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SKR kritiskt till  EU:s  
flyktingavtal med Turkiet 

Redan i söndags började EU:s 
omvälvande flyktingplan träda 
i kraft. Men det finns en stor 
skepsis över hur rättsliga frå-
gor ska kunna hanteras och om 
planen ens går att genomföra 
praktiskt. Enligt avtalet ska flyk-
tingar som tar sig till Grekland, 
men inte söker asyl där, hållas 
kvar innan de återförs till Tur-
kiet. För varje flykting som åter-
föras ska EU ta emot en annan 
flykting som är i Turkiet.

Olika- hjälp och människo- 
rättsorganisationer kritise-
rar planen och befarar bland 
annat att flyktingarna kom-
mer att masshanteras och inte 
få individuell prövning. 

EU:s avtal med Turkiet är 

en av punkterna när repre-
sentanter för Sveriges kristna 
råd uppvaktar migrationsmi-
nister Morgan Johansson (S) i 
dag, onsdag.

— Det här mötet var inpla-
nerat sedan tidigare och är 
ett fortsatt samtal om den 
svenska flyktingpolitiken, 
men givetvis kommer agen-
dan att förändras efter de 
senaste besluten i EU, säger 
Karin Wiborn.

KYRKORNA HAR under lång tid 
varnat för att principerna om 
alla människors lika värde, ex-

empelvis i rätten till asyl, ur-
holkas med Sveriges och EU:s 
alltmer strikta migrationspo-
litik.

— Det finns en uppenbar 
risk att värderingsfrågorna 
får stå tillbaka när man fat-
tar snabba och panikartade 
beslut för att lösa akuta situ-
ationer. Sverige borde kunna 
bättre än så. Nu är känslan att 
”om inte de hjälper, så ska inte 
vi hjälpa”. Vad gör det med 
vår människosyn? undrar 
Karin Wiborn.

Hon efterlyser en långsik-
tig och human flyktingpoli-

tik och är bedrövad över att 
EU-länderna inte tar sitt an-
svar. Istället lämnar man över 
flyktingproblemen till Syriens 
grannländer som redan tar 
emot miljontals flyktingar. 
Karin Wiborn befarar att EU:s 
avtal med Turkiet kommer att 
förstärka den utvecklingen. 
Trycket på grannländerna 
kommer att öka ännu mer.

I förra veckan publicerades 
en Sifo-undersökning som 
säger att 7 av 10 svenskar stäl-
ler sig bakom en striktare flyk-
tingpolitik, en siffra som måste 
tas med en nypa salt, enligt 
SKR:s generalsekreterare:

— Det kan bero på hur man 
ställer frågor. Men det finns 
uppenbart en rädsla för hur 
ökade kostnader för flykting-
mottagning kan påverka våra 
egna liv. I det politiska spelet 
skulle ingen politiker våga fö-
reslå en skattehöjning under 
en period för att göra en hu-
manitär insats. Under senare 
tid har jag ändrat min syn på 
mitt eget land. Är vi kanske 
räddare och inte så öppna 
som vi tror?

Hon hoppas att Folkkam-
panjen för asylrätt, en namn-
insamling som pågår fram 
till 20 april, ska bevisa att det 
fortfarande finns ett stort stöd 
för att människor på flykt ska 
få skydd att bygga en hållbar 
framtid i Sverige. Det är något 
som kyrkorna i Sverige och 
i övriga Europa kommer att 
fortsätta kämpa för, säger hon.

EU:s avtal med Turkiet 
bör leda till att färre 
flyktingar kommer till 
Sverige. Det sa statminis-
ter Stefan Löfven efter 
EU:s toppmöte i fredags. 
Karin Wiborn, general-
sekreterare i Sveriges 
kristna råd, är besviken.
   – Sverige borde ha stått 
upp för en mer positiv 
migrationspolitik, säger 
hon.

En syrisk flykting hjälps i land av en volontär på ön Lesbos. 
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fakta
Detta får Turkiet:
Turkiska medborgare ska ges 
visumfrihet till EU redan i som-
mar. Turkiet måste dock uppfylla 
alla de krav EU redan ställt på 
landet för visumfrihet.

Förhandlingarna om ett 
turkiskt EU-medlemskap ska 
påskyndas och ett nytt förhand-
lingskapitel, om budget och 
ekonomiska frågor ska öppnas 
under våren.

Turkiet får 30 miljarder kronor 
av EU för att bygga upp sin flyk-
tingmottagning och  ytterligare 
30 miljarder kronor till slutet av 
2018 om de tidigare pengarna 
inte räcker till. Detta förutsatt att 
Turkiet använt de pengarna på 
rätt sätt.
Källa: EU-toppmötets uttalande

CHRISTINA LARSSON

Halvvägs till partiernas nomineringskonvent verkar det nu i praktiken klart att Hillary  Clinton  
blir demokraternas och Donald Trump republikanernas kandidat i presidentvalet i USA.

H os demokraterna går det därmed 
som väntat, om än med en betyd-
ligt mer tilltufsad storfavorit än vad 

som förutsetts från början.  Vänsterutman- 
aren Bernie Sanders har varit anmärk-
ningsvärt framgångsrik i att visa på Hillary 
Clintons svagheter, inte minst när han för 
två veckor sedan vann i den gamla indu-
stristaten Michigan, där man borde minnas 
att hon, men inte han, för några år sedan 
röstade för president Obamas stödpaket 
för bilindustrin och bilarbetarjobben. Men 
tonen mellan konkurrenterna har varit jäm-
förelsevis belevad. Vid demokraternas nomi-
neringskonventet i Philadelphia sista veckan 
i juli torde partiet kunna stå hyggligt enat.

Det blir då med stor sannolikhet i bjärt 
kontrast till det republikanska partiet som 
samlas till konvent i Cleveland två veckor 
tidigare. Där förbereds nu till full strid. När 
det visat sig omöjligt att få stopp på Trumps 
segertåg i primärvalen, söker nu partiled-
ningen alla vägar för att vid konventet finna 

olika röstkoalitioner som skulle förhindra 
att den vulgäre och främlingsfientlige affärs-
mannen vinner nomineringen. 

BEDÖMNINGEN HOS republikanerna är 
uppenbarligen fortfarande att Trump är 
chanslös i det slutliga valet 8 november, trots 
att han väcker entusiasm och mobiliserar 
nya väljare så att hittills i år långt fler röstat i 
de republikanska än i de demokratiska pri-
märvalen. Och det är genom att engagera de 
politiskt passiva att gå och rösta som man nu-
mera vinner presidentval i USA, inte genom 
att vinna över osäkra i mitten till sin sida.

Kanske finns också hos de ledande repu-
blikanerna en anständighetskänsla för hur 
långt i förakt, råhet och smaklöshet politi-
ken kring landets högsta ämbete kan få gå.

I år har ju också alla de främsta repu-
blikanska presidentkandidaterna intagit 
ståndpunkter mycket långt till höger vad 
gäller skatter, säkerhetspolitik, kultur- och 
moralfrågor. Men i sin förmåga att elda 

på det folkliga missnöjet och vreden över 
sakernas tillstånd i USA har också Trump 
en ekonomisk-politisk agenda som är främ-
mande för det republikanska partiet. När 
han säger sig vilja tvinga Apple och andra 
storföretag att stänga fabriker utomlands 
och lägga produktionen i USA, uttrycker 
bygg- och hotellmiljardären Trump i sin 
retorik en liknande globaliseringskritik som 
vänstern och förordar en åternationalise-
ring av amerikansk  industri och ekonomi.

USA:s ekonomi är kanske den enda som 
skulle var stor nog att i någon mening klara 
om en sådan omställning. Men det är inte 
republikanernas politik. Däremot kan den 
faktiskt locka demokratiska väljare i arbe-
tar- och lägre medelklass som känner sig 
som globaliseringens förlorare.

Det är särskilt känsligt för Hillary Clinton. 
Det var under hennes mans presidentår på 
1990-talet som USA öppnade sig för globali-
seringen och den nya internationella tillväx-
tekonomin fick fart.

aspekt
Anders Mellbourn

 ”... Trump är 
chanslös i 
det slutliga 
valet 8 no-
vember...”
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