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Det nordiska samarbetet har stor potential
(Insändarsidan, Göteborgs Posten, 28 maj 2005)
Riksdagsledamoten Kent Olsson svarar på mitt inlägg den 2 maj om nordiskt samarbete. Min kritik gällde främst
den defensiva hållning som det nordiska samarbetet numera har. Mot detta argumenterar Olsson med att det även
i fortsättningen behövs ett nordiskt samarbete och för bland annat fram problemområden som pensioner, a-kassa,
bankavgifter och värdering av utbildningar.
Inom det Nordiska rådet och Ministerrådet har sedan flera år förts en debatt om var fokus för det framtida
samarbetet egentligen skall ligga. Den danske delegationsledaren i Nordiska rådet, Ole Stavad, ställde dock
under hösten 2004 frågan ”Er Nordisk Råd et forhistorisk museum, eller en levende politisk tumlelplass i
Norden?”. Hans norske motpart, Berit Brørby, menade att rådet ”kan legges ned i sin nåværende form og
erstattes av et Nord-Europeisk parlamentarisk organ” (i detta organ skulle bland annat Ryssland, Tyskland
och Polen ingå).
Att det nordiska samarbetet har hamnat i en djup kris är uppenbart. Tystnaden från organisationen är kompakt.
För att råda bot på detta har det under en tid talats om ett EU-anpassat nordiskt samarbete, där Nordens EUländer skulle bilda ett ”inre block”. Frågan om vad detta block egentligen skulle syssla med har dock varit ett
frågetecken och under december 2004 ville en grupp finska EU-parlamentariker helt enkelt ”gravlägga” den
nordiska dimensionen inom EU. En månad senare ville generalsekreteraren i det Nordiska ministerrådet
överhuvudtaget ”kunna motivera existensen av det nordiska samarbetet”. Den färöiske lagmannen Høydal gick
dock redan 2003 så långt som att säga att risken fanns att ”nordisk samarbejde [vill] udvikle sig til et appendixet organ, som de fleste af os har i kroppen, men som ikke har en helt klar funktion, og som vi kan operere bort
uden mæarkbare konsekvenser”.
Det är som skandinav beklämmande när resterna av det nordiska samarbetet har reducerats till rent
administrativa spörsmål. Det nordiska samarbetet, eller snarare det skandinaviska, har ju en så mycket större
potential!
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