Exempel-insändare till din lokaltidning.
Det gör inget om insändare i olika lokaltidningar liknar varandra. Men ändå - skriv gärna
om med egna ord. Kanske du kan börja med vem du själv är och varför du engagerar dig.
Krigen i bland annat Syrien, Afghanistan och Somalia pågår med oförminskad styrka –
och miljontals människor tvingas på flykt. De allra flesta flyktingar, 86 procent enligt
Amnesty, tas emot av utvecklingsländer.
På EU:s och Sveriges ledare låter det tvärtom som om det var Europa som gav skydd till
flest människor på flykt. Den svenska regeringen har precis lagt fram ett lagförslag som
syftar till att minska antalet asylsökande till Sverige, med hänvisningar till påfrestningar
på det svenska asylsystemet och att centrala samhällsfunktioner skulle vara i fara.
Många tunga remissinstanser som har lämnat synpunkter på lagen har dock påpekat att
regeringen saknar grund för dessa påståenden. Jag/vi instämmer i denna kritik. Jag/vi ser
att det finns en enorm vilja att hjälpa till och göra mottagandet av människor på flykt så
bra som möjligt i Sverige. Frivilligorganisationer, privatpersoner, föreningar och inte
minst asylsökande själva har massor av idéer som samhället inte har tagit tillvara.
I stället vill nu regeringen införa en tillfällig lag som kommer att drabba flyktingar på ett
sätt som ingen människa ska behöva vara med om. Särskilt inte människor som har flytt
från krigets fasor och precis har genomlevt en svår och farlig resa till Europa (då Europa i
princip inte erbjuder några lagliga vägar att söka asyl).
En majoritet av dem som får uppehållstillstånd i Sverige kommer att berövas rätten att
återförenas med sin familj. Dessutom ska de få tillfälliga i stället för permanenta
uppehållstillstånd. Vem kan läka krigstrauman och integreras i samhället när man tvingas
leva i fortsatt otrygghet?
Jag/vi skäms över den väg som Sverige har slagit in på – vi kan bättre! Jag/vi uppmanar
alla som har kvar sin medmänsklighet och känsla för proportioner att protestera mot den
onödiga, omänskliga asyllagen som regeringen vill driva igenom. Än är det inte för sent –
protestera genom att skriva under Folkkampanj för asylrätts upprop på
folkkampanjforasylratt.se!

