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Başbakan Erna Solberg’in Korona Komisyonu Raporu’nu teslim alırken, 
Başbakanlık Ofisi’nde düzenlenen bir basın toplantısında yaptığı konuşma, 

14 Nisan 2021 
Değerli vatandaşlarım. 

Herşeyden önce, Korona Komisyonu üyelerine raporları için ve gösterdikleri çaba için 
teşekkür etmek istiyorum. Komisyon Sekreterliği’ne de yaptıkları çalışma için teşekkürlerimi 
iletmek istiyorum. 

Görevleri, kısa sürede yapılması gereken ve birçok karmaşık sorunlar içeren oldukça zorlu bir 
çalışma yapmaktı. 

Korona pandemisi, Norveç toplumunun büyük bir kısmını önemli derecede etkilemiştir. 
İçinde bulunduğumuz kriz, bu açıdan daha önce karşılaştığımız krizlerden oldukça farklıdır. 

12 Mart tarihinde, Norveç'in barış zamanında gördüğü en kapsamlı tedbirleri uyguladık. Ciddi 
bir güvensizlik ortamı içinde önemli kararlar aldık. Hayat kurtarmaya ve sağlık alanına 
öncelik verdik ve birlikte virüsle etkili bir şekilde mücadele edip bulaşı kontrol altına 
alabildik. 

Olayların sonradan değerlendirilmesi, bütün seferberlik çalışmalarında önemli bir prensiptir. 
Bu nedenle, bütün tatbikatları sonradan inceleyip, neler öğrenebileceğimizi tespit etmemiz 
gerekmektedir. Bu şekilde seferberlik kabiliyetimizi geliştirip Norveç'in güvenliğini 
güçlendirebiliriz. Bunu yapmak, hem kuruluşlarımız için, hem de Hükûmetimiz için bir 
yükümlülüktür. 

Norveç hem bulaş rakamları bakımından hem de maddi açıdan başka ülkelere nazaran daha 
iyi bir durumda olsa bile, yapılanları sonradan değerlendirip geliştirebilmemiz önemlidir. 
Çünkü: Bu kadar uzun süren, böylesine kapsamlı bir olayla daha önce hiç karşılaşmamıştık. 

Hükûmet, Nisan 2020'de bağımsız bir Komisyon kurdu. Bunu yapmaktaki amacımız, 
pandemi yönetiminin derinlemesine ve toplu bir şekilde gözden geçirilip değerlendirilmesidir. 

Komisyon, pandemi öncesi seferberliği harekete geçirme kabiliyetimizi ve krizin ne şekilde 
yönetildiğini inceleyecekti.  

Neleri başardık, neleri daha iyi bir şekilde çözebilirdik? Bir dahaki sefere neleri farklı bir 
şekilde yapabiliriz? İçinde bulunduğumuz krizden dersler alabilmemiz şart. Bu şekilde, bir 
sonraki krize daha hazırlıklı olabiliriz. Halen bir pandemide bulunduğumuz için Komisyon, 



hükûmetin salgın yönetimi tarzını bütün yönleriyle henüz inceleyememiştir. Hükûmet bu 
nedenle pandemi sona erdikten sonra da Komisyon'un görevine devam etmesini istemektedir. 

Komisyon'un neredeyse bütün üyeleri, görevlerine devam etmeye razı olduklarını belirttiler. 
Bunun için çok memnunum. Bu, devamlılık açısından önemlidir.  

Korona Komisyonu Raporu hakkında şimdi farklı kurum ve kuruluşların görüşlerine 
sunulacaktır. Görüş bildirimleri için verilen süre, yazdan önce raporun Meclis’te 
değerlendirilebilmesine imkan tanımaktadır. 

Önümüzdeki haftalarda, konu hakkında bir demeç vermek icin Meclis’e de başvuracağım. 

Hükûmet, Korona Komisyonu nihai raporunu teslim ettikten sonra, Komisyon'un 
çalışmalarının takibine ilişkin Meclis’e bir bildiri sunacaktır. 

Yaptıkları bu önemli çalışma için Komisyon'a tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu çalışma, 
önümüzdeki süreçte seferberliklerimizi ve kriz yönetimi konusunda yapacağımız önemli 
tartışmalar için bir temel oluşturacaktır. 

Normal bir durumda, çabalarınız nedeniyle size teşekkür etmek için şimdi bir çiçek hediye 
ederdim. Ancak halen bir pandeminin ortasında bulunduğumuz için, çiçekler Komisyon 
Başkanı’na ve üyelerine daha sonra, enfeksiyon kontrolü tedbirlerine uygun olarak, güvenli 
bir şekilde verilecektir. Fakat çiçeklerin verileceğinden emin olabilirsiniz. 

Şimdi sözü Komisyon başkanı profesör Stener Kvinnsland'a bırakıyorum. 

 


