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För en human flyktingpolitik
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Miljoner människor
befinner sig på flykt.
Vänsterpartiet i
Europaparlamentet
driver en politik för
ökad solidaritet
och en human
flyktingpolitik.

Riv fästning Europa!

Idag stänger EU sina gränser och försvårar
för människor att komma till Europa. Murarna
som byggs består av juridik, taggtrådsstängsel
och högteknologi. Det kallas fästning Europa.
Vi vill riva fästning Europa och skapa lagliga och säkra vägar för människor på flykt
undan krig, tortyr, fattigdom och klimatförändringar. Enligt internationell lag har alla
människor rätt att få sina asylskäl individuellt prövade. Den rätten måste skyddas och
upprätthållas.
Det finns mycket vi kan göra för att skapa
en så bra och human flyktingpolitik som
möjligt inom EU. Här är några av Vänsterpartiets främsta förslag:

Avskaffa Dublin

En av de viktigaste frågorna är att avskaffa
Dublinförordningen som tvingar människor
att söka asyl i det första EU-land som de
kommer till. Denna regel har lett till att
de länder som utgör EU:s yttre gränser,
som Italien, Grekland och Spanien, fått
ta ett mycket större ansvar än de flesta
andra länder. Det har också lett till en ökad
militarisering av gränserna och upprepade
kränkningar av internationell asylrätt genom

”EU:s stängda gränser
och minskade möjligheter
att komma till Europa är
som en fästning...”

att flyktingar direktavvisas innan deras
asylskäl prövats.

Omlokalisering inom EU

Fler EU-länder måste ta ansvar för att
organisera ett värdigt mottagande för de
flyktingar som kommer. Ett system för att
fördela ansvaret genom att omlokalisera
flyktingar som anländer till EU måste inrättas. EU har sedan 2015 en akut omlokaliseringsmekanism som under 2015 och
2016 snabbt skulle omlokalisera 160 000
flyktingar från Grekland och Italien till andra
EU-länder. Detta har dock fungerat mycket
dåligt. Vänsterpartiet vill se ett bättre fungerade och mer omfattande omlokaliseringssystem där EU:s resurser styrs om för att
stötta de länder som tar ansvar.

Öka vidarebosättningen

FN:s flyktingorgan UNHCR har ett vidarebosättningsprogram som identifierar kvotflyktingar som är i behov av skydd. FN:s
vidarebosättningsprogram är det program
som fungerar allra bäst just nu och därför
vill vi att antalet kvotflyktingar ska öka.

Humanitära visum

Vi behöver omgående börja utfärda humanitära visum för asylsökande. Det krävs

visum för att komma in i Europa och de som
försöker ta sig hit på besöks- eller turistvisum får ofta avslag. Förslaget handlar om
att göra det möjligt för människor att ansöka
om humanitärt visum på ambassader och
beskickningar i länder utanför EU. Trycket
på ambassaderna blir inte lika stort om
alla EU-länder inför förslaget samtidigt och
människor på flykt skulle slippa sätta sig i
sjöodugliga båtar.

Samarbete

UNHCR, frivilligorganisationer och volontärer är de som verkligen gjort en insats
under den allvarliga flyktingsituationen.
Bjud in dem och öka samarbetet!
Allt detta skulle gå att göra om det bara
fanns tillräckligt med politisk vilja. Samtidigt som människor flyr sitter högerns
och rasisternas EU-politiker i Europaparlamentet och ropar efter en förstärkning av fästning Europa. Flera EU-länders
regeringar motarbetar också en ansvarsfull flyktingpolitik. Därför föreslår vi att de
länder som vill gå före och driva på för
en human flyktingpolitik bildar en koalition av villiga för att skapa lagliga vägar,
organisera ett värdigt mottagande och riva
fästning Europa.
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Fästning Europa

EU:s stängda gränser och minskade
möjligheter att komma till Europa är som en
fästning vars murar hela tiden byggs högre
för att stänga människor ute. Denna politik
bidrar till att flykten till Europa blir ännu
farligare och ibland dödlig. Utan lagliga vägar
får smugglare en nyckelroll. Smugglarna tar
tiotusentals kronor för att ta människor över
gränserna. Kvinnliga flyktingar är särskilt
utsatta. Både UNHCR och Amnesty International rapporterar om våld och sexuellt våld
under resans alla delar, också inom EU.
I spetsen för militariseringen finns EU:s
gränspolis Frontex, som koordinerar
bevakningen av EU:s yttre gränser med
medlemsstaterna. Under våren 2016 påbörjades en stor omorganisering som syftar
till att göra Frontex till en supergränspolis
med större budget och mer makt.

Schengen
Schengenavtalet är en juridisk mur som
bygger på fri rörlighet för alla som kommit
in i Schengenområdet, men som gjort det
omöjligt att ta sig innanför murarna.
Till fästning Europa-politiken hör också
databasen Eurodaac där alla asylsökande

registreras och Eurosur, det gemensamma
övervakningssystemet som finansieras av EU.
Den senaste stenen i fästning Europa är
EU:s avtal med Turkiet. Avtalets enda
avsikt är att hålla flyktingar utanför EU och
Schengen. För dyra pengar ska Turkiet
förhindra flyktingar att ta sig till Grekland.
De som ändå lyckas komma fram till Grekland ska deporteras tillbaka.
Vänsterpartiet är den starkaste svenska
rösten mot fästning Europa. Det är dags för
en human flyktingpolitik nu!

“Den senaste stenen
i fästning Europa är
EU:s avtal med Turkiet.
Avtalets enda avsikt
är att hålla flyktingar
utanför EU och
Schengen.”
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