetjeneste/Gränstjänst er en norsk-finsk-svensk informasjonstjeneste som formidler
grenseoverskridende myndighetsinformasjon til enkeltpersoner og bedrifter i Norge, Finland og Sverige. Vårt
informasjonssenter for Norge-Finland er i Skibotn og tilsvarende senter for Finland-Sverige er i HaparandaTornio.
Vår webadresse er www.grensetjeneste.no, www.rajaneuvonta.fi, www.granstjanst.se

