
Vi måste kräva lagliga 
flyktvägar till Europa

Sedan det skamliga flyktingavtalet mellan EU och Turkiet trädde i 
kraft under förra våren har döden på Medelhavet slagit nya rekord.  
Istället för de kortare båtresorna mellan Turkiet och Grekland har 
de längre rutterna till Europa – via Libyen, Egypten och Tunisien 
till framförallt Italien – återigen blivit vanligare. Resultatet har blivit 
att över 5 000 personer har drunknat när de försökt ta sig över 
till den europeiska sidan. Detta trots att snart sagt alla politiker, 
förutom sverigedemokrater, säger sig vilja stoppa dödsolyckorna.

Mot denna grymma bakgrund såg jag fram emot EU:s löfte att 
presentera ett program för vidarebosättning, eller ett kvotflykting-
system på EU-nivå. Som kvotflykting får du nämligen en planerad 
och säker inresa till Europa och slipper därmed riskera livet i en 
skranglig båt på öppet hav.

Men kommissionens förslag om vidarebosättning som kom i 
somras visade sig vara en enorm besvikelse. Istället för att fokusera 
på att öka antalet kvotflyktingar till EU och bygga upp alla länders 
mottagningskapacitet, används vidarebosättning i kommissionens 
förslag som ett sätt att kontrollera och stoppa människor på flykt. 
Precis som i EU-Turkiet-uppgörelsen, vill kommissionen använda 

flyktingplatser i en smutsig byteshandel. Vissa flyktingar ska tas 
emot av EU i utbyte mot att andra flyktingar stoppas. Detta har 
kritiserats hårt av bland annat UNHCR. Istället för att förvränga be-
greppet kvotflyktingsystem måste ett vidarebosättningsprogram 
i EU:s regi utformas likt FN:s kvotflyktingsystem, där respekt för in-
ternationella regler och den enskildes skyddsbehov står i centrum.

En strategi för ökad vidarebosättning till EU:s medlemsländer är ett 
av de viktigaste initiativen för att öka de lagliga vägarna till Europa. 
Det är också en viktig markering mot alla rasistiska och nationalis-
tiska krafter som vill stänga Europa.

Som EU-parlamentets förhandlare i frågan har jag nu en stor utma-
ning framför mig. Jag kommer att arbeta med alla krafter som vill 
se lagliga flyktvägar och ett starkt ställningstagande för ett ökat 
antal kvotflyktingar. Jag hoppas också på starkt stöd från Sveriges 
regering i ministerrådet för ett ambitiöst europeiskt vidarebosätt-
ningsprogram. Annars är pratet om solidaritet och lagliga vägar 
inget annat än tomma ord.

Malin Björk, Europaparlamentariker, Vänsterpartiet/GUE/NGL

Malin Björk. Vänsterpartiet/GUE/NGL.



Vi måste kräva lagliga 
flyktvägar till Europa

Vad gör ett EU-kritiskt parti som 
Vänsterpartiet i Europaparlamentet?

Facebook.com/malin.bjork.961
Facebook.com/ VansterpartietEU
Twitter.com/ MalinBjork_EU
Twitter.com/VansterniEU
eu.vansterpartiet.se

Följ oss på nätet så får du se!


