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MALTA: 27 illegale innvandrere ble i går      

EU
Av Sissel Henriksen

Den lille babyen som gråt i sin 
slitne mors armer i havna i 
Valletta i går, er av de yngste 
som banker på Europas rike 
dør. Babyen på Malta var en 
del av ei gruppe på 25 afrika-
nere, som reddet seg ved å 
klamre seg til en mære for 
tunfi sk da båten deres sank. 
Mandag ble 27 andre illegale 

innvandrere også reddet fra 
en tunfi skmære utenfor Mal-
ta. Seks av de medreisende 
døde.

De kommer i synkeferdige, 
overfylte båter. De smugles 
inn i konteinere og lastebiler, 
eller de reiser inn legalt på tu-
ristvisum og lar være å reise 
ut når visumet går ut på dato. 
De er en del av en folkevand-
ring som EU-politikere vil ta 
kraftige tiltak mot. 

Åtte millioner
EU-kommisjonen anslår at 
det er rundt åtte millioner 
ulovlige innvandrere i EU. 

Onsdag vedtok EU-parlamen-
tet en ny lov som innfører fel-
les EU-regler og som skjerper 
tiltakene mot disse innvan-
drere.

– Medlemsstatene må vur-
dere om de trenger dem. Hvis 
dere gjør det, vær så snill å gi 
dem legalt opphold. Dersom 

TENERIFE: Spansk kystvakt plukker opp en illegal innvandrer uten-
for Kanariøyene i november.  FOTO:AFP/SCANPIX

FAKTA

EU og fl yktninger:
■ EU-parlamentet vedtok 
onsdag en ny lov som åpner for 
å holde ulovlige innvandrere 
anholdt i inntil 18 måneder.

■ De som utvises kan nektes ny 
innreise i EU i inntil fem år.

■ EU-kommisjonen anslår at 
det er ca. åtte millioner illegale 
innvandrere i EU.

■ USAs komité for fl yktninger 
og innvandrere publiserte i 
går en rapport der Europa står 
som nummer ti blant land som 
behandler fl yktninger dårlig.
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29 parlamentarikere fra 
Storbritannia, Norge og 
New Zealand sendte i går 
et brev til rederiet Gear-
bulk, ifølge 
en presse-
meldning fra 
Støttekomi-
teen for Vest-
Sahara. Der 
oppfordrer 
de rederiet 
til å følge frarådninger fra 
det norske UD, og stanser 
fosfat-forsendelsene fra ok-
kuperte Vest-Sahara. Blant 
disse er fem fra Ap, to fra 
Sp, to fra Venstre og elleve 
fra SV.
  ELS

Protesterer mot
fosfat-transport

Et fl ertall av ungarerne 
syntes ifølge en markeds-
undersøkelse fra Gfk Pi-
ackutató at livet var bedre 

før Sovjetu-
nionens sam-
menbrudd i 
1989, skriver 
den sven-
ske avisa 
Flamman. 62 
prosent anså 

seg ifølge undersøkelsen 
som lykkeligere før regi-
meskiftet, en andel som 
har steget fra 51 prosent i 
2001. Først og fremst eldre 
og lavt utdannede sier de 
var lykkeligere før.

ELS

Lykkeligere 
før kollapsen
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av tsjekkerne mener ifølge en måling fra CVVM at landet bør 
gjeninnføre dødsstraffen, mot 58 prosent for ett år siden. 
Dødsstraffen ble opphevet i Tsjekkoslovakia i 1990, og ble 
ikke gjeninnført da Tsjekkia ble opprettet i 1993. Bildet er fra 
Guatemala. ELS

DAGENS TALL:
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Dropp folkeavstemninger om EU-traktater. Det er svaret 
fra de danske Socialdemokraternes leder Helle Thorning-
Schmidt, etter at irene stemte nei til Lisboatraktaten. I et 
intervju med avisa Information sier hun at man i stedet skal 
ha avstemninger om EU-medlemskapet. I går ble det klart at 
ratifi seringen fortsetter, mens EU utsetter diskusjonen om 
det irske nei. Frankrike og Tyskland posisjonerer seg for krav 
om en ny irsk avstemning.  Espen Løkeland-Stai

DAGENS NAVN:

Helle T. Schmidt

SKJERPER: En ny EU-lov åpner for 
varetekt av ulovlige innvandrere i inn-
til 18 måneder. Samtidig viser en ny 
rapport at EU er blant verstingene på 
fl yktningpolitikk.

EU gjør p


