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100 000 svenskar kräver lagliga vägar till
Europa

I dag  överlämnar Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin ett
upprop med över 130 000 namn till justitie- och migrationsminister Morgan
Johansson. Uppropet som går under parollen "Inget barn ska dö på
Medelhavet" kräver att Sverige och EU ska införa lagliga och säkra vägar för
människor på flykt. Överlämningen sker på Mynttorget i Stockholm kl 10:15.

Miljoner barn är på flykt i sina egna hemländer och miljoner barn har flytt sitt
land. Många av dem letar sig på farliga och osäkra vägar mot en tryggare
framtid i Europa. 



- Barn på flykt ska inte mötas av taggtråd, stängsel och kravallpolis. Det är
ovärdigt Europa. Katastroferna måste får ett slut och lagliga vägar bli
verklighet nu. Det förutsätter att Sverige och EU aktivt arbetar för humanitära
visum och för att utöka kvotflyktingsystemet, säger Elisabeth Dahlin
generalsekreterare på Rädda Barnen.

På måndag träffas EU:s migrationsministrar för ett möte om
flyktingkrisen. Manifestationer och spontana solidaritetsyttringar för
människor på flykt har sker numera dagligen över hela Europa.

– Det har varit ett stort uppsving i engagemanget för barn på flykt i Sverige
under de senaste veckorna. Människor vill bidra med både sin tid och sina
pengar. Vi har mer än 130 000 namnunderskrifter som står bakom uppropet.
Migrationsministern ska veta att det finns en stark opinion för lagliga vägar
som förväntar sig att han driver frågan i mötet med sina kollegor på
måndag, säger Elisabeth Dahlin.

Mer om uppropet:

http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/barn-pa-flykt/upprop-inget-barn-ska-
do-pa-medelhavet/

Datum: 2015-09-11
Tid: 10:15
Plats: Mynttorget

För mer information och intervju med Elisabeth Dahlin, vänligen kontakta
Jakob Andersson, pressansvarig på Rädda Barnen: 08- 698 92 88.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet
både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi
för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.
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