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Det är dags att se framåt och vidta åtgärder för att Sverige inte skall halka efter när resandet kommer igång. Enligt
regeringen och SKR ska alla vuxna ges erbjudande om vaccination under första halvåret. Det är en god nyhet för
transport- och resebranscherna som i princip belagts med näringsförbud, skriver debattörerna. Bild: Chris O'Meara

För att få igång resandet måste det vara enkelt att få
vaccinationsintyg
Debatt • Vaccineringen är ett ljus i mörkret, särskilt för den hårt pandemidrabbade

resenäringen. När nu samhället öppnar upp måste det vara enkelt att få ett intyg på att

man vaccinerat sig. Regeringen måste säkerställa att ett nationellt system kommer på

plats, skriver bland andra Didrik von Seth, generalsekreterare Svenska resebyrå- och

arrangörsföreningen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.
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Det är dags att se framåt och vidta åtgärder för att Sverige inte skall halka efter när
resandet kommer igång. Enligt regeringen och SKR ska alla vuxna ges erbjudande om
vaccination under första halvåret. Det är en god nyhet för transport- och resebranscherna
som i princip belagts med näringsförbud.

När världen öppnar upp behöver den som har vaccinerats kunna intyga detta på ett enkelt
sätt. Flera länder kommer under 2021 troligen fortsatt att kräva test- eller
vaccinationsintyg mot covid-19 och efterlängtade gränsöppningar kräver åtgärder som
gör det enkelt att resa. Annars riskerar vi i värsta fall en ökad belastning på vården med
att skriva ut och översätta vaccinationsintyg till engelska.

Kan inte vänta
EU:s ledare vill se en gemensam standard för vaccinationsintyg vilket självklart är
positivt men vi har inte råd att vänta på ett system som tar för lång tid att sjösätta. Ett
svenskt intyg står inte i motsatsförhållande till EU. Tvärtom kan regeringen nu
säkerställa att ett nationellt system för intyg finns på plats under våren som sedan kan
synkas mot en kommande EU-standard.

ANNONS

Danmark står snart redo med ett komplett digitalt system för vaccinationsintyg som vi
kan inspireras av. I Danmark kommer varje person, enkelt och utan kostnad, att kunna
ladda ner sitt eget intyg på engelska. Det är en billig och säker lösning i all enkelhet och
Sverige som utvecklad IT-nation borde följa efter.

Engelskspråkigt vaccinationsintyg

http://www.gp.se/
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Vi vill nu att regeringen tar initiativ till en tjänst i Sverige. Alla covid-19-vaccinationer
rapporteras redan i dag till det nationella vaccinationsregistret. Åtkomst till uppgifterna
bör vara möjligt genom till exempel 1177.se eller på ett annat sätt som gör det möjligt för
den har som vaccinerats att själv ladda ner ett engelskspråkigt vaccinationsintyg.
Integriteten kan garanteras med e-legitimation precis på samma sätt som redan idag görs
på andra myndighetshemsidor. Ett digitalt intyg borde även kunna laddas ner till en av de
”appar” som snart lanseras för resor.

Utan enkel åtkomst till vaccinationsintyg riskerar en marknad att breda ut sig där
vårdinrättningar utfärdar översatta intyg mot betalning. Det är helt onödigt och kan
dessutom leda till ökad belastning på vården samt ökade kostnader för alla.

”Utan enkel åtkomst till vaccinationsintyg riskerar en
marknad att breda ut sig där vårdinrättningar ut�ärdar
översatta intyg mot betalning

Till sommaren när fler svenskar förhoppningsvis kommer att resa för semester eller
återse närstående utomlands väntas efterfrågan på vaccinationsintyg öka. För
näringslivet är det dessutom viktigt att anställda kan resa på ett enklare sätt. Ett enkelt
intyg som kan visas upp på flygplatsen, hamnen eller vid en gränspassage underlättar
oerhört.

Didrik von Seth, generalsekreterare Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen (SRF)

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen

Rikard Engström, vd Svensk Sjöfart

Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag

Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen - Flyg
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Du kanske också vill läsa

Nu lanserar Verisure överfallslarm
Nya Verisure Guardian är kopplat till Sveriges största larmcentral.

Nya Peugeot 3008 – en vinnare i en ny version
Peugeots prisvinnande SUV nya Peugeot 3008 är här i en ny version med uppdaterat
teknik och design.

Nanna Gillberg: Vad menas egentligen med att ”ta
konse�venserna”?
GP:s krönikör om när chefer som misskött sig belönas i stället för att stra�as.

Efter 70 år i stan – Barken Viking har lämnat Göteborg
Barken Viking har lämnat Göteborg. Strax efter midnatt natten till söndag påbörjades den
närmare tolv timmar långa bogseringen till varvet i Falkenberg där det

ANNONS VERISURE EXTERN LÄNK

ANNONS PEUGEOT EXTERN LÄNK

https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=127132083971185&display=popup&href=http%3A%2F%2Fwww.gp.se%2F1.40453189
https://twitter.com/intent/tweet?text=F%C3%B6r+att+f%C3%A5+ig%C3%A5ng+resandet+m%C3%A5ste+det+vara+enkelt+att+f%C3%A5+vaccinationsintyg&url=http%3A%2F%2Fwww.gp.se%2F1.40453189&via=goteborgsposten
https://comment.ifragasatt.se/comment?articleId=1.40453189&customerId=14&adFrequency=5&alias=false&articleUrl=http://www.gp.se/debatt/f%c3%b6r-att-f%c3%a5-ig%c3%a5ng-resandet-m%c3%a5ste-det-vara-enkelt-att-f%c3%a5-vaccinationsintyg-1.40453189&articleTitle=F%C3%B6r+att+f%C3%A5+ig%C3%A5ng+resandet+m%C3%A5ste+det+vara+enkelt+att+f%C3%A5+vaccinationsintyg&commentsToShow=3&cssUrl=https://www.gp.se/polopoly_fs/3.200.1611054504!/css/ifragasatt.css&articleDescription=%3Celement+xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.infomaker.se%2Fidf%2F1.0%22%0A+++++++++id%3D%22preamble-a5efff9f3af396a0b0f095f2284b9023%22%0A+++++++++type%3D%22preamble%22%3EVaccineringen+%C3%A4r+ett+ljus+i+m%C3%B6rkret%2C+s%C3%A4rskilt+f%C3%B6r+den+h%C3%A5rt+pandemidrabbade+resen%C3%A4ringen.+N%C3%A4r+nu+samh%C3%A4llet+%C3%B6ppnar+upp+m%C3%A5ste+det+vara+enkelt+att+f%C3%A5+ett+intyg+p%C3%A5+att+man+vaccinerat+sig.+Regeringen+m%C3%A5ste+s%C3%A4kerst%C3%A4lla+att+ett+nationellt+system+kommer+p%C3%A5+plats%2C+skriver+bland+andra+Didrik+von+Seth%2C+generalsekreterare+Svenska+resebyr%C3%A5-+och+arrang%C3%B6rsf%C3%B6reningen.%3C%2Felement%3E&display=count&articleImage=/image/policy:1.40453187:1611724788/image.jpg?f=Wide&articlePublishedTime=2021-01-27%2005:53:00&articleTags=Appar%2C+Flygplatser%2C+Sjukv%C3%A5rd&articleTitle=F%C3%B6r+att+f%C3%A5+ig%C3%A5ng+resandet+m%C3%A5ste+det+vara+enkelt+att+f%C3%A5+vaccinationsintyg&languageName=svenska&languageShortName=sv
https://www.ifragasatt.se/
https://ww2245.smartadserver.com/click?imgid=26272239&insid=9911403&pgid=1081555&ckid=0&uii=458628363929189495&acd=1611738090213&opid=a2eb437c-4f1c-4a1f-b2ac-54e1a62cca87&opdt=1611738090&pubid=23&tmstp=1611738090160&tgt=%24dt%3d1t%3badmantx%3dinfectious_diseases%3badmantx%3depidemic%3badmantx%3dmedical_health%3badmantx%3ddiseases_and_conditions%3bstrossle%3dall_categories%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1307015035%3b%24ql%3dLow%3b%24qpc%3d217+43%3b%24qt%3d144_114_16577t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16870%3b%24o%3d11100%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768&envtype=0&imptype=0&clickcapp=1&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.gp.se%2fdebatt%2ff%25C3%25B6r-att-f%25C3%25A5-ig%25C3%25A5ng-resandet-m%25C3%25A5ste-det-vara-enkelt-att-f%25C3%25A5-vaccinationsintyg-1.40453189&go=https%3a%2f%2fad.doubleclick.net%2fddm%2ftrackclk%2fN428801.2655604STROSSLE_SWE_884%2fB24124796.286707104%3bdc_trk_aid%3d480348695%3bdc_trk_cid%3d132045686%3bdc_lat%3d%3bdc_rdid%3d%3btag_for_child_directed_treatment%3d%3btfua%3d
https://ww2245.smartadserver.com/click?imgid=26252771&insid=9902009&pgid=1081555&ckid=0&uii=458628363929189496&acd=1611738090213&opid=3731b65f-8a69-4699-95fc-f1ea52b3574f&opdt=1611738090&pubid=23&tmstp=1611738090160&tgt=%24dt%3d1t%3badmantx%3dinfectious_diseases%3badmantx%3depidemic%3badmantx%3dmedical_health%3badmantx%3ddiseases_and_conditions%3bstrossle%3dall_categories%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1307015035%3b%24ql%3dLow%3b%24qpc%3d217+43%3b%24qt%3d144_114_16577t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16870%3b%24o%3d11100%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768&envtype=0&imptype=0&clickcapp=1&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.gp.se%2fdebatt%2ff%25C3%25B6r-att-f%25C3%25A5-ig%25C3%25A5ng-resandet-m%25C3%25A5ste-det-vara-enkelt-att-f%25C3%25A5-vaccinationsintyg-1.40453189&go=https%3a%2f%2fwww.peugeot.se%2fom-peugeot%2fpressnyheter%2fnya-peugeot-3008-en-vinnare-i-en-ny-version.html%3futm_source%3dStrossle%26utm_medium%3dCPM%26utm_campaign%3dNya_P3008
https://www.gp.se/livsstil/tv%C3%A5-dagar/vad-menas-egentligen-med-att-ta-konsekvenserna-1.39966493
https://www.gp.se/kultur/kultur/efter-70-%C3%A5r-i-stan-barken-viking-har-l%C3%A4mnat-g%C3%B6teborg-1.40386590
https://strossle.com/try-out-strossle/
http://www.gp.se/


2021-01-29 För att få igång resandet måste det vara enkelt att få vaccinationsintyg | GP

https://www.gp.se/debatt/för-att-få-igång-resandet-måste-det-vara-enkelt-att-få-vaccinationsintyg-1.40453189 5/9

Max 3 köp/hushåll

FÄRSK LAXFILÉ
Jämförpris 99:00 kr/kg

EK

Max
Jäm

De som avsiktligt använder sig av yttrandefriheten för att polarisera har blivit skickligare på att väga sina ord väl så de
får maximal e�ekt men bedöms vara inom det som man får säga, skriver debattören. Bild: Privat, Albert Cesare

Använd det fria ordet för att bekämpa orättvisor -
inte för att polarisera
Debatt • Yttrandefriheten bör inte ses som en ursäkt för att vara respektlös, polarisera

och demonisera andra människor. I förlängningen kan missbruk av det fria ordet

förvärra någonting som världen i dag lider akut brist på – nämligen fred och säkerhet. Vi

bör diskutera yttrandefrihetens konsekvenser som ibland skapar avstånd och hat

mellan människor och sliter sönder vårt samhälle, skriver Kashif Virk, Islams Ahmadiyya

Församling.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.
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”Yttrandefriheten är hotad”. Hur ofta hör vi inte hört detta slagord? Så fort det antyds om
eller genomförs inskränkningar av det fria ordet, så upprepas orden. Utan eftertanke,
utan konsekvenstänk.

Senast var det USA:s president Donald Trump som yttrade detta vid muren längs Mexiko,
efter att hans konton på sociala medier stängts ner. På dessa konton har han under en
lång period uttalat sig på ett sätt som spär på hat och polarisering, och som allt fler menar
ledde till det våld vi såg vid Kapitolium den 6 januari. Under Trumps senaste fyra år vid
makten som ”ledare av den fria världen” har gränserna för vad som får sägas i
offentligheten förflyttats radikalt, och även bruket av lögn som politiskt verktyg har blivit
vardag.

ANNONS

Samma oro för att den politiska diskursen, och i förlängningen det fria ordet, ska leda till
våld uttrycks även av politiker i Sverige. Nu senast av statsministern själv. Att ord har
konsekvenser, lär de flesta vara eniga om vid det här laget. Frågan är bara vad vi är redo
att göra åt det?

Polariseringen växer
I skuggan av den offentliga debatten mellan politiker, opinionsbildare och medier växer
polariseringen i samhällena. Skilda verkligheter uppstår. De som avsiktligt använder sig
av yttrandefriheten för att polarisera har blivit skickligare på att väga sina ord väl så de
får maximal effekt men bedöms vara inom det som man får säga.

Därför bör debatten om yttrandefrihet varje gång den höjs inte enbart utgå ifrån att
kraven på att den inskränks är antidemokratiska. Vi bör även tala om det inre hot som
denna frihet står inför. Jag avser exempelvis de röster som under dess beskydd kan spä
på hatet mot politiker, minoriteter och andra samhällsgrupper men ändå klara sig undan
att lagföras. Detta sker i dag oavbrutet på de sociala medier som blivit en betydande
informationskanal, om inte den viktigaste, för många människor.

”Yttrandefriheten bör ju främst ses som en frihet att
tillämpa �ör att protestera emot orättvisor, vare sig de
sker i religionens eller politikens namn.
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Jag menar också att vi bör diskutera konsekvenserna av det fria ordet, hur en missbrukad
yttrandefrihet skapar avstånd och hat mellan människor och sliter sönder vårt samhälle.

Lagarnas betydelse
Förvisso finns lagar mot hatbrott och hets mot folkgrupp. Men vi är inte lika bra på att
lyfta fram deras betydelse, som vi är på att tala om yttrandefrihetens många förtjänster.

I november skedde ett brutalt lärarmord i Frankrike som varje demokrativän kände sorg
över, men den efterföljande debatten handlade som väntat om muslimer som inte
accepterar yttrandefriheten. Samma sak hände efter koranbränningarna i Malmö.

Det kan vara svårt för vissa att förstå den djupa kärlek som troende muslimer hyser för
sin profet (frid vare med honom) och vår skrift. Men vi bör fråga oss själva, utifrån
moraliskt perspektiv, om yttrandefriheten innebär att vi inte längre behöver respektera
varandra, inte behöver ta hänsyn till varandras känslor och kan säga vad som helst utan
att det får konsekvenser? Vad för slags samhälle leder detta till? Yttrandefriheten bör ju
främst ses som en frihet att tillämpa för att protestera emot orättvisor, vare sig de sker i
religionens eller politikens namn. Yttrandefriheten bör inte ses som en ursäkt för att vara
respektlös, polarisera och demonisera andra människor.

Vårda yttrandefriheten
I förlängningen kan missbruk av det fria ordet förvärra någonting som världen i dag lider
akut brist på – nämligen fred och säkerhet. Alltfler länder rustar sig för krig, och otaliga
konflikthärdar finns redan i världen där stor misär råder. Om våra förtroendevalda inte
är försiktiga med vad de säger och yttrar, kan denna situation förvärras allvarligt. Om vi
inte redan i dag vårdar en rättighet som vi tar för given – yttrandefriheten – så kanske vi
inser konsekvenserna av detta först när det är försent.

Kashif Virk, Islams Ahmadiyya Församling
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