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TERROR. Kampen mot de krafter som vill förstöra friheten är vår tids viktigaste
fråga, skriver Birgitta Ohlsson (L) och Cecilia Wikström (L).

SKADADE. Polisen tar hand om några av de skadade efter explosionen efter Ariana
Grandes konsert i Manchester.
Foto: JOEL GOODMAN/REX

VI HAR INTE R˚D ATT
VARA NAIVA LÆNGRE
Foto: RUI VIEIRA/AP

mm Manchester är under attack, precis som mm Vi attackeras för vårt öppna samhälle.
Paris, Köpenhamn, Stockholm, Oslo, London, Nu är det dags för en gemensam europeisk
Nice, Bryssel, och andra städer.
underrättelsetjänst.
På tisdagskvällen
skakade sorg och

skräck åter Europa. Den
här gången var det
främst tonåringar som
självmordsbombaren
hade som måltavla. För
många var det första
gången de var på konsert. Sorgen är ofattbar BIRGITTA
OHLSSON
och våra tankar är hos
Riksdags
de drabbade och deras
ledamot
anhöriga.
Men terroristen ville
inte bara döda, skada och skrämma de
många unga britter som var på plats för
att se Ariana Grande. Han och hans
eventuella medhjälpare riktade sig mot
alla som tycker om att gå på konsert, äta
på restaurang eller överhuvudtaget
vistas på gemensamma platser. Terroristerna vill skrämma oss alla.
Den moderna terrorismen är ett globalt
fenomen. Finansiering kan komma från
sympatisörer i ett land, gömställena kan
finnas i ett annat land och attackerna
utföras i ett tredje. Därför måste EU:s
medlemsländer möta hotet gemensamt.

För att stärka EU:s
beredskap i kampen mot
internationell terrorism
föreslår Liberalernas
förnyelsegrupp för
utrikespolitik att en
gemensam underrättelsetjänst inrättas, som
kan underlätta för
CECILIA
medlemsländerna att på
WIKSTRØM ett automatiskt och
EUparlamen rättssäkert sätt utbyta
tariker
information. Dåligt
gränsöverskridande
samarbete ska inte få sinka brottsbekämpningen – det kostar människoliv.

EU måste få bort den stuprörskultur där
brist på kommunikation inom och mellan länder förhindrar möjligheten att
stoppa terrorism och förebygga våldsbejakande extremism. Underrättelsetjänsten ska också kunna använda sig av de
drygt 140 EU-representationerna som
finns i länder utanför EU som har stor
kunskap om de lokala förhållanden, för
att inhämta information.
Nyligen bestämde sexton medlemslän-

Stäv läkarnas sjukskrivningskultur
REPLIK

Psykiatrikern David

Eberhard påstår i en
debattartikel 21/5 att Försäkringskassan
motarbetar läkare och för i det närmaste
ett öppet krig i jakten på att få ner sjuktalen. David Eberhard sätter därmed
fingret på en ofta återkommande problembeskrivning som grundar sig
i okunskap om Försäkringskassans
uppdrag och kompetens, samt i läkarkårens upplevda roll i tillämpningen
av sjukförsäkringen.
Det är regeringen som anger de övergripande målen för Försäkringskassans

verksamhet. Av 2017 års regleringsbrev
framgår till exempel att Försäkringskassan ska verka för att rätt ersättning ges
till rätt person, och att i samverkan med
berörda aktörer bidra till att sjukfrånvaro ska ligga på en långsiktigt stabil
och låg nivå.

Svenska myndigheter är dock självständiga i sin myndighetsutövning. Regeringen kan inte ge Försäkringskassan
direktiv i hur ärenden ska handläggas
eller beslutas. Sjukförsäkringen är en
lagstyrd verksamhet, där socialförsäk-
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och utanförskap. Inom ramen för vårt
der i EU sig för att ta arbetet med att
starka grundlagsskydd för yttrandefriheskapa en gemensam europeisk åklagarmyndighet vidare. Denna myndighet ska ten behöver värvning och radikalisering
effektivare kunna utreda och lagföra
via sociala medier motverkas och nätfusk och bedrägerier med EU-medel.
verk stängas ner.
Detta är helt rätt väg att gå.
Dessa Vi attackeras för vår demoFörhoppningsvis kan det vara
typer av krati, för vårt öppna samhälle
startskottet för att fler brott ska
utredas gemensamt i EU. Det är kriminalitet
och för vår frihet. Just nu är
därför beklagligt att Sveriges
under attack,
känner inga Manchester
regering har valt att ställa sig
precis som Paris, Köpengränser.
utanför detta initiativ.
hamn, Stockholm, Oslo,
Ett mer sammansvetsat arbete
London, Nice, Bryssel, och
kring utredningar av brott skulle kunna
andra europeiska städer drabbats tidigöra EU mer motståndskraftig mot
gare.
radikalisering, terrorism, men också
Men vi liberaler kommer att göra vårt
exempelvis trafficking och droghandel.
yttersta för att skydda vår demokrati och
Dessa typer av kriminalitet känner inga
våra medborgare. Vi har inte råd att vara
gränser. Därför måste också brottsbenaiva. Kampen mot terrorism, våldsbejakande extremism och de krafter som vill
kämpningen vara gränslös.
förstöra friheten är vår tids viktigaste
fråga. Men glöm aldrig att kampen mot
Samarbetet får inte bara handa om att
terrorism lika mycket är en strid för
utreda brott som redan begåtts. Det är
demokratin. Och den utkämpar vi bäst
lika viktigt att förbättra det brottsförebyggande samarbetet, exempelvis genom tillsammans i Europa.
att vi i Europa delar med oss av goda
arbetssätt för att motverka radikaliseCECILIA WIKSTRÖM (L)
ring, framväxten av parallellsamhällen
BIRGITTA OHLSSON (L)
att stävja den sjukskrivningskultur som tycks
råda inom en del av läkarkåren.
Ska befolkningen förstå
I sjukförsäkringsärenden
att sjukskrivning inte är en
är det Försäkringskassan
mänsklig rättighet, så som
som bedömer rätten till
David Eberhard uttrycker
ersättning. Sjukvårdens Expressen 22 maj.
det, utan en försäkring
roll är att förse Försäkomgärdad av ett regelverk, är det viktigt
ringskassan med medicinska underlag.
att den yrkeskår som faktiskt håller
Arbetsförmåga i socialförsäkringen är
inte ett medicinskt begrepp. Det är ett
i sjukskrivningspennan har förmågan
juridiskt begrepp, som utgår ifrån
att säga nej när en sjukskrivning inte är
sjukdomstillståndets påverkan på indivi- medicinskt motiverad.
dens förmåga till aktivitet.
En åtgärd för att komma till rätta med
FAROUK MEDINA ÁVILA
Försäkringskassan i Sundbyberg
de stigande sjukskrivningarna är därför

ringsbalken anger kriterierna för rätten till ersättning.
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