Kontakta en EU-parlamentariker
Kontakta en EU-parlamentariker som enskild privatperson eller som grupp (till exempel
styrelse, kyrkoråd, internationell grupp eller ungdomsgrupp) och berätta om Kyrkornas
kommission för migranter i Europas (CCME, Churches’ Commission for Migrants in
Europe) kampanj om att Europa bör öka sina vidarebosättningskvoter med 20 000
människor fram till år 2020.
Läs CCME:s policydokument i PDF-format på engelska här:
http://www.ccme.be/fileadmin/filer/ccme/20_Areas_of_Work/01_Refugee_Protection/
2012-03-30-20_00_places_policy_final.pdf
En översättning på svenska i PDF-format hittar du här:
http://globalaveckan.se/files/2012/09/Policydokument-CCME-svensk-översättning.pdf
Nedan finner du ett förslag på formulering men känn dig fri att använda dina egna ord
när du skriver, tänk dock på att använda ett vårdat språk. Erfarenheten är att EUparlamentets ledamöter välkomnar e-mail och brev om angelägna frågor.
Längst ner i detta dokument hittar du adressuppgifter till EU-parlamentariker.

Förslag till ämne: Europa måste ta emot fler flyktingar - 20 000 till år 2020!
Hej NN!
Presentera gärna dig själv eller din grupp inledningsvis.
Vi/jag skriver till dig eftersom du är ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor i EU-parlamentet och vi/jag tycker att EU
och dess medlemsstater ska göra mer för att skydda världens mest utsatta flyktingar och
komma överens om mer ambitiösa mål för vidarebosättningskvoter.
Kyrkornas kommission för migranter i Europa (Churches’ Commission for Migrants in
Europe) gjorde en beräkning i april 2012 och kom till slutsatsen att målet för de 28
medlemsländerna bör vara att erbjuda 20 000 platser för vidarebosättning inom EU till
år 2020. Dessa platser ska erbjudas utöver de platser som eventuellt kommer att
upprättas för omlokalisering av flyktingar inom EU.
Av de cirka 34 miljoner personer runt om i världen som år 2010 fanns under UNHCR:s
mandat, var det endast 4 miljoner som bodde i Europa, som är en av de rikaste
regionerna i världen. EU:s åtagande att skydda flyktingar behöver vidgas och inbegripa
solidaritet med de flyktingar som aldrig når Europa och med länder utanför Europa, som
tagit emot ett stort antal flyktingar. EU:s asylpolitik behöver kompletteras med ett
betydande program för vidarebosättning av flyktingar till EU.
Som folkvalda ledamöter i EU-parlamentet måste ni möjliggöra ansträngningar för EU:s
medlemsländer att uppnå 20 000 platser för vidarebosättning inom Europa 2020. De
1

kommande åren kommer att bli avgörande för om EU:s engagemang för flyktingars
vidarebosättning och integration ska kunna gå från ord till handling.
Du kan läsa mer om beräkningen som Kyrkornas kommission för migranter i Europa har
gjort via denna länk (engelska):
http://www.ccme.be/fileadmin/filer/ccme/20_Areas_of_Work/01_Refugee_Protection/
2012-03-30-20_00_places_policy_final.pdf
En översättning till svenska hittar du här:
http://globalaveckan.se/files/2012/09/Policydokument-CCME-svensk-översättning.pdf
Vänliga hälsningar
Underteckna med ditt eller din grupps namn

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) ansvarar
för nästan all lagstiftning som rör förändringar av EU:s politik inom området med frihet,
säkerhet och rättvisa (artikel 3 i EU-fördraget) samt den demokratiska översynen av denna
politik. Dessa förändringar hänger nära samman med uppgiften att genomföra stadgan om de
grundläggande rättigheterna inom EU och stärka det europeiska medborgarskapet.
Nedan är en lista över de 4 ledamöter från Sverige som sitter i utskottet för medborgerliga frioch rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor i Europaparlamentet. I första hand
rekommenderar vi att kontakta dem. Klicka på ledamöternas namn för att få en utförligare
presentation av dem. Ditt mailprogram öppnas om du klickar på ledamöternas e-post adress.


Hedh, Anna (S), S&D

E-post: anna.hedh@europarl.europa.eu


Wikström, Cecilia (F), ALDE

E-post: cecilia.wikstrom@europarl.europa.eu


Corazza Bildt, Anna Maria (M), EPP*

E-post: annamaria.corazzabildt@europarl.europa.eu


Schlyter, Carl (MP), Gröna/EFA

E-post: carl.schlyter@europarl.europa.eu
I utskottet sitter ytterligare 51 ledamöter från EU:s medlemsländer. Här hittar du listan över
utskottets samtliga ledamöter. Skriv gärna till någon av dessa, kanske särskilt om du talar
ledamötens eget språk:
http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/libe/members.html#menuzone
Klicka på ledamötens namn för att få uppgifter om mailadresserna som följer mönstret
förnamn.efternamn@europarl.europa.eu
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