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Uttalande om flyktingpolitiken.  

 

Att stillatigande åse döda barn spolas upp på Medelhavets stränder därför att de är på väg till oss är inte mänskligt. 

 

Europa är på väg mot en moralisk kollaps och en medmänsklig katastrof. Europas gemenskap ska grunda sig på 

upplysningens frihetsbudskap, de mänskliga rättigheterna och humanitet. Nu är de värderingarna på väg att överges. 

Och det är ledande politiker i den europeiska unionens medlemsländer som går i spetsen för avhumanisering. Ledare 

som uppmanar sina medborgare att inte visa medmänsklighet. 

 

Nu organiseras motståndet. I hela Europa tar nu enskilda individer initiativ för att hävda humaniteten och 

medmänskligheten. Sverige har en lång tradition av internationell solidaritet och flyktingmottagande. Vår mest 

internationellt kände ledare Olof Palmes namn förknippas med solidaritet med utsatta och förtryckta över hela 

världen. Arvet efter honom förpliktar. Inget annat duger än att den socialdemokratiska ledningen nu gör allt den 

förmår för att få EU att ta sitt ansvar. Det krävs tydlighet och synlighet. Det är dags att samla de europeiska 

socialdemokratiska ledarna för gemensamma initiativ. Angela Merkels engagemang för vilka idéer och ideal som ska 

prägla den europeiska unionen är ett föredöme. Sverige tar emot många flyktingar, och vi ska ta emot många fler. 

Allt i enlighet med den tradition som under andra världskriget vägledde oss att ta emot förföljda judar, norrmän och 

danskar. Nu krävs närvaro i offentligheten för att försvara och förklara de idéer som bär vårt flyktingmottagande. 

 

Det krävs också konkreta åtgärder. Inga människor, inga barn ska behöva drunkna på Medelhavet för att de är 

utlämnade till samvetslösa flyktingsmugglare. Legala flyktvägar måste öppnas. 

Det så kallade transportöransvaret innebär att transportörerna, rederier och flygbolag, är skyldiga att bekosta 

tillbakaresan för dem som inte fått uppehållstillstånd. Det måste ändras. Stockholms S-kvinnor kräver idag att 

flygbolagen tillåts ta ombord alla passagerare som kan tänkas ha skäl att söka asyl. 

Dublinöverenskommelsen fungerar inte. Förstaland-principen kan inte gälla i den akuta situationen. Merkel i 

Tyskland har upphävt den. Sverige bör följa efter. 

 

Den europeiska unionen måste sätta press på Ungern så att UNHCR får ta över flyktingmottagandet i landet. En 

regim som så uppenbart bryter mot internationella överenskommelser och humanitära principer har förverkat allt 

förtroende. Sverige bör driva på. 

 

Den europeiska kontinenten får inte återigen bli en skammens kontinent. 

 

S-kvinnor i Skåne 

Inger Nilsson 

Ordförande 

(Detta uttalande härstammar ursprungligen från S-kvinnor i Stockholm. S-kvinnor i Skåne har beslutat att ställa sig 

bakom deras text.) 

 

 

 


