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Vi tar hjälp av studiecirkeln. 
D en bästa av studiecirklar är den där deltagarna i gruppen helt delar på ansvaret. E n gång kan någon vara 

ansvarig för att ta m ed inspiration och nästa gång någon annan.  

 

D et som  berör m ånga, som  E U , är också naturligt att m ånga m änniskor granskar och funderar kring. E tt 

bra upplägg för en reflekterande studiecirkel. 

 

D en här tidningen är ett utm ärkt exem pel på ett inspirerande m aterial, som  m an kan använda på flera 

olika sätt.  

 

E tt sätt är att följa de diskussionsfrågor som  finns m ed i det här m aterialet. H ar m an svårt att 

avsätta den tid som  detta kräver kan m an genom föra en kortare cirkel enligt något av 

nedanstående exem pel. 

 

E n annan m odell är att gruppen väljer ut avsnitt eller artiklar vid varje cirkelträff för 

genom läsning, reflektion och form ulering av diskussionsfrågor inför nästa träff. 

 

Ä nnu en m odell som  ofta blir väldigt lyckad är att turas om  att förbereda och inleda diskussionen 

vid var sitt tillfälle, att läsa igenom , söka fakta för att presentera och diskutera m ed sina 

cirkelkam rater, 

 

K ravet att starta en cirkel är enkel. D et m åste vara m inst tre personer som  träffas m inst tre gånger och den 

m insta sam m anlagda tiden skall vara nio studietim m ar. E n studietim m e är 45 m inuter. G ruppen behöver 

ett studiem aterial (som  D agens E uropa) eller en arbetsplan. 

 

K ontakta A B F på er hem ort, de hjälper er att registrera er studiecirkel och ger stöd i cirkelpedagogiken. 

B esök w w w .abf.se för att få rätt kontaktuppgifter. 

 

L ycka till i arbetet! 
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Studiehandledning - Dagens Europa våren 2007 

Dagens Europa innehåller ett antal intressanta artiklar. Tidningen blir en bra grund för en studiecirkel kring 
EU-frågor och för att skapa en politisk plattform, hos alla aktiva inom parti och fack, inför parlamentsvalet 
2009. Du och dina vänner i studiecirkeln väljer själv hur djupt ni går i diskussionerna. Ni kommer att få 
många möjligheter med hjälp av frågorna och förslagen på uppgifter. Ni kan välja delar av helheten eller 
metodiskt jobba igenom hela tidningen med tillhörande studiehandledning.  

Uppgift, frågeställningar  
Ledare sid 2-3 

Demokratins överhöghet över marknaden 

Anne-Marie Lindgrens ledare är ingången till hela kunskapstidningen. Som hon skriver måste rimligen 
frågan om JA och NEJ till EU vara avgjord och nu behöver Socialdemokraterna ställa frågan på ett annat 
sätt. Några rader sammanfattar hennes sätt att se på hela europapolitiken: Så den viktiga frågan för 
arbetarrörelsen i dag är vad inom EU vi vill säga JA till, och arbeta för, och vad vi säger NEJ till och vill 
arbeta emot.

Uppgift: 
Läs först ledaren var och en, läs lite djupare än vad du vanligtvis brukar läsa en text. Låt alla i cirkeln 
tänka fritt om sin syn på EU-frågan och formulera var och en era tankar skriftligt. Lägg det som skrivits i 
var sitt kuvert, skriv namn på och klistra igen. Spara kuvertet till sista cirkelsammankomsten.  

Frågor: 
Citat: Det finns en enighet i all vänsterdebatt om att kapitalets internationalisering kräver att också 
politiken blir internationell; de demokratiska och sociala motvikterna måste byggas över 
nationsgränserna. Den europeiska vänstern strävar tydligt efter att utveckla EU till en sådan motvikt. 

Hur ser vi på europasamarbetet ur internationell socialdemokratisk prägel? Ser vi marknad eller ser vi 
samarbete? Ser vi europapolitiken som en naturlig väg att förverkliga socialdemokratiska idéer? 

Citat: Eller om man så vill: göra EUs institutioner mer styrda av löntagares och konsumenters intressen, 
mindre av producenternas. Det kan bara göras inifrån EU, inte utifrån. Och det kräver samarbete mellan 
socialdemokratin i alla medlemsländer. 

Allt sedan socialdemokratins första tid har det internationella samarbetet varit en viktig del av ideologin, 
samtidigt som nationella intressen alltid har haft en tendens att väga över. Är dagens socialdemokrati 
beredd att krypa ur nationalstatens trånga kostym och verkligen våga agera gränsöverskridande? Hur ser 
vi svenska socialdemokrater egentligen på våra partivänner inom övriga tjugosex EU-länder?? 

Uppgift, frågeställningar  
Krönika sid 3 

Dags att snickra ny dagordning?

Ove Andersson inleder sin krönika med orden: Handen på hjärtat, hur länge sedan är det du tog en rejäl 
diskussion om Sverige och medlemskapet i EU, hur länge sedan är det du läste en lite mer fördjupande 
information om hur EU fungerar och vad som är på gång? Kan det ha varit 2003, i samband med 
folkomröstningen om EMU? Och har det inte varit liksom lite paus sedan dess?
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Frågor: 
Citat: …..vår tanke är att försöka skaka liv i en inom arbetarrörelsen nästan insomnad debatt om 
Unionens existens. För vad och för vem är den bra, vilka problem ställer den till och vad ska vi göra med 
den i framtiden? Är allt bra som det är, behöver den bli mer än 27 stater stor, kan den klara sig utmärkt 
väl, en ny konstitution förutan? Eller vill vi att det ska bli än mer överstatlighet, önskar vi oss att Turkiet 
och Balkan-länderna träder in, behöver vi snickra fram en kompromiss som ger EU en ny grundlag? 

Ove Andersson reser många intressanta frågor kring hur lite vi fokuserat på frågor på unionsnivå i 
socialdemokraterna. Diskutera kring frågorna, var öppna med åsikterna och håll inte igen. Den sista 
frågan ställer spörsmål kring balkanstaternas och Turkiets EU-framtid, här ställs vår solidaritet på prov. 
Solidaritet kräver omfördelning av resurser, är Sverige som en av de mest välutvecklade EU-staterna 
beredda att avstå resurser för att de minst utvecklade EU-länderna ska kunna höja sitt välstånd? 

Citat: En fråga att ställa sig: ska vi inom arbetarrörelsen gemensamt snickra ihop krav på en dagordning 
för det svenska ordförandehalvåret 2009 – eller överlåter vi det helt och hållet på Reinfeldt, Bildt, den 
borgerliga regeringen och deras allierade i privata näringslivet?  

Frågeställningen är verkligen intressant. Vi kan själva tänka tillbaka på den förra ordförandeperioden, vi 
socialdemokrater drog naturligtvis nytta av exponeringen som vår regeringsställning gav oss då.  Hur 
utnyttjar vi oppositionsrollen 2009? Hur väver vi samman den med förberedelserna för parlamentsvalet 
samma år? 

Förslag på fördjupningsuppgift: 
Fundera igenom var i partimaterial, lokala, regionala, eller nationella som EU-frågorna nämns. Försök att 
samla ihop exempel på regionalt och lokalt partimaterial med EU-anknytning. Undersök även 
arbetarekommunens och distriktets hemsidor (glöm inte SSU och sidoorganisationerna). Reflektera kring 
aktualitet och hur och i vilken grad EU-frågorna kopplas samman med det lokal/regionala arbetet.  

Uppgift, frågeställningar  
Reportage sid 4-6 

EU påverkar Värmland 

I reportaget får vi följa Eric Clifford som är EU-regionombudsman i de södra skogslänen. Hans kontaktnät 
är stort och rymmer både politiska kontakter som fackliga. I nätverket ingår också företagskontakter. Vi får 
följa ett dynamiskt och spännande arbete som knappast kan beskrivas som traditionellt kontorsarbete. 

Frågor: 
Citat:– Vi måste flytta fram våra positioner, engagera oss lokalt. Jag anser att de beslut som tas av EU kan 
vara lika viktiga som löneförhandlingar. Det ser man inte minst i diskussionerna om tjänstedirektivet (se 
artikel på sidan 9). Om inte det hade gått vår väg hade det kunnat få ödesdigra konsekvenser. Eric Clifford 
och Patrik Roselin sitter inte och väntar på vad som ska hända. Deras samarbete är inriktat på att på alla 
sätt vara med i remisskrivande. 

Citatet pekar på vikten av det lokala arbetet. Fundera på i vilka sammanhang du och dina cirkelkamrater skulle 
ha nytta av att veta mer om hur EU-frågorna kan lyftas i era problem och möjligheter på arbetsplatsen, i 
bostadsområdet osv. Det som ni tror är ”bara” lokalt kanske är jätteintressant för en annan lokal nivå i ett annat 
EU-land. Har er kommun något vänortssamarbete med ett annat EU-land?  

Citat: – Vi skulle skapa ett centrum där företag kunde trivas och träffas, och inte minst få nya 
affärsrelationer. Vi ville också göra det möjligt för människor att prova sina affärsidéer i en så kallad 
”kuvösverksamhet”, med stöd och rådgivning. Vi ville också att projektet skulle växa successivt, och att vi 
byggde om allt eftersom vi fick hyresgäster. Våra politiska motståndare kallade det för ”Bidragshuset”. I 
dag nämns inte det ordet, alla känner sig delaktiga, och det råder politisk samstämmighet kring projektet. 
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Med all säkerhet finns exempel på EU-projekt i er närhet. Kanske någon av er till och med varit delaktig i 
ett EU-projekt knutet till arbetsplatsen, hembygden eller den kommunala verksamheten. Diskutera 
tillsammans hur upplevelsen har varit. Om inte EU-medlen funnits att tillgå, hade aktiviteten/projektet 
genomförts ändå? 

Förslag på fördjupningsuppgift: 
Ta en kontakt med ”er” EU-ombudsman eller en parlamentariker i er närhet. Partidistriktet eller 
arbetarekommunen hjälper er att knyta kontakten om ni inte vill göra det själva i cirkeln. Om det behövs 
kan ni ju söka samarbete med andra studiecirklar i parti- eller LO-distrikt och ordna en gemensam träff. 
Låt reportaget från Värmland inspirera er till ett samtal om hur EU-frågorna kan vävas in i nätverksbyggen 
kring din organisation och ditt eget lokala nätverk.  

Tips: 
Följ tipsen i rutan Läs mer i slutet på varje avsnitt av tidningen. 

Uppgift, frågeställningar 
Reportage sid 7 

Sven Svensson summerar 

I reportaget berättar Sven Svensson om sina erfarenheter från åren på LO-TCO-SACOs gemensamma kontor i 
Bryssel. Kontoret startade sin verksamhet redan 1989 och har alltså en historik före Sveriges inträde i unionen.  

Frågor: 
Citat: Med sina Bryssel-erfarenheter anser Sven Svensson att facket måste ha mer juridisk kompetens 
tillgänglig. – Det märkte vi inte minst nu senast i tjänstedirektivet, då vi var tvungna att anställa en 
arbetsrättsjurist. Vi måste ändra balansen. Nu har vi en övervikt av ekonomer. Fackets utmaning i 
framtiden är i stor utsträckning likartad socialdemokratins, säger Sven Svensson. – Hur vinner vi de 
unga? Hur mobiliserar vi invandrarna och hur når man de i tjänstesektorn? Det är några frågor vi måste 
ställa oss. 

Sven Svenssons frågeställningar i citatet sammanfattar hela utmaningen för framtidens och dagens 
fackföreningsrörelse. Hur ska vi socialdemokrater hitta en linje som rymmer lagom portioner av 
kollektivitet och individualitet? Genom att visa på att gemensamma vägar ger styrka borde vi kunna 
attrahera den yngre generationen. Fundera på exempel när vi nått fram med den hållningen. Är 
tendensen att vi fokuserar på problem i stället för möjligheter? 

Tips: 
Följ tipsen i rutan Läs mer i slutet på varje avsnitt av tidningen. 

Uppgift, frågeställningar 
Reportage sid 8 

Tyskland vill ta efter den svenska modellen 

Frågor: 
Citat: – De nordiska länderna har de senaste femton åren varit framgångsrika inom de områdena. Titta 
bara hur man från den ekonomiska krisen i början 1990-talet och hur den socialdemokratiska regeringen 
lyckades vända allt på rätt kurs igen. Fortsatt hög tillväxt och internationell konkurrenskraft, kombinerat 
med hög sysselsättning och bra social välfärd. Därför vill vi titta på det här och se om det är något vi kan 
använda i tysk politik. Vilka reformer fungerar och vilka fungerar inte?  

Att få perspektiv utifrån är bra för självkänslan och för att få jämförelsematerial. Intressant är också att vår 
omvärld blickar på den svenska modellen samtidigt som högeralliansen vill montera ned välfärdsmodellen på 
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vår hemmaplan. Hur kan vi använda de tyska diskussionerna i vår egen retorik och i det budskap vi 
kommunicerar?  

Citat: – Om de nordiska länderna ska kunna behålla sin höga sociala standard och trygghet så måste de 
andra länderna också få ta del av denna välfärdspolitiska modell och utvecklas. Annars riskerar också 
nordborna själva att få försämrad välfärd, i och med att då det blir ett Europa för kapitalet och inte för 
människorna, säger Uwe Optenhögel.  

Kommentaren från Optenhögel pekar på det faktum att skillnaderna är så stora inom dagens EU-länder. 
Kommer skillnader i välfärd och skatteuttag, i kombination med en alltför stark marknadsorientering, tvinga 
länder som Sverige att reducera välfärden för att upprätthålla konkurrenskraften? Behövs mer av gemensamma 
socialdemokratiska budskap på europanivå? Behövs det mer av överstatlighet får att uppnå de gemensamma 
målen? 

Tips: 
Följ tipsen i rutan Läs mer i slutet på varje avsnitt av tidningen. 

Uppgift, frågeställningar
Reportage sid 9-11 

Tjänstedirektivet – en lyckad resa för facket 

Tjänstedirektivet är ett färskt och lyckat exempel på vad fackligpolitisk samverkan kan innebära. 
Arbetarrörelsens olika grenar har jobbat tillsammans, både i Sverige och på unionsnivå, och åstadkommit 
förändring i viktiga principiella frågor. Resultatet visar att det går att påverka, också sådant som kan verka 
stort och svårforcerat. 

Frågor: 
Citat: LOs internationella enhet insåg alltså att kommissionens förslag om tjänstedirektiv skulle kunna få 
långtgående konsekvenser för svensk arbetsrätt och svensk arbetsmarknad i sin helhet. Det skulle bli 
förbjudet att kräva en företagsrepresentant att förhandla med där man utför ett tillfälligt arbete. Utan 
någon att föra förhandlingar med faller hela kollektivavtalssystemet. Dessutom skulle 
ursprungslandsprincipen gälla, det vill säga de nationella reglerna för anställningsvillkor och till en del 
kollektivavtal från det land företaget kommer. 

Att samband är internationella i många frågor är kanske inte alltid något vi tänker på i parti- eller fackliga 
sammanhang. Reflekterar vi över samband på EU-nivå när vi sitter på i fackklubbstyrelsen, 
nämndgruppen, i s-föreningen eller överlåter vi sådana resonemang till experter? Vilka erfarenheter har vi 
i de egna leden som vi kan dra nytta av? 

Citat: – EFS vaknade verkligen till och kunde notera att vi redan visste om saken och hade börjat agera. 
Traditionen i de här sammanhangen är att det är EFS som ska driva den här frågan i Bryssel. EFS 
utnyttjade sina kontakter med fackliga kamrater i EU-parlamentet och förde fram förslagen via dem. Väl 
där i parlamentet var det två utskott som skulle behandla frågan, inre marknadsutskottet och 
sysselsättningsutskottet. Två s-rapportörer från vardera utskotten hade fackens utarbetade förändringar 
om tjänstedirektivet som underlag och Lars Nyberg säger att de hade starkt stöd för sin sak bland 
socialdemokratiska parlamentariker. 

Att ha upparbetade kontaktvägar och nätverk är grundförutsättningen för att påverka. Vi socialdemokrater 
och fackliga medlemmar har på så sätt unika möjligheter. Använder vi de möjligheter vi har? Har vi 
lättöverskådlig information som visar vilka möjligheter som finns? Använder vi varandra, den fackliga och 
politiska grenen av arbetarrörelsen, också regionalt och lokalt? 

Citat: – Det kändes otroligt skönt när beslutet var klart. Det var också glädjande att Europaparlamentet på 
ett avgörande sätt varit med att påverka lagstiftningen, säger Lars Nyberg.  
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Tjänstedirektivets väg genom EUs beslutsapparat borde kunna vara ett gott exempel på vad 
medlemskapet innebär och kan också åskådliggöra vad fackligpolitisk samverkan innebär. Hur 
kommunicerar vi framgångar inom unionen på regional och lokal nivå? Kanske det skulle finnas utrymme 
på dagordningar i både politiska och fackliga sammanhang för att både få information om och diskutera 
frågor som har koppling till EU? Vad tycker du/ni om ett sådant förslag? 

Förslag på fördjupningsuppgift: 
Besök webbplatserna som finns i rutan Läs mer. Sök på Vaxholmsfallet. Gör också en sökning på 
W axholmsfallet på en allmän sökplats som exempelvis www.google.se  Välj ut intressanta avsnitt/artiklar 
och diskutera sedan Vaxholmskonflikten ur olika perspektiv. 

Tips: 
Följ tipsen i rutan Läs mer i slutet på varje avsnitt av tidningen. 

Uppgift, frågeställningar  
Artikel sid 12 

Konstitutionens vara eller icke vara 

Reportaget tar sats i ett samtal med två svenska s-riksdagsledamöter, Leif Pagrotsky och Magdalena 
Streijffert, som diskuterar kring den nya konstitutionen och om en eventuell fortsatt utvidgning av unionen. 
Arbetet med konstitutionen förväntas tas upp igen efter ett par års stiltje efter NEJen i Frankrike och 
Nederländerna.  

Citat: På frågan om hur Sverige med sin mer avvaktande hållning har betraktats av de övriga EU-
länderna svarar han kort: – Med respekt. Det är många som säger att vi är en mer spännande 
samtalspartner i och med att vi har egna ståndpunkter. Mycket av respekten grundar sig på att vi är väl 
förberedda och har kompetent personal. Det har inneburit att vi är en tung spelare i EU trots att vi ibland 
har en avvikande uppfattning. 

Hur ser du/ni på Sveriges roll i EU? Är vi det lydiga landet som alltid vill vara bäst i klassen eller är vi 
pådrivande och formar agendan för viktiga delar av EUs ansvarsområde? Hur tror du/ni att andra länder 
ser på Sverige? 

Citat: Hur ser hon då på den fortsatta utvidgningen av EU? Anser hon att det finns några begränsningar 
för hur stort EU kan bli? – Generellt tycker jag att alla ska få vara med bara de uppfyller kraven på 
demokrati och mänskliga rättigheter. Jag vill inte heller sätta några geografiska hinder, lite visionärt 
skulle man kunna tänka sig att länder från helt andra världsdelar kan vara med i EU. 

Diskutera kring utvidgningen och problematisera kring både möjligheter och svårigheter. Fundera också 
på hur den allt mer utvidgade EMU-familjen påverkar länder som står utanför valutaunionen. Kan EU bli 
för stort? Kan vi ha ett EU som håller olika fart i olika länder? Vilka möjligheter respektive svårigheter ser 
du/ni med ett medlemskap för Turkiet? 

Förslag på fördjupningsuppgift: 
Besök webbplatsen för konstitutionen europa.eu/constitution och gå vidare till den svenska sidan. Gå 
vidare till delrubrikerna och skaffa er en bild av konstitutionen. Gruppen kan dela upp sökandet så att var 
och en tar olika delar och fördjupar sig i. När du/ni fått en fördjupad bild av förslaget till konstitution 
fortsätter ni diskussionen kring EUs framtid. 

Tips: 
Följ tipsen i rutan Läs mer i slutet på varje avsnitt av tidningen. 
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Uppgift, frågeställningar  
Artikel sid 13-15 

Mer järnväg i Europa 

Miljöfrågor och transporter är i både stort som smått gränsöverskridande. Att hitta en långsiktigt hållbar 
balans mellan ökad handel och ökat utbyte å ena sida och negativa miljöeffekter å andra sidan är en 
utmaning som kräver samarbete över nationsgränser. Kapitlet om järnvägar i Europa tar upp detta på ett 
intressant sätt i en dialog med EU-parlamentarikern Ewa Hedkvist Petersen och riksdagsledamoten 
Christina Axelsson. 

Frågor: 
Citat: – Utmaningen är stor. Vi vill öka den ekonomiska tillväxten, men inte på bekostnad av miljön. 
Redan 2001 lade EU-kommissionen fram en vitbok om hur transporterna mer och mer skulle ske via 
järnväg, i stället för med lastbil. Men det kräver lösningar så att järnvägen kan konkurrera med de andra 
transportslagen. Medlemsländerna måste länka ihop sina järnvägsnät med varandra.  

Hur ser ni på utmaningen som pekas ut? Är den en generationsfråga att prioritera järnvägen högt? Sanningen 
är ju att dagens ungdom i högre grad än tidigare generationer väljer kollektiva transportmedel. Håller det så 
sakta på att påverka också vår inställning till olika transportmedel? 

Citat: EU måste framför allt satsa på att bygga fler järnvägsspår och genomföra de förändringar som 
föreslås i de tre järnvägspaketen. – Det tar tid och är dyrt att bygga nya järnvägar, men vi måste för att 
hejda klimatförändringarna. 

Järnvägsinvesteringar är långsiktiga och är kostnadsintensiva. En fråga som varit aktuell länge är att finna 
alternativa finansieringskällor. Det kan vara regionala tillskott, privata aktörer eller lånelösningar. Ska miljön 
kunna påverkas krävs insatser i rimlig närtid. Hur ser du/ni på alternativ finansiering enligt de alternativ som 
nämns? 

Citat: Nu arbetas det intensivt på flera plan, lokalt, regionalt, nationellt och på EU-nivå med att göra 
järnvägen mer kompatibel och köra tåg obehindrat mellan medlemsländerna. Många inser vikten av 
järnvägen ur miljöhänseende. 

Järnvägsfrågor har olika intensitet beroende på var vi befinner oss geografiskt. Hur ser det ut på din/er 
hemmaplan? Förs diskussioner kring kommunikationslösningar i allmänhet och järnvägsfrågor specifikt? Det 
kanske är dags att ordna en temadiskussion i arbetarekommunen kring infrastrukturfrågorna?  

Följ tipsen i rutan Läs mer i slutet på varje avsnitt av tidningen. 

Uppgift, frågeställningar  
Artikel sid 16 

ESP – ett parti för hela Europa

Sedan ett antal år finns ett europeiskt socialdemokratiskt parti – ESP. Numera finns också möjligheten att 
ansluta sig som enskild medlem, något som Gunilla Hjalmarsson beskriver i artikeln.  

Frågor: 
Citat: – När det här dök upp blev jag intresserad från start. Vilket kanonforum att kunna vara med i, där 
socialdemokrater från Europa kan mötas och dessa frågor står i blickpunkten, säger hon och tillägger att 
det är väldigt spännande att vara med från början och se hur det kommer att utvecklas i Sverige. 

Diskutera kring artikeln i gruppen. Är det någon av er som känner att ni skulle vilja engagera er så konkret 
som Gunilla gör? Kanske det finns några stycken som vill bilda en ESP-grupp på er hemort?  
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Förslag till fördjupningsuppgift: 
Besök webbplatsen www.pes.org och få en bild av vad ESP arbetar med. På sajten finns bland annat ett 
rådslagsmaterial ”Ett rådslag om Europas framtida politiska riktlinjer”. Kanske gruppen ska titta närmare 
på rådslagsmaterialet och ge sina synpunkter till ESP?  

Uppgift, frågeställningar 
Artikel sid 17-18 

Baltic Sea Breeze – ett lyckat miljöprojekt med hjälp av EU 

Artikeln tar sats i ett miljöprojekt som syftar till att minska den marina miljöförstöringen i Östersjön. 
Projektet är ett exempel på lokalt och mycket konkret miljöarbete i människors vardag.  

Frågor: 
Citat: Ett av Baltic Sea Breeze mål var att skapa ett virtuellt nätverk i Östersjön mellan projektets 
målgrupper: gästhamnar/marinor, sjömän, kommersiella fiskare och fritidsbåtsfolket och att projektet ska 
förbättra deras kunskaper om hållbar utveckling. 

Hur ser det ut i din/er närhet? Är det en kustkommun som är er hembygd så kanske reportaget kan 
inspirera till lokala aktiviteter som projektansökningar, fullmäktigemotioner eller liknande. Att få ner EU-
frågor på ett så konkret och lokalt plan borde kunna inspirera. Kanske ett seminarium kring lokalt 
miljöengagemang och hållbar utveckling kan vara en idé att spinna vidare på? 

Förslag till fördjupningsuppgift: 
Besök webbplatserna som anges i rutan Läs mer.  Fundera på om liknande idéer skulle kunna föras fram 
i parti- och fackorganisationen lokalt. 

Avslutande uppgift: 
Ta fram kuvertet från första cirkelsammankomsten och läs i lugn och ro igenom vad du skrivit. Har dina 
åsikter om EU förändrats eller tycker du likadant? Diskutera dina tankar med gruppen och reflektera kring 
era respektive noteringar och om ditt synsätt har påverkats. 

Studiehandledningen är producerad av Richard ”Nicke” Bremer och Tomas Lindgren ABF Östergötland på 
uppdrag av ABF-förbundet. 


