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Inför europeiska rådets möte om EU:s nästa långtidsbudget och den gemensamma
migrationspolitiken behöver Sverige försvara en stark biståndsbudget och human
migrationspolitik Plattformen Concord Sverige som samlar 64 svenska
utvecklingsorganisationer framför nedan våra rekommendationer till regeringen inför mötet
den 13–14 december.

I det bifogade brevet har vi tillsammans med Concord Europa och de europeiska nätverken
EPLO, HRDN, VOICE, CAN Europe, Eurodad och ITUC tagit fram rekommendationer till EU:s
regeringschefer rörande EU:s externa åtgärder inom ramen för nästa långtidsbudget.
Rekommendationerna rör i synnerhet budgetrubrik sex: Grannskapet och omvärlden.
Concord Sverige vill i relation till detta understryka följande:
Sverige kan och behöver ta en ledarroll i att bevara EU:s ambitionsnivå för Agenda
2030 och en stark biståndsbudget. EU står inför en historisk möjlighet att bidra till Globala
målen för hållbar utveckling och möta stora utmaningar i form av klimatförändringar, hot
mot demokrati och mänskliga rättigheter, och ökade orättvisor och ojämlikhet i många
länder. Nästa långtidsbudget är helt avgörande i detta avseende. EU har stora möjligheter att
göra skillnad genom sin roll som tongivande global aktör och biståndsgivare.
Storbritanniens utträde, i kombination med ett allt svagare intresse för utvecklingsfrågor
inom flera medlemsstater, innebär ökade utmaningar. Situationen skapar samtidigt
möjlighet för Sverige att i ännu större utsträckning påverka hur EU agerar för hållbar
utveckling, bland annat genom ett starkt utvecklingssamarbete.
Regeringens prioritering om att hålla den totala utgiftsnivån nere får inte hindra Sverige från
att ta denna roll. Vi vill därför att Sverige i budgetförhandlingarna tydligt prioriterar
budgetrubrik 6: Grannskapet och omvärlden och verkar för att den behålls stark, i linje
med rekommendationerna i det bifogade brevet. Sverige behöver också på alla nivåer i
förhandlingarna driva rättighetsperspektivet, fattiga människors perspektiv och de
internationella principerna om effektivt utvecklingssamarbete som grundläggande i
biståndets utformning.
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Förhandlingarna i ett antal lagstiftningar om ett gemensamt asylsystem inom EU är i sitt
slutskede. Sverige har tidigare drivit för en human linje. Det är dock beklagligt att
migrationspolitiken blir alltmer restriktiv. Concord Sverige tillsammans med Concord
Europa har uppmärksammat regeringen ett flertal gånger i frågan genom bland annat öppna
brev och upprop. Nu krävs det ett skifte och Sverige måste agera för ett öppet Europa inom
asylpaketet och ändra riktningen i Asyl- och migrationsfonden. Precis som andra länder har
gjort måste Sverige i förhandlingar lägga in sitt veto i förhandlingarna när det gäller
kränkningar av mänskliga rättigheter och förödande humana konsekvenser. Det gäller inte
minst förslaget om att förbjuda permanenta uppehållstillstånd, Även i förhandlingarna om
EU:s nästa långtidsbudget måste Sverige ta tydlig ställning mot att biståndsmedel används
till att avvisa människor på flykt och stävja migration.
Genom att lägga stora resurser på att stänga sina gränser istället för att utveckla möjligheten
till lagliga och säkra vägar bidrar medlemsstaterna till att direkt utsätta flyktingar och
migranter för fara. Sedan EU har skärpt sin flyktingpolitik har antalet flyktingar som kommit
till EU över Medelhavet drastiskt minskat. I samma takt har dock antalet människor som dör
när de flyr över Medelhavet ökat. Nära 180 människor per dag dog i Medelhavet i år, enligt
statistik från IOM och UNHCR.
Sverige kan och behöver ta en ledarroll i att driva mänskliga rättigheter inom
migrationsfrågor så som det står inskrivit i artikel 2 i EU-fördraget och arbeta för att
underlätta säker migration i enlighet med Agenda 2030. Sverige behöver se till att EU:s
gemensamma asylsystem inte försvagar asylrätten eller bryter mot internationella
konventioner och de mänskliga rättigheterna.
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