
Med rätt
att tiga?

MILJÖPARTIET DE GRÖNA och Grön Ungdom är
en del i en global grön rörelse som i grunden
ifrågasätter relevansen av nationsgränser och
i alla lägen vill verka för en öppnare värld. Vi
är starkt kritiska till en globalisering som
innebär öppna gränser för varor och kapital,
men inte för människor. Vi är även kritiska
till att ställa en stark asylrätt mot arbets-
kraftsinvandring, då dessa faktiskt går att
kombinera. Därför gjorde vi en överens-
kommelse med alliansen om arbetskraftsin-
vandring, samtidigt som vi både vill ha en
starkare asylrätt och regularisering av de
som i dag lever utan papper. I Arbetaren
Zenit (5/2009) blandar Magnus Bergström
och Erik Helgeson de olika begreppen. 

FÖR OSS ÄR DET en självklarhet att alla männis-
kor ska vara fria att leva och verka varsom-
helst i världen, oavsett var de råkar vara
födda – att röra sig fritt över gränser ska inte
vara förbehållet medborgare i EU. Tyvärr är
vi ensamma i riksdagen om att vara konse-
kventa med denna hållning. Vänstern vill
värna asylrätten, men inte ha arbetskraftsin-
vandring och högern resonerar tvärtom. Vi
tycker inte att någon av dessa inställningar är
tillräckliga, utan vill se en stärkt asylrätt och
en regularisering av papperslösa, samtidigt
som det ska finnas flera lagliga sätt att
migrera till Sverige. Tyvärr är motståndet
mot en stärkt asylrätt och en regularisering
av papperslösa starkt hos båda de största par-
tierna i Sverige. Socialdemokraterna och
Moderaterna har en ohelig allians när det
gäller asylpolitiken och kämpar mest om
vem som kan ställa hårdast krav. Vi motsät-
ter oss även det synsätt som ofta förs fram

från borgerligt håll med arbetskraftsinvand-
ring som en lösning på asylproblematiken. 

Vi vill hellre kämpa om vem som kan ge
flest möjligheter till laglig migration och
ser ingen konflikt mellan en öppen
arbetskraftsinvandring och en generös
asylrätt. Tvärtom, när mångfalden ökar på
arbetsmarknaden så bidrar det till att slå
undan benen för diskriminering. Den nya
lagstiftningen kommer också innebära att

asylsökande som har arbete och fått
avvisningsbeslut kommer att kunna söka
arbetstillstånd direkt och på så sätt har
ytterligare en möjlighet att få stanna i
Sverige. Just den möjligheten fokuserade
De Gröna på i förhandlingarna om lagen
med regeringen. 

I DEBATTEN OM arbetskraftsinvandring hävdas
ofta att vi inte ska öppna för arbetskraftsin-
vandring när vi samtidigt har arbetslöshet.
Den hållningen är inte bara nationalistisk,
utan också kontraproduktiv. I många yrkes-
kategorier råder det i dag akut brist på
arbetskraft. När företag och myndigheter

Den nya lagen om arbetskraftsinvandring är varken perfekt
eller precis som vi ville ha den. Men den är utan tvekan ett
steg mot en öppnare och friare värld, skriver Grön Ungdoms
språkrör Maria Ferm och Jakop Dalunde i ett svar till förra
veckans debattörer. 
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HAR MAN RÄTT att inte debattera? Har man rätt att välja
sina egna debattforum? Frågorna kommer från Åsa
Linderborg, som på Aftonbladets kultursida förklarar
varför hon regelmässigt tackar nej till förfrågningar

från SVT Debatt. Och att detta föranlett
anklagelser från Janne Josefsson om att
Linderborg inte vill ha ”öppen debatt”. 

Diskussionen är naturligtvis både intern
och ganska tramsig – hur skulle man inte
kunna ha ”rätt” att tacka nej till medver-
kan i ett debattprogram? 

MEN OM VI LÄMNAR den pseudobetonade
rättighetsdiskussionen därhän kan det ändå vara intres-
sant hur offentliga personer kan styra viktiga debatter
i önskad riktning genom sitt val att bara delta på sina
egna villkor. En debattör som Dilsa Demirbag-Steen har
till exempel i det närmaste obegränsad tillgång till de
flesta av landets arenor, åtminstone när ämnet är inte-
gration, muslimer och islam. Det gäller inte minst det
sönderdiskuterade Halal-tv, där Demirbag-Steen var ute
i media och kritiserade, fördömde och härjade innan
programmet ens hade börjat sändas. Men när Halal-tv
i sista avsnittet sedan skulle diskuteras med represen-
tanter från ”båda sidor” uteblev hon, trots uttalad
inbjudan från redaktionen.

Visst har både Dilsa Demirbag-Steen och Linderborg
en självklar rätt att inte debattera, men ibland är det
kanske befogat att uppmärksamma vad en utebliven
medverkan innebär.

KRISTINA LINDQUIST DEBATTREDAKTÖR

”Hur skulle man inte
kunna ha ‘rätt’ att
tacka nej till med-
verkan i ett debatt-
program?”
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Schlagerterror-
ismen är på
intågande.

Maria Ferm
Jakop Dalunde
Språkrör Grön Ungdom

En cynisk plan
Ledande socialdemokratiska företrädare
som Mona Sahlin och LO-ordföranden
Wanja Lundby-Wedin gör allt för att få det
att framstå som att Alliansen ensam är orsa-
ken till att arbetarna fråntagits rätten att
kräva kollektivavtal av utländska företag.
De försöker även få det till att EU inte vill
ändra på utstationeringsdirektivet. Detta är
ett fruktansvärt cyniskt spel, när man fak-
tiskt hur lätt som helst kunnat hindra god-
kännandet av Lissabonfördraget och där-
med tvingat EU till reträtt. Det går inte att
blunda för att detta är ett spel inför valet
till Europaparlamentet, med arbetarnas
rättigheter som insats.

Sahlin och Wanja Lundby-Wedin inbillar
sig att de kan lura svenska folket att de
genom en seger i valet till Europaparlamen-
tet skall kunna ändra på utstationerings-
direktivet och rätten att teckna kollektiv-
avtal. Med denna cyniska bluff ska de få fler
att rösta på Socialdemokraterna! Även om
sossarna skulle få alla 18 parlamentsplat-
serna kan de inte göra det minsta för att

förändra situationen till arbetarnas fördel. I
och med att de godkänt Lissabonfördraget
har de inte bara svikit arbetare och lönta-
gare utan definitivt stängt dörren för den
svenska modellens återinförande. Den som
handlar så kan aldrig mer kräva någon som
helst respekt.

Olle Ljungbeck, Gävle

Omvärdera vadå?
”Omvärdera syndikalismen” heter en egen-
artad artikel i Zenit (4/2009). Inlägget

Debatten fortsätter på nätet
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Hemsidan uppdateras kontinuerligt.
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Tidigare inlägg Erik Helgeson och
Magnus Bergström nr 5/2009 

Lundby-Wedin och Sahlin i cyniskt spel.
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