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Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå
från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och
kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör
norra Sverige. EFNS bevakar Europafrågor för att påverka EU:s lagstiftning, EU:s strategier
och handlingsprogram samt EU:s budget. Syftet med EFNS är att tillvara ta norra Sveriges
intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor
med ett tydligt europeiskt perspektiv.
Ett gemensamt och långsiktigt hållbart flyktingmottagande i hela Europa
Europaforum Norra Sverige (EFNS) vill med anledning av den humanitära kris som råder efterlysa
gemensamt ansvar för den utmaning som det stora antalet flyktingar som söker sig till Europa
medför. Europas bristande flyktingpolitik måste struktureras om för att garantera mänskliga
rättigheter och rätten till asyl att hålla över tid. För det arbetet vill Europaforum bidra med
synpunkter utifrån norra Sveriges perspektiv.
EU är ett samarbete mellan länder, men i slutändan är det lokalt och regionalt som jobbet görs. Det
är där EU:s politik genomförs och det är där konsekvenserna måste hanteras av misslyckandena att
på EU-nivå enas om sunda gemensamma principer. Det blir oerhört tydligt med den rådande
flyktingkrisen. En på många håll inhuman nationalistisk politik ställer nu människor, regioner och
nationer mot varandra på ett sätt som Europa inte sett sedan andra världskriget. Det är
alarmerande.
Flyktingfrågan har utvecklats till en av de största utmaningar EU ställts inför. Den humanitära kris
som slår mot människor som riskerar sina liv för att ta sig till Europa behöver omedelbara åtgärder.
EU skapades för att genom samarbete och ömsesidigt beroende säkra fred, trygghet och ekonomisk
utveckling grundat på konventionerna om de mänskliga rättigheterna i de gränsöverskridande frågor
som annars kan skapa konflikter och varje land inte kan hantera på egen hand. Flyktingfrågan är en
sådan fråga, som inte kan ses isolerat för varje land.
•

Norra Sverige växer tack vare invandring och för hela Sverige skapar det tillväxt, vilket är
insikter vi vill dela med fler i ett befolkningsmässigt krympande Europa

Sverige är idag ett av länderna med högst andel invandrad befolkning med c:a 15% av befolkningen
som utrikes födda. Samtidigt tillhör Sverige de länder i EU som växer snabbast. Invandring är inte ett
problem i sig, tvärtom innebär tillskottet av människor enligt EU-kommissionens senaste
beräkningar en ekonomisk tillväxtökning som annars inte varit möjlig vilket också stöds av ny svensk
forskning. Det skall läggas till det medmänskliga och genom internationella avtal fastställda ansvaret
för människor på flykt. Vi har i norr en tradition av att med umbäranden i väglöst land hjälpa vår
nästa, som vi är stolta över.
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För de glesbefolkade regionerna i norra Sverige är de demografiska utmaningarna avgörande för
framtiden. Stora avstånd, bristande infrastruktur och havererande ålderspyramider gör att
kompetensförsörjningen fortsättningsvis är ett av de största hindren för ekonomisk utveckling. För
att klara av omställningarna på arbetsmarknaden krävs fortsatt fri rörlighet och migration.
Arbetskraftsförsörjningen är en av de stora utmaningarna i de glest befolkade delarna av Europa.
Nyanlända är en resurs för både privat och offentlig sektor. Med en snabb och smart validering och
utbildning finns det många exempel på hur arbetskraftsefterfrågan inom vård, omsorg,
verkstadsindustri och skogsnäring tillgodosetts i våra regioner. Otaliga är också exemplen på
nystartade företag inom olika näringsgrenar.
Det är dock inget unikt för våra regioner. Det är en bild som är likartad för de flesta länder och
regioner i EU. Att understödja främlingsfientliga strömningar är att förhindra utveckling framför att
bejaka mångfald och öppenhet för att ta tillvara det invandrare och flyktingar kan erbjuda.
Civilsamhället och de ideella organisationerna utgör en viktig resurs för verklig integration. Det är så
vi tillsammans bygger fred, frihet och mänsklig samt ekonomisk tillväxt och tillsammans kan stå
emot de krafter som hotar vår samexistens. Europa har ett globalt ansvar och vi är beredda att ta
det ansvaret.
•

EU måste agera för att Europas medlemsländer och regioner att ta större gemensamt
ansvar för det stora antalet flyktingar som söker sig till Europa.

Den nuvarande akuta situationen är dock givetvis för den skull oerhört problematisk. I vissa små
glesbefolkade orter är flyktinggrupperna som nu kommer för att få boende i nedlagda skolor,
turistanläggningar och industrilokaler fler än de bofasta med miltals till närmaste större tätort och
samhällsservice. På många håll finns inte tak över huvudet att erbjuda samtidigt som det saknas
resurser för att ta hand om och integrera människor i samhället, vilket våra regioner hittills klarat av
att hantera.
Sveriges kommuner och regioner har genom åren tagit stort ansvar för en solidarisk och human
flyktingpolitik. Flyktingströmmar från länder som Ungern, Tjeckoslovakien, Grekland och Jugoslavien
för att nämna några inomeuropeiska länder har kunnat tas emot och integreras i det svenska
samhället, trots de stora skillnader i kultur, religion och språk som då var fallet. Det var vår
skyldighet då liksom det är alla EU:s demokratiers skyldighet att ta emot människor på flykt idag.
Vi vet att också de regioner som ligger dit flyktingar idag kommer in i EU möter enorma svårigheter.
Det är en kris just nu, men de facto inte värre än att den går att hantera om alla ställer upp för en
anständig hantering. Det måste därför till ett större solidariskt ansvar i alla Europas regioner,
inklusive de som idag agerar transitregioner och bokstavligen skickar flyktingströmmen vidare.
EU har genom EU-kommissionen lagt förslag som syftar till ett Europa som med anständighet och
gemensamma insatser hanterar de utmaningar och möjligheter flyktingsituationen medför, men
hittills har enskilda länder och regioner inte agerat för att fullfölja det. Vi vädjar därför om allas
ansvar för det Europa vi tror på, som lärt sig något av sin historia och när Européerna en gång flydde
för sina liv i krigens och terrorväldenas spår. Vi utmanar alla att visa att vi är goda Européer som tror
på ett öppet och välkomnande Europa, inte en historisk parentes som fruktlöst fokuserar på att
desperat bygga högre barriärer och gräva djupare vallgravar, att till slut själva falla i.
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•

EU måste stärka kapaciteten för ett hållbart och ansvarfullt asylmottagande i EU:s alla
medlemsländer och regioner.

Vi uppmanar EU-kommissionen att sätta all press som bara går för att alla nu skall ställa upp för EU:s
grundprinciper och i större utsträckning omfördela resurser till de som aktivt bidrar till att ta ansvar
för Europas utmaningar. EFNS välkomnar förslagen om en obligatorisk fördelningsmodell inom EU.
EFNS välkomnar också EU-kommissionens diskussioner att flera fonder, däribland Europeiska
Socialfonden, ska kunna användas för bättre flyktingmottagande. I den rådande situationen kan
också den resultatreserv som inte delats ut till regionerna omfördelas för insatser i regioner som har
att hantera det omfattande akuta flyktingmottagandet.
Därtill uppmanar EFNS regeringen att i samspel med EU styra om det nationella
regionalfondsprogrammet till att också i högre grad ge stöd för regionala insatser för exempelvis
ensamkommande flyktingbarn och att tillsammans med socialfonden stödja de som beviljats
uppehållstillstånd möjligheter att träda in på arbetsmarknaden.
EFNS understryker behovet av att inkludera den lokala och regionala nivån i dialogen för att
finansieringen på bästa sätt ska nå de som behöver det mest utifrån behov, utmaningar och
möjligheter. EFNS vill också lyfta fram att EU:s olika instrument också kan främja ett ökat
gränsöverskridande samarbete mellan regionerna i Europa kring ett fungerande och humant
mottagande och integrering av de människor som söker sin tillflykt till Europa.
•

EU behöver mer samlad kraft för att ta itu med orsakerna till att människor flyr och med
vaktslående om den grundläggande rätten att få söka asyl ge stöd där människor på flykt
finns.

Det är givetvis också viktigt att ta itu med orsakerna till den rådande flyktingströmmen.
Fredsfrämjande samt svält- och fattigdomsbekämpning behöver fortsatt prioritet. EU måste utöka
samarbetet med ursprungsländerna och transitländerna utanför EU och öppna för mer handel och
bistånd. EFNS välkomnar EU-kommissionens plan på att samarbetet ska bygga på en
människorättsbaserad strategi.
EFNS välkomnar EU:s ökade stöd till hjälporganisationer i närområdet och de EU-länder som tar
emot de största flyktingströmmarna. EFNS vill dock understryka att det är viktigt att stödet till att
stärka EU:s yttre gränser inte försvårar flyktingars möjligheter att ta sig till Europa för att få sin sak
prövad. Det behöver därför också till fler lagliga vägar in i Europa för en mer samlad och ordnad
asylprocess och fungerande fördelningsprinciper av de asylsökande mellan EU:s länder och regioner.
Europa står inför stora utmaningar, allt från akuta behov såsom sjukvård, mat och sovplats till mer
långsiktiga behov i form av rättssäkra asylprocesser, permanenta bostäder, tillgång till utbildning och
arbetsmarknad. Vi tar vårt ansvar, men vill se fler göra detsamma genom ett regionalt handslag för
flyktingsamverkan över hela EU baserat på EU:s självklara grundprinciper om alla människors lika
värde.
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