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Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Valet 

handlar om hur vi kan skapa ett bättre och rättvisare 

Europa, inte om ja eller nej till EU. 

Precis som i Sverige är uppdelningen mellan rött och 

blått tydlig i EU. I dag styrs Europa, liksom Sverige, av 

en blå majoritet. Det påverkar givetvis vilka beslut som 

fattas kring våra jobb, vår välfärd, kollektivavtal, arbetsliv, 

fackligt arbete, jämställdhet, makt, demokrati samt klimat 

och miljö.

Vi löntagare behöver ökat infl ytande i EU! 

Annars kommer andra krafter – de som sätter före-

tagens vinstintressen före löntagarnas rättigheter – att 

ytterligare öka sin makt i Europa.

Ett rött Europa – för 
jobb och rättvisa 
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När världen är osäker är det viktigt med samarbete. I 

kampen mot arbetslöshet, fi nans- och klimatkris blir vi 

starkare tillsammans än var och en för sig. Det kräver dock 

att EU arbetar med rätt frågor. 

EU behöver bli öppnare och mer demokratiskt. EU 

ska användas till att förbättra jobben, klimatet och 

solidariteten samt villkoren för löntagarna i Sverige och i 

Europa.

Den borgerliga regeringen i Sverige, liksom andra 

borgerliga regeringar i Europa, öppnar i stället upp för 

lönedumpning och sämre arbetsvillkor. 

Sverige och Europa behöver inte mer av borgerlig 

politik – därför är valet till Europaparlamentet så viktigt.

På följande sidor fi nns exempel på frågor som 

socialdemokraterna vill prioritera i EU.

Vad vill socialdemo-
kraterna i EU?

 – Besluten i EU påverkar vår vardag, våra jobb      

                 och villkor på arbetsmarknaden. Om inte vi 

               löntagare stärker vårt infl ytande kommer 

              arbetsgivarna och högern att få härja fritt. 

             Därför ställer jag upp i EU-parlamentsvalet.
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Olle 
Ludvigsson, 
ordförande på 

Volvo verkstads-

klubb, Göteborg. 

Nr 2 på socialdemo-

kraternas valsedel 

inför valet till 

EU-parlamentet 

2009.
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En gemensam arbetsmarknad i Europa är viktig, men den 

får inte utnyttjas till att pressa ned löntagarnas villkor eller 

hota rätten att teckna kollektivavtal. 

Lika lön för lika arbete – enligt lagar och avtal – 

ska gälla i hela Europa. Annars fi nns risk att oseriösa 

arbetsgivare använder låga löner, usla villkor och farlig 

arbetsmiljö som konkurrensmedel. 

EU behöver därför införa regelverk som bättre skyddar 

de fackliga rättigheterna, förhindrar social dumpning och 

garanterar rätten att vidta fackliga stridsåtgärder över 

gränserna.

Den fria förhandlingsrätten, konfl ikträtten och vår rätt 

att behålla den svenska modellen med starka kollektivavtal 

får aldrig underordnas företagens frihet att sälja varor och 

tjänster. 

Stärk löntagarna 
och kollektivavtalen 

 – Oavsett om du är för eller emot EU så påverkas  

            vi av besluten som fattas där. Med en löntagar-

           vänlig majoritet kan parlamentet driva igenom frågor  

          som ger oss starkare rättigheter. Därför tänker             

         jag rösta i valet till EU-parlamentet den 7 juni. 
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Eva 
Thunström, 
klubbstyrelse-

ledamot på 

Eson Pac 

i Södertälje.
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Höstens många varsel visar hur beroende svenska jobb 

och svensk ekonomi är av omvärlden. 

För att klara jobben och förmågan att utveckla 

Sverige krävs både en aktiv ekonomisk politik och ett väl 

fungerande internationellt samarbete. 

Sveriges och övriga Europas viktigaste utmaning är att 

uppmuntra utveckling och skapa nya jobb. EU:s arbete 

för jobb och tillväxt behöver bland annat koncentreras på 

att göra Europa världsledande inom utbildning, forskning, 

infrastruktur och klimatsatsningar. 

Arbetslöshet är ett enormt slöseri, både med 

gemensamma resurser och med enskilda människor. 

Full sysselsättning är målet – alla kan och ska kunna 

vara med och utveckla välfärden.

Satsa på fl er jobb

        – För mig handlar det framför allt om att värna       

       mänskliga rättigheter och sträva efter fred och   

     demokrati. Jag vill ha ett rättvisare, mer demo-

    kratiskt, solidariskt och ansvarstagande Europa.      

   Därför ställer jag upp i EU-parlamentsvalet. 
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Monika 
Theodorsson, 
ombudsman 

på IF Metalls 

förbundskontor.

Nr 11 på social-

demokraternas 

valsedel inför valet 

till EU-parlamentet 

2009.
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Europa kan bli världens främsta region för klimat- och 

miljöteknik, miljövänliga infrastrukturinvesteringar och 

gröna jobb. Därför behövs mer investeringar i förnybar 

energi, till exempel vind- och solkraft.

Genom världsomfattande agerande kan EU bana väg 

för en överenskommelse om ett nytt globalt klimatavtal 

2009. 

Det behövs även mer resurser så att Östersjön blir 

renare. Minskade fi skekvoter och hårdare arbete mot 

tjuvfi ske kan möta hotet om utfi skning av vissa arter. 

EU behöver satsa på ett bättre järnvägsnät och 

stimulera utbyggnad av person- och godstågsförbindelser 

mellan Europas storstäder och tillväxtregioner.

Ta täten 
i klimatarbetet

  – EU ska användas till att sätta människorna före  

              marknaden. Företagens frihet att sälja varor och  

            tjänster får aldrig överordnas de medborgerliga och  

           fackliga fri- och rättigheterna. Ju fl er socialdemokrater  

          vi blir i EU-parlamentet, desto mer kan vi påverka.
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Per-Erik 
Johansson,
ombudsman 

på IF Metall 

Södra Västerbotten. 

Nr 16 på social-

demokraternas 

valsedel inför valet 

till EU-parlamentet 

2009.



Utveckla ett 
solidariskt Europa
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EU och Sverige ska vara en solidarisk röst i världen 

– en röst för fred och säkerhet, mänskliga rättigheter, 

demokrati och ökad solidaritet.

EU:s möjlighet att påverka utan att använda militära 

vapen är stor. EU ska inte utvecklas till en militär för-

svarsallians. Inriktningen ska vara nedrustning i världen.

EU ska vara en stark röst för rättvis frihandel när inter-

nationella frihandelsavtal förhandlas. EU:s handelsavtal 

kan exempelvis garantera att internationella normer för 

anständigt arbete följs.

EU:s politik för mänskliga rättigheter, bistånd, handel, 

jordbruk, klimat och ekonomi behöver sammanföras till en 

politik för rättvis utveckling i världen och Europa.

  – Jag vill vara med och skapa ett bättre regelverk 

               för arbetsmarknaden med fokus på arbetsrätt, 

              medbestämmande och anställningstrygghet. 

             EU har en unik möjlighet att reglera marknaden 

            genom minimiregler som blir bindande för alla 

            medlemsländer.



13

Lars-Erik 
Soting, klubb-

ordförande på 

Atlas Copco, 

Örebro. Nr 18 på 

socialdemokraternas

valsedel inför valet 

till EU-parlamentet 

2009.
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EU är en politisk union med 27 medlemsländer och 

sammanlagt 495 miljoner invånare. 

Idén med EU är bland annat att öka handeln mellan 

Europas länder och öppna gränserna, men också att stärka 

det politiska samarbetet mellan länderna för att lösa 

gemensamma problem. 

Parlamentet väljs vart femte år av befolkningen i EU:s 

medlemsländer. 

Rådet består av representanter från ländernas regeringar. 

Kommissionen fungerar som EU:s regering. 

Kommissionens förslag till politiska förändringar (direktiv) 

måste godkännas av rådet och parlamentet. 

Domstolen prövar om medlemsländerna följer EU-

direktiven. 

EU i korthet

 – Den allra viktigaste frågan inför framtiden 

              är att vi tar ansvar för vår miljö och det kräver 

             samarbete. Klimathotet kan vi inte lösa var och en 

            för sig. Jag vill vara med och driva på för globala 

            regler som stoppar den negativa miljöutvecklingen.
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Jana Nilsson, 
f.d. förtroende-

vald på Monark 

i Varberg, i dag 

oppositionsråd 

för (s) i Varberg. 

Nr 24 på social-

demokraternas 

valsedel inför valet 

till EU-parlamentet 

2009.



Ge inte bort din röst!
Vid förra valet till Europaparlamentet, 2004, rösta-

de bara drygt en tredjedel av Sveriges befolkning. 

Bland medlemmarna i LO-förbunden var valdel-

tagandet ännu lägre. De svenska socialdemo-

kraterna fi ck knappt 25 procent av rösterna och 

därmed bara fem platser i Europaparlamentet. 

Ju fl er av LO-förbundens medlemmar som 

röstar, desto större är chansen att vi får ett rött 

Europa. Då får också vi löntagare en starkare röst!

Gå och rösta!
Valet till EU-parlamentet är den 7 juni 2009.

Förtidsröstningen startar den 20 maj. 

Praktisk information fi nns på www.valmyndigheten.se.
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