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Lär Löfven
vad moral
är, Obama!
Politik är sakfrågor, politik är spel.
Politik med stora ord men utan
moralisk kompass är inget annat
än hyckleri. Oavsett om det gäller
kärnvapen eller Vattenfalls brunkolstillgångar i Tyskland.

i fredags talade

USA:s avgående
president Barack
Obama
i fredsparken i Hiroshima, 71 år
efter det att ett amerikanskt
bombplan släppte den första
atombomben. Det råder inga tvivel om att Barack Obama menar
vad han säger. Tidigare amerikanska presidenter har undvikit att
besöka staden eftersom deras närvaro skulle kunna uppfattas som
en Canossavandring för förlåtelse.
Omfattande demonstrationer mötte den polska regeringen tidigare i år. Missnöjet växer i landet, inte bara i Bryssel.
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Försvara unionens värderingar

Wikström: Sluta spela EU-Domino
med våra grundläggande rättigheter
CeCiliA Wikström

Polen nationalkonservativa regering har stiftat nya lagar som kan få
mycket långtgående konsekvenser
och ytterst leda till att rättsväsendet politiseras och mediernas frihet slås sönder.

D

etta har kritiserats hårt av
Venedigkommissionen,
som slår fast att sådana förändringar underminerar de
tre grundläggande principer för alla
länder som tillhör Europarådet,
nämligen vidmakthållandet av demokratin, garanterade av de mänskliga rättigheterna och en säkerställd
rättssäkerhet.
Därför är jag glad över att EUkommissionen nu givit den polska
regeringen fem dagar på sig att
”göra betydande framsteg” för att
ändra de nya lagarna, som utan tvekan allvarligt hotar medborgarnas
rättssäkerhet.
Europaparlamentet antog för ungefär en månad sedan en resolution
som klart och tydligt slår fast att
respekten för de europeiska principerna, värderingarna och lagstift-
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ningen inte är ett val utan en skyldighet som varje medlemsland i EU
måste efterleva.
Polen utgör en viktig del av ett
enat Europa, och därför är det oroväckande att se hur landet mer och
mer distanserar sig från de grundläggande europeiska värderingarna.
Ungern är ytterligare ett medlemsland som har givit anledning
till stor oro i det att man alltmer distanserat sig från resten av Europa
och i stället tagit rygg på Rysslands
Putin under senare år. Under ledning av premiärminister Viktor Orbáns högerpopulistiska regering
har vi sett den mest omvälvande
samhällsförändringen i något EUland sedan kommunismens och
murens fall 1989. Inför en lamslagen och passiv EU-kommission har
oppositionen tystats, domstolarnas
oberoende försvagats och pressfriheten kringskurits. Samtidigt har
tårgas sprutats mot flyktingbarn
och taggtrådsstängel rests.
Inte bara Polen, utan även Ungern
måste utredas.
För mig är det oacceptabelt av EUkommissionen att tillämpa denna
inkonsekvens och dubbelmoral, uppenbarligen motiverad av politiska
överväganden, när de väljer att inte
agera mot det som skett i Ungern
Trots att Europaparlamentet uppre-
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pade gånger krävt att kommissionen inleder ett förfarande mot Ungern så sker inget eftersom premiärminister Orbáns parti Fidesz ingår i
den konservativa EPP-gruppen, European People’s Party, som är den
största politiska gruppen i parlamentet.
Det är nu hög tid att få ett slut på
detta EU-Domino, där grundläggande rättigheter sätts på undantag i
land efter land. Görs inga progressiva reformer från Polens håll måste
EU-kommissionen inleda ett så
kallat artikel 7-förfarande, som
bland annat kan innebära att landets rösträtt dras in i ministerrådet.
På grund av de långtgående politiska konsekvenserna, har detta instrument aldrig använts hittills,
även om vi är många som menar att
det borde använts för länge sedan
beträffande Ungern.
Låt oss tillsammans försvara, förmera och fördjupa och värna de värden och de principer som hela EUprojektet bygger. Bara så kan vi lämna över ansvaret för vår union till
kommande generationer.

Cecilia Wikström är Europaparlamentariker för Liberalerna.
Så kontaktar du tidningen:
Växel:
033–700 07 00
Nyhetsredaktionen: 033–700 07 07
Sportredaktionen:
033–700 07 60

t

Tipsa oss!
Telefon 033-700 07 00
E-post: nyheter@bt.se

Polen utgör
en viktig del
av ett enat
Europa, och
därför är det
oroväckande
att se hur landet mer och
mer distanserar sig från
de grundläggande europeiska värderingarna.
CeCiliA
Wikström

men ingen ursäkt kan skriva om
historien och Obama har visat att
han inte drar sig för att utmana
bilden av vad den enda kvarvarande supermaktens president
kan göra och säga i slutet av sin
ämbetsperiod. Att normalisera
förhållandet med Kuba var ett såväl symboliskt som dagspolitiskt
svårare steg att ta än att vandra
tillsammans med Japans premiärminister Abe till Genbakudomen vid Ground Zero. Ingetdera
hade varit möjligt utan moralisk
kompass.
Allt sedan bomberna föll i augusti 1945 har kärnvapnen utgjort det främsta hotet mot
mänskligheten. I dag är det vanligare att klimathotet framställs så.
Den politiker som talar om att
utmaningen är att begränsa atmosfärens uppvärmning har en
moralisk skyldighet att agera i enlighet med sina egna ord.
Just nu håller Stefan Löfvens rödgröna regering på att agera mot
bättre vetande och mot sina egna
ord om klimathotets allvar. Vattenfalls stundande försäljning av
sina tyska brunkolstillgångar är,
enligt klimatexperterna Johan
Rockström, John Schellnhuber
och Will Steffen ”ett oetiskt försök
till en ’quick fix’ som står i strid
med såväl Parisavtalet … som Sveriges målsättning att minska utsläppen med 100 procent till 2045
varav 15 procent utomlands”.
De världsberömda forskarna,
som skrev i fredagens Dagens Industri, skulle lika gärna som ”oetiskt” kunnat skriva ”omoraliskt”
om regeringens agerande. Det går
inte att tala om klimathotet som
ett hot av apokalypiska mått och
sedan göra tvärtom.
Att agera så, Stefan Löfven, är
att agera utan moralisk kompass.
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