BUDSKAPSPLATTFORM TILL POLITIKER
Denna budskapsplattform kan användas som stöd och inspiration vid kontakter med
politiska företrädare inför EU-valet. Budskapet i detta dokument ligger väl i linje i med
Svenska kyrkans budskap och återfinns i den gemensamma publikation som har
tagits fram av två europeiska nätverk som Svenska kyrkan ingår i: Europeiska
kyrkokonferensen och Kyrkornas kommission för migranter i Europa.

1. Försvara samarbetet inom EU
EU är i grunden ett fredsprojekt som inleddes efter århundraden av återkommande krig i
Europa. År 2012 fick EU Nobels fredspris för sitt arbete för fred, försoning, demokrati och
mänskliga rättigheter. Det är upp till oss alla att det arbetet bärs vidare. EU-samarbetet
utmanas idag av nationalistiska strömningar i många medlemsländer. För Svenska kyrkan är
det uppenbart att vår tids utmaningar kräver internationellt samarbete och att länder inte kan
isolera sig. Social sammanhållning, klimat- och migrationsfrågorna är några av de
gemensamma utmaningar som EU behöver hantera under de kommande åren genom
samarbete som genomsyras av EU:s grundläggande värderingar.
Demokrati och social sammanhållning
Ett sammanhållande kitt i ett demokratiskt samhälle är att det finns en grundläggande tillit
mellan människor och tilltro till de offentliga institutionerna. Ömsesidig tillit och
demokratiska grundvärderingar är ingen självklarhet utan behöver återerövras i varje ny
generation. Levande och tillämpade grundvärderingar som medmänsklighet, solidaritet,
personlig autonomi och integritet utgör förutsättningen för en fungerande demokrati.
En brännande fråga handlar om växande sociala och ekonomiska klyftor. Avståndet mellan
de allra rikaste i samhället och de som lever i tydlig socio-ekonomisk utsatthet fortsätter att
öka, liksom skillnaderna i förutsättningar för människor som lever på landsbygden och i
storstadsområdena. Detta riskerar att leda till social marginalisering, som kan resultera i ett
socialt och ekonomiskt utanförskap. Social sammanhållning och demokrati hör ihop och de
sociala och ekonomiska klyftorna måste ses i ett vidare perspektiv än det nationella.
Fråga till politiker: Hur arbetar du och ditt parti för inkludering, fred, försoning och
mänskliga rättigheter i Europa?

Migration och asylrätt
Som kristna är vi övertygande om att alla människor har lika värdighet och rättigheter och
samma rätt till respekt och skydd. I år är det 20 år sedan mötet i Tammerfors där EU lade
grunden för den gemsamma asylpolitiken. EU:s gemensamma asylsystem håller nu på att
omförhandlas och Europaparlamentet är en viktig aktör i detta tillsammans med EU-
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kommissionen och Europeiska rådet. Valet till Europaparlamentet är därför centralt för att
säkerställa asylsökandes mänskliga rättigheter.
Vi vill därför uttrycka vårt stöd för idéerna som uttrycktes i Tammerfors och framhålla dem
som vägledande principer även för dagens asylpolitik. De infattar den absoluta rätten för
människor att söka asyl och få en effektiv tillgång till en asylprocess oavsett hur och via
vilken väg de tagit sig till Europa. Den nuvarande trenden är att EU på olika sätt försvårar för
människor att utnyttja rätten att söka asyl.
Fråga till politiker: Hur arbetar du och ditt parti för att motverka försvårandet att utnyttja
asylrätten?

Klimat
Alla länder måste ställa om sina samhällen och minska sina klimatutsläpp dramatiskt, och
göra det på ett sätt som är förenligt med klimaträttvisa. Ur ett globalt perspektiv behöver EU
minska sina utsläpp snabbare än länder som har mindre resurser och som historiskt sett har
släppt ut mindre. Samtidigt behöver klimatomställningen vara rättvis inom EU och inte
försätta vissa grupper i en utsatt situation
Samarbetet inom EU underlättar och påskyndar klimatomställningen i Sverige och andra
medlemsländer. Det går till exempel lättare att ställa hårda krav på bilföretagen när EUländerna gör gemensam sak än när varje land inför egna regler. Svenska
Fråga till politiker: Hur arbetar du och ditt parti för att höja ambitionsnivån i EU:s
klimatpolitik och att den ska genomsyras av ett rättviseperspektiv?
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2. EU:s roll i världen: rösta för en hållbar värld
I det globala sammanhanget är EU en stark röst för hållbar utveckling och mänskliga
rättigheter. EU har spelat en avgörande roll vid tillkomsten av bland annat Parisavtalet om
klimat och de globala målen för hållbar utveckling, och har ett stort internationellt
biståndsarbete. När det demokratiska utrymmet minskar behöver omvärlden mer än någonsin
ett EU som driver på för mänskliga rättigheter, jämställdhet och hållbar utveckling.
Respekt för mänskliga rättigheter
Rättsstatens principer och flera mänskliga rättigheter utmanas alltmer i många länder, inte
minst religions- och övertygelsefrihet, sexuella och reproduktiva rättigheter, organisationsoch yttrandefrihet samt kvinnors och flyktingars mänskliga rättigheter.
Fråga till politiker: Hur driver du och ditt parti arbetet för mänskliga rättigheter i ord och
handling?

Klimat
EU behöver agera kraftfullt för att stärka genomförandet av Parisavtalet. EU kan utmana
andra länder att öka sina ansträngningar om ambitionsnivån i den egna klimatomställningen
höjs, och om löftena om ökat klimatstöd till utvecklingsländer uppfylls.
Fråga till politiker: Hur bidrar du och ditt parti till att EU ska bli ledande i det globala
klimatarbetet.
Ett bistånd för mottagarnas skull – inte EU:s egenintresse
Enligt internationella överenskommelser ska bistånd utgå från mottagarländernas behov och
prioriteringar. Idag ser vi istället hur EU:s bistånd alltmer utformas så att det främjar EU:s
intresse av att till exempel minska migrationen till Europa.
Fråga till politiker: Hur driver du och ditt parti frågor om att fattigdomsminskning och hållbar
utveckling ska vara övergripande mål för EU:s bistånd?
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