Tillsammans
är vi starka!

Cecilia Wikström

Sverige behöver
Europa
I en värld i snabb förändring behöver Europa nya
visioner och lösningar för att förbli en av världens
mest dynamiska, konkurrenskraftiga och kunskapsbaserade ekonomier.
Brexit, resultatet av Storbritanniens folkomröstning
om EU-medlemskapet, är en väckarklocka för alla
oss som tror på det europeiska projektet och som ser
fördelarna med att hitta gemensamma lösningar på
gemensamma utmaningar.
I globaliseringens tid är inte ens Tyskland, EU:s ekonomiska motor, tillräckligt starkt för att kunna hävda
sig på den globala arenan.
Ska EU förbli en viktig och betydelsefull spelare så
måste nytt liv blåsas i själva tanken om Europa. Så
kan unionen utvecklas och demokratiseras på områden som frihet och rättvisa, och fördjupa utrikes- och
säkerhetspolitiken.
Detta måste till om vi ska kunna slå vakt om våra
gemensamma värderingar, skydda oss medborgare
och hantera utmaningar som terrorhotet, flyktingsituationen, ekonomisk tillväxt och den globala uppvärmningen och så vidare.

Grundtankarna om Europa måste nå, beröra och komma
närmare medborgarna.
EU har resurser, välutbildade medborgare, skaparkraft
och mångfald.
Tillsammans kan våra medlemsländer ge skydd och nya
livschanser till de hundratusentals människor som flyr de
krig och oroshärdar som pågår i vår omedelbara närhet.
Tillsammans kan EU:s medlemsländer ställa krav på
Kina, USA och andra stora ekonomier att nå världsomspännande klimatöverenskommelser, som kan sakta ner
den globala uppvärmningen.
Tillsammans kan EU bekämpa det växande terrorhotet
och utgöra en stark motpol till Rysslands alltmer auktoritära och aggressiva stormaktsambitioner.
Tillsammans är vi starka!

Migration
Fler människor än någonsin är på flykt i världen. De
flesta blir internflyktingar eller flyr till grannländerna,
men en del tar sig hela vägen till EU. De flesta av dem
har flytt inbördeskriget i Syrien, terroristorganisationer
i Mellanöstern och Afrika eller förföljelse från
diktaturstater som Eritrea.
Just nu leder jag EU:s arbete med att reformera
Dublinförordningen, som avgör vilket land som ska
pröva en flyktings asylansökan. Målsättningen är att få
på plats en rättvis fördelning av asylsökande mellan alla
EU:s länder och en rättssäker och human asylprocess
för dem som söker skydd i Europa.
Om varje samhälle i Europa med 10 000 invånare under
2015 hade tagit sin del av ansvaret för flyktingkrisen
hade de fått 30 asylsökande var. Det kan inte vara
oöverstigligt! Problem uppstår när EU:s medlemsländer
inte klarar av att samarbeta och dela rättvist på ansvaret.
Vi får inte glömma bort vår egen historia. EU är ett
fredsprojekt som byggdes upp i ruinerna av andra
världskriget, när sextio miljoner européer var på flykt
och sökte ett nytt hemland.

Dialog med medborgarna
Utskottet för framställningar är en brygga till EU för medborgarna.
EU:s fördrag garanterar alla europeiska medborgare rätten att
skriva till Europaparlamentet om olika typer av problem som de
möter i sin vardag. Det kan exempelvis röra bristande respekt för
miljöregler, hinder för rätten att röra sig fritt över våra gränser
eller att ens grundläggande rättigheter kränks.
Inte minst Brexit-folkomröstningen och i det senaste EU-valet,
där populister och extremister skördat framgångar, visar att
vi måste bli bättre på att lyssna på medborgarna och erbjuda
lösningar för de gränsöverskridande problem som de möter i sina
dagliga liv.
Som ordförande i utskottet för framställningar arbetar jag för
att EU ska bli bättre på att ta tillvara medborgarnas erfarenheter
kring EU:s utmaningar inom ramen för vårt lagstiftande arbete.
Vi måste se till att alla de rättigheter och möjligheter som
EU:s lagstiftning syftar till att skapa blir en verklighet för alla
medborgare i Europa, oavsett var man bor.

”I en tid av EU-skepsis behöver vi politiker bli
bättre på att fördjupa relationen till
människorna i medlemsländerna”

Ett säkert Europa
Vi bär de fruktansvärda terrorattentaten på Drottninggatan i Stockholm
och vid flygplatsen och metron i Bryssel inom oss. På samma sätt har
de fasansfulla terrorattentaten i Paris, riktade mot tidningsredaktionen
för Charlie Hebdo, fotbollsstadion, musikklubben Bataclan och de små
restaurangerna i centrala Paris, satt djupa spår och sår i själen hos väldigt
många européer.
Vårt civilsamhälle står högst upp på terroristernas prioritetslista.
Radikalisering och terrorism känner inga gränser. EU:s medlemsländer
behöver bygga upp avradikaliseringsprogram speciellt inriktade mot jihadister som återvänder från terrorverksamhet i Mellanöstern. Möjligheten att lagföra återvändare som begått övergrepp och krigsförbrytelser
måste stärkas. EU:s underrättelsetjänst, EU Intelligence Centre, måste
byggas ut så att länderna på ett automatiskt och rättssäkert sätt delar
riskanalyser och information om misstänkta personer med varandra. Vi
behöver ett slags Europas FBI.
Försvaret av vårt sätt att leva, vår demokrati och vår frihet kräver en
trovärdig agenda, som kan förhindra att våra ungdomar radikaliseras.
Vi måste fortsätta att leva fritt och samtidigt utarbeta och genomföra
förebyggande åtgärder för att stoppa terror och organiserad brottslighet.

Kultur
Jag har flera gånger lyft fram mitt kulturengagemang
under tiden i Europaparlamentet, senast i samarbete
med Robert F. Kennedy Center.

Historierna från över femtio människorättsaktivister, som
riskerat sina liv för att kämpa för mänskliga rättigheter, ligger
till grund för föreställningen Speak Truth to Power som jag
satte upp i Europarlamentet i februari 2014. Föreställningen
tillägnades Dawit Isaak, EU:s ende samvetsfånge, som sitter i
fängelse i Eritrea sedan i september 2001.
Bland de medverkande fanns skådespelarna Lena Olin, Dylan
Bruno och Dennis Haysbert samt flera kollegor, bland dessa
Europaparlamentets dåvarande talman Martin Schultz, jag själv
och min gruppledare Guy Verhofstadt.

Mer om mig

Jag föddes i Kalix och bor sedan 1980-talet i Uppsala. Jag är
mamma till två söner. Jag läste
teologi vid Uppsala Universitet
och är präst i Svenska kyrkan
sedan 1994.
Jag har skrivit några böcker,
bland annat ”När livet går sönder” som utsågs till årets bästa
bok i sin genre 2004. 2002 valdes jag in i Sveriges riksdag för
Uppsala län och blev omvald
2006 genom personkryss. Sedan 2009 är jag Europaparlamentariker för Liberalerna.
I Europaparlamentet är jag ordförande i utskottsordförandekonferensen, där jag samordnar
och leder alla parlamentets utskott och dess ordförande. Jag
är också ordförande i utskottet
för framställningar (PETI), och
ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter
(LIBE).

Jag utsågs till Uppsalas starkaste
personliga varumärke 2014 med
motiveringen:
”Uppsalas mest inflytelserika
politiker i Europa. Lika aktuell
vid EU:s högkvarter i Bryssel
som i Domkyrkan i Uppsala.
Håller sig ständigt framme såväl i sakhanteringen i Europaparlamentet som i den mediala
cirkusen. En doer med okulär
förmåga”.

Har i och med ordförandeskapet i
utskottsordförandekonferensen den
tyngsta posten hittills för en svensk
Europaparlamentariker, sedan Sverige
gick med i EU 1995.

Rankad som den 12:e mest inflytelserika
Europaparlamentarikern
av 751 ledamöter*
*av votewatch.eu

Kuriosa
Talang:
Bra på att hitta tvärpolitiska och nationsöverskridande
komprommisser.
Bästa gå-bort-presenten:
En bok, gärna lyrik.
Dricker helst:
Kalix kranvatten och champagne (dock inte blandat).
Gör helst på fritiden:
Läser, går på teater, lyssnar på musik och umgås
med dem jag tycker om.
Reser till:
Klippkort Uppsala-Bryssel såklart, och så ofta jag kan
reser jag till Grekland.
Surprise:
Har studerat teater i New York.
Talar och läser grekiska och kan
fortfarande böja hebreiska verb!

Mitt motto:
Håll huvudet
kallt, hjärtat
varmt och
händerna
rena.

Framtidens utmaningar
Det är med glädje och engagemang som jag varje dag tar kampen för
att skapa ett starkare Europa för medborgarna. Jag gör mitt bästa för att
fortsätta vara en stark liberal röst som gör skillnad i Europaparlamentet.
Mina mål för den här mandatperioden är att:
Få på plats en rättvis och fungerande europeisk asylpolitik.
Upprätta ett europeiskt FBI som kan bekämpa den grova
gränsöverskridande brottsligheten.
Skapa en rättighetsmekanism som bevakar att medlemsländerna
garanterar medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.
Verka för mindre regelkrångel, mer frihandel och en stark inre marknad
som leder till fler jobb och ökad välfärd.
EU har resurser, välutbildade medborgare, skaparkraft och mångfald.
Tillsammans kan vi möta morgondagens utmaningar i en globaliserad
tid. Vi måste våga tro på framtidens möjligheter.
Ensam är inte stark, ensam är bara ensam.
Men tillsammans är vi starka!

Mitt team i Bryssel
Daniel Sjöberg, Linda Aziz, Cecilia Wikström, Christine Hollner,
Astrid Burhöi.
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Låt oss fortsätta
samtalet på nätet!
Debattera, kommentera och diskutera med mig på
facebook, twitter och hemsidan eller skicka ett mejl.
Mer information om mitt politiska arbete hittar du på
www.ceciliawikstrom.eu
Jag ser fram emot att höra från dig!
Europaparlamentariker Cecilia Wikström
@ceciliawikstrom
cecilia.wikstrom@ep.europa.eu
ciawikstrom
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