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Dags för USA att vakna
När de så kallade TTIP-förhandlingarna stoppades
av Trump-administrationen var det början till en tid
av undran och oro. Var USA vän eller fiende vad avser
handel över Atlanden och frihandel i stort?
När sedan den amerikanske presienten fick för sig
att USA skulle införa ståltullar mot omvärlden, reagerade EU:s medlemsländer gemensamt och krävde undantag. Den protektionistiska hållning som USA
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uppvisade var både motsägelsefull och kontraproduktiv. Ståltullarna sades vara riktade mot Kina, men
med tanke på det motstånd mot EU som Donald
Trump har uppvisat under mandatperioden var det
knappast en acceptabel ursäkt. USA var plötsligt en
aktör som inte gick att lita på och som inte gick att
känna igen.
Under de tidiga förhandlingar som leddes av handelkommissionären Cecilia Malmström hade EU mest
att reagera på de amerikanska initiativen. Ett handel-

skrig kunde undvikas genom att kompromissa. Det
starka mandat som EU:s regeringar nu är överens tar
tillbaka lite av initiativet. Under måndagen kom beskedet att Malmström ska inleda nya förhandlingar
”så fort de vaknar i USA”.
Målet för EU:s medlemsländer är att förhandla
fram sänkta tullar på alla industrivaror och att förenkla produktsäkerhetsförfarandet på båda sidor av
Atlanten. Det beskedet kommer inte en dag för tidigt.


MIKAEL HERMANSSON

SOCIALDEMOKRATERNA BILDAR REGERING

Finlands sak är … inte omöjlig
Finland lär få en socialdemokratisk regering.
Riksdagsvalet i söndags innebar dock inget
klart mandat för vilket politik den ska föra.
Kompromisser blir nödvändiga. Målet måste
dock vara att inte göra dessa så
urvattnade att det politiska
missnöjet växer ytterligare.

En av de mer slitna rubrikerna som media brukar
använda när något är å färde i vårt östra grannland är ”Finlands sak är svår”. Och även om söndagens val inte direkt gjorde det lättare att bilda
regering så lär det knappast bli samma sorts sonderingsrunderegemente som i Sverige efter valet i
höstas. Breda koalitioner är vardagsmat, partierna är vana vid att tala som folk med varandra. Det
finns lång erfarenhet av att vilja komma överens.

Antti Rinne ser lagom glad ut på finska socialdemokraternas valvaka.
FOTO: TT

Men den här gången ser det finska politiska land-

Normalt är blockpolitiken svag men nu har land-

skapet ut att leva upp till rubriken. Tre partier –
Socialdemokraterna, Sannfinländarna och Samlingspartiet – fick cirka 17 procent av rösterna.
Socialdemokraterna fick dock flest mandat och
kan därmed hävda rätten att först försöka bilda
regering. Men 40 mandat räcker inte långt; det
krävs minst 60 mandat ytterligare för majoritet.
Närmast tillhands ligger för S-ledaren Antti
Rinne att komma överens med de Gröna, som är
valets stora vinnare vad avser tillväxt av väljarsympatier. Det kommer således att krävas samarbete med flera partier inklusive ett av de två
jämnstora partierna – vilket efter årets valrörelse

MITT EUROPA

Wikström: Inte det
avslut jag ville se

inte nödvändigtvis blir så värst enkelt. Svenska
Folkpartiet ligger alltid nära tillhands.
skapet blivit lite mer ”svenskt”. Den ideologiska
laddningen inför de stundande partiöverläggningarna är starkare:
Sannfinländarna har efter splittringen under
mandatperioden radikaliserats i högerpopulistisk anda, och bygger det mesta av sin existens på
att förena allmänt elitmissnöje med invandringsmotstånd och klimatförnekande; de som främst
röstar på partiet är följdriktigt konservativa, manliga arbetare på landsbygden.
Samlingspartiet och Socialdemokraterna
gjorde i valspurten varandra till huvudfiender
och agerade osedvanligt aggressivt i debatterna.

har jag den tyngsta institutionella rollen som en
svensk Europaparlamentariker har haft i Europaparlamentet sedan vi gick med i EU 1995. I denna
roll har jag samordnat parlamentets tjugofem utskott och lyckats halvera tiden det tar att lösa olika typer av konflikter mellan dem. Ett exempel på
detta är uppdelningen av de olika programmen
inom EU:s långtidsbudget som vi löste på tre
veckor. Förra gången detta skulle arrangeras,
2013, tog det över nio månader.

Jag har även haft den stora äran att sitta som ordCECILIA WIKSTRÖM

Sedan 2009 har jag haft nöjet att representera
Liberalernas väljare som Europaparlamentariker. De sista åren har jag haft äran att skriva
gästkrönikor i Borås Tidning.

D

et är med lika delar glädje och stolthet som
jag ser tillbaka på det arbete jag utfört i Europaparlamentet de senaste tio åren. Som
ordförande för utskottsordförandekonferensen
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förande i utskottet för framställningar, det utskott som är bryggan till EU för medborgarna och
som för EU-medborgarnas talan i Europaparlamentet. Som ordförande har jag aspirerat på att
bättre ta tillvara på medborgarnas erfarenheter
inom ramen för vårt lagstiftande arbete, och se
till att de rättigheter och möjligheter som EU:s
lagstiftning syftar till att skapa blir verklighet för
alla medborgare i EU, oavsett var man bor. Det
som jag själv upplever som det absolut mest betydelsefulla under mina år är att jag haft huvudansvar för revideringen av Dublinförordningen,
hörnstenen i EU:s asylsystem. Flyktingfrågan är
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De två hetaste stridsfrågorna var vården och arbetslösheten. Att profilera sig med traditionellt
klassiska vänster-högerfrågor kan göra det svårare att komma överens i sakpolitiken eftersom
detta lätt kan uppfattas som svek av endera eller
båda parter.
I kommentarerna efter det att valresultatet räknats fick Rinne frågan om just Sannfinländarna.
Rimligen är det vad som sägs i de slutna rummen
som räknas. Svaret var det närmaste en stängd
och låst dörr som det går att komma inför en finsk
regeringsbildning och gick ut på att partierna
hade ”olika värderingar” och att gemensam värdegrund är viktig.
Inga överord således, men ändå övertygande.

Lika övertygande måste nästa regering vara om
vilken politik den ska regera på. En bred uppgörelse ska sammanfoga många viljor. En stabil regering kan inte börja med annat än ett starkt
sakpolitiskt program där alla samverkande partier kan känna sig nöjda. Det borde gå att komma
överens om sänkta skatter på arbete, om att genomföra den omfattande vårdreformen – om än
inte med exakt samma innehåll – som låg på bordet under förra mandatperioden. Men också om
en övertygande och kraftfull satsning på radikala åtgärder för klimatet. Ta med en handlingsplan för att motverka ”svenskfientlighet” genom
att åter stärka tvåspråkigheten. En sådan vore
synnerligen välkommen.
Finlands sak är svår, och svårare den här gången. Men den är alls inte omöjlig.

en av nyckelfrågorna för hur Europas framtid
kommer att skapas. Som Europaparlamentets
chefsförhandlare har jag drivit frågan om ett nytt
asylsystem med tydliga regler och incitament att
följa regelverket och uppfylla sina åtaganden,
både för den asylsökande och alla medlemsländer. Jag har verkat för ett asylsystem som säkerställer att alla länder delar på ansvaret för de asylsökande och där medlemsländer med yttre gränser, som för de flesta flyktingar är den första ankomstplatsen i Europa, ansvar att registrera alla
flyktingar som kommer och att skydda och upprätthålla EU:s yttre gränser.

Trots att jag redan i november 2017 lyckades

samla en överväldigande majoritet, två tredjedelar av ledamöterna, bakom mitt förslag, har Ministerrådet ännu inte intagit sin gemensamma
förhandlingsposition. Nu hoppas jag att nästa
parlament fortsätter att bygga vidare på det
enorma arbete som gjorts på Dublinförordningen och uppmanar Ministerrådet att agera.
Allt som återstår nu är att tacka alla er som har
följt mig och läst mina krönikor under så många
år.
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En bred
uppgörelse
ska sammanfoga
många viljor. En stabil
regering
kan inte
börja med
annat än ett
starkt sakpolitiskt
program
där alla
samverkande partier
kan känna
sig nöjda.

Allt som
återstår nu
är att tacka
alla er som
har följt mig
och läst
mina krönikor under
så många
år. Det är
för er som
jag har arbetat.
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