
Vad vet du 
om Europa?
Lös gåtan bit för bit
 sidan 5

bilda dig

april 2009

Är du röd 
eller blå?

Våga testa dig

Zinat Pirzadeh gjorde testen. Gör själv testen 
som visar vem du är. Röd eller blå. mitten sidorna 6–7
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kan du börja 
 förtidsrösta.

är sista dagen att 
rösta i EU-valet. 

wanja lundby-wEdin

Rösta i 
Eu-valet!

Kandidater  
på (S)-listan
Möt Marita Ulv skog 
och Olle Ludvigsson 
 sidorna 4 och 9Komikern Zinat Pirzadeh vågade göra testen.
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Läs vad högern  
har sagt i EU
 sidan 9
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9 skäl att rösta
JObbKrisEn LiKa Lön för  

LiKa arbEtE

tryggarE  
På JObbEt

MänsKLiga 
rättighEtEr

sverige har fått ett nytt mynt men saknar en kraftfull 
politik att möta krisen.

i sverige ska gälla svenska kollektivavtal med lika lön för 
lika arbete.

Korvtillverkning med stoppning av korv, slakthusområdet i 
stockholm, 2006. 

fLEr frisKa JObb

strejkande kommunalanställda utanför Kommunförbundet 
i stockholm, 2007. 

svErigEs  
rätt i EUrOPa

rätt tiLL 
syMPatiåtgärdEr

arbEtstidEr  
Utan KOnKUrrEns

stämpelklockan med tidkort vid Pripps bryggerier i 
 göteborg, 2001. 

illegal immigrant från afrika på fuerteventura, spanien, 2003.

KUnna  
försörJa sig

Den ekonomiska krisen måste mötas med en 
aktiv politik för ekonomin och arbetsmarkna-
den. Finansmarknaden behöver regleras och 
investeringar göras i utbildning, forskning och 
infrastruktur.  

Många blir skadade eller sjuka av jobbet. Att 
förebygga arbetsskador ska prioriteras i hela 
Europa och de anställda ska få mer inflytande 
på arbetsplatserna.

I Sverige kan vi förhandla och gå ut i konflikt. På 
arbetsmarknaden gäller kollektivavtal som reg-
lerar löner och andra arbetsvillkor. Den svenska 
modellen ska omfatta utländska arbetare i 
Sverige och kan vara modell för andra länder. 
Bättre skydd behövs för fackliga rättigheter.

När företagen har rätt att flytta verksamhet 
mellan länder måste de anställda rimligen ha 
rätt att gå samman och protestera över nations-
gränser. Slåss för rätten att strejka och till sym-
patiåtgärder för arbetare i andra länder!

Företagen ska inte få konkurrera med sämre 
arbetsvillkor för de anställda och inget med-
lemsland ska få ställa sig vid sidan av de ge-
mensamma arbetstidsreglerna.

Miljontals människor lever på uppehållstill-
stånd och utnyttjas hänsynslöst. Ökad arbets-
kraftsinvandring måste ske med respekt för 
fackliga rättigheter och på ett ordnat sätt.

Lönen ska vara lika för lika arbete i ett land 
oavsett om du kommer från Polen eller Finland. 
Därför måste reglerna om att arbeta i ett annat 
land ändras för att garantera principen om lika 
lön för lika arbete.

Nu pågår massuppsägningar i hela Europa. 
Genom att införa minimiregler för anställnings-
skydd blir jobbet lite tryggare, oavsett vilket 
land du jobbar i. 

Alla ska ha möjlighet till egen försörjning ge-
nom arbete. Därför måste barnomsorgen byg-
gas ut i alla medlemsländer och heltidsarbete 
bli en rättighet.
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fackmöte på Opels bilfabrik i bochum, tyskland, 2004.

strejkvakt från handels utanför videomix i falkenberg, 2007. 
Carolina Johansson, truckförare Oskarshamn,  medlem i 
transport. 
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– den viktigaste frågan just nu 
handlar förstås om hur vi ska kunna få 
fler jobb, både i Sverige och i Europa. 
Men valet handlar också om dina 
grundläggande fackliga rättigheter, 
om din trygghet och dina möjlig
heter att få bra villkor. Genom att 
rösta i valet kan du bli starkare både 
på jobbet och utanför, säger Wanja 
LundbyWedin, ordförande i LO och 
i Europafacket. 

– Det är stor skillnad mellan vän
ster och höger i politiken i Europa
parlamentet, precis som här hem
ma i Sverige. Vi i arbetar rörelsen 
vill utveckla politiken och stärka 
löntagarnas rättig heter och vill
kor. I våra ögon går alltid män
niskan före marknaden. Höger
politikerna verkar helst vilja 
avveckla all politik och ge mark
naden total frihet på bekostnad 
av människors trygghet, säger 
Wanja  LundbyWedin. 

– Ju fler vi är som visar vad vi 
vill genom att rösta i valet desto 
större möjligheter har vi att 
påverka i rätt riktning. Dessut
om kan ett högt valdeltagande 
sätta käppar i hjulet för Sverige
demokraterna och andra mör
ker krafter, vars vilja går helt i 
strid med likabehandling och 
ickediskriminering som vi och 
många andra i Europa kämpar 
för, fortsätter hon.

viktiga fackliga frågor i valet 
är alla löntagares rätt att organi
sera sig, frihet att förhandla om 

villkor genom kollektivavtal 
och rätt till likabehandling 

oavsett var i Europa vi 
lever och arbetar. Det 

är också frågor som 
hamnar högt på 
agendan i Europa

parlamentet. 
– Fackföreningsrö

relsen är stark i Eu ropa och från de nord
iska länderna har vi mycket att säga till om 
i Europafacket. Vårt nordiska arbetssätt, 
att ta ansvar genom kollektivavtal, är att
raktivt för många andra. I EU upplever jag 
att vi har en bättre trepartssamverkan än 
vad vi har här hemma med den borgerliga 
regeringen. Vid all lagstiftning som berör 
arbetsmarknaden är vi mycket delaktiga, 
säger Wanja. 

– Nu gäller det att vi röstar in politiker 
i parlamentet som kan bära våra frågor, 
lösningar och visioner vidare på bästa 
sätt. Politiker som vill ha en balans mel
lan marknaden och enskilda människors 
trygghet, fortsätter hon.

det så kallade tjänstedirektivet är ett 
beslut som fackföreningsrörelsen, trots 
hårt motstånd från högerpolitiker i parla
mentet, lyckats påverka i positiv riktning 
för löntagarna. Direktivet säger att det 
är löntagarnas rättigheter som ska väga 
tyngst, inte marknadens villkor, vid till 
exempel omflyttning av företag från ett 
land till ett annat.

Arbetstidsdirektivet är ett annat exempel 
där facket försöker påverka innehållet. Att 
ingen löntagare ska behöva göra upp om 
arbetstiderna med arbetsgivaren. Före
tagen ska inte få konkurrera med sämre 
arbetstidsvillkor för de anställda och inget 
medlemsland ska få ställa sig vid sidan av de 
gemensamma arbetstidsreglerna. 

– Nu fortsätter vi jobba på att lösa pro
blemen med utstationeringsdirektivet 
som innehåller regler för löntagare som 
arbetar tillfälligt i ett annat land. Här vill 
vi självklart att svenska kollektivavtal ska 
gälla även för utländska arbetare i Sverige. 
Socialdemokratiska politiker i EU arbetar 
stenhårt för att få parlamentet att granska 

direktivet och utveckla det i rätt riktning, 
berättar Wanja.

– I många fall måste vi också slåss mot 
den borgerliga regeringen i Sverige. De 
visar ingen vilja att arbeta för likabehand
ling och de är kritiska till att förändra 
utstationeringsdirektivet, fortsätter hon.

när samarbetet i EU startade efter andra 
världskriget var det framför allt ett freds
projekt. Och det var fredstanken som fick 
Wanja LundbyWedin själv att rösta ja 
till Sveriges medlemskap i EU i början av 
1990talet. 

– Fred och solidaritet är lika aktuellt nu 
som då. Det kan uppstå konflikter när som 
helst på grund av främlingsfientlighet, 
utanförskap eller brist på jobb. Öppna 
gränser förblir inte öppna om vi tillåter 
stora klyftor mellan människor och länder. 
Därför är samarbetet i Europa så viktigt, 
säger hon.

– Samordnade insatser ger bättre effekt, 
i synnerhet i krissituationer som nu. En 
gemensam politik för investeringar ger fler 
jobb än om varje land ska kämpa med sina 
egna problem. Många av dagens aktuella 
frågor är också gränsöverskridande och 
kräver gemensamma lösningar; utveck
ling av miljöteknik och kollektivtrafik är 
några exempel, fortsätter hon. 

I framtiden hoppas Wanja Lundby
Wedin att det ska bli ännu mer naturligt 
för unga människor att röra sig över grän
serna i Europa genom studieutbyte, prak
tik och jobb. 

– Ja, det skapar större förståelse för 
olikheter vilket är grunden för ett bra och 
fredligt samarbete. l

Vill du bli starkare på jobbet?

” Vårt nordiska arbetssätt, att ta ansvar genom 
kollektivavtal, är attraktivt för många andra.” 
text: annica otter foto: lo

” i våra ögon går all-
tid människan före 
marknaden.”

Förtidsrösta  
i Eu-valet  
20 maj–7 juni! 

Jan-henrik sandberg, ordförande 
Pappers, röstar i bomhus bibliotek, 
gävle, onsdag 20 maj klockan 10.

” gör som jag – gå 
och rösta 20 maj.”

” gör som jag – gå 
och rösta 2 juni.”

” gör som jag – gå 
och rösta 29 maj.”
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Per bardh, vice ordförande LO, 
röstar i värla centrum, helsingborg, 
tisdag 2 juni klockan 12. 
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Ulla Lindqvist, vice ordförande LO, 
röstar i valstugan på torget, borås, 
fredag 29 maj klockan 15. 
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Rösta i Europaparlamentsvalet!

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin 
är ordförande i Europafacket som be-
står av 82 fackliga organisationer från 
36 länder och representerar cirka 60 
miljoner löntagare i hela Europa.

faKta Europafacket
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varför ska vi rösta på dig? 
För att jag är socialdemokrat. För att jag är 
orädd. Och för att jag vill driva kollektiv
avtalsfrågan till sin spets: Lavaldomen 
måste neutraliseras, undanröjas.

vad brinner du för i Europa?
Rättvisa, jämlikhet, solidaritet.

viktigaste frågorna i EU just nu? 
Jobben. Kollektivavtalen. Reglering av 
fi nans marknaden. EUs budget måste inves
teras i jobb, lönedumpningen stoppas, skat
teflyktsparadisen stängas. Den gränsöver
skridande brottsligheten bekämpas. 

viktigaste frågorna i framtiden?
Jobben. Miljön. Minskade klyftor.

vilken makt har sverige i EU?
Varje röst räknas. Sex svenska social
demokrater, istället för som i dag fem, i den 
social demokratiska parlamentsgruppen 
skulle kunna avgöra om vi kan forma en 
majoritet mot högerpartierna. Det skulle 
bli röda beslut istället för blå om vi blev fler. 
Och det skulle märkas eftersom Europapar
lamentet i dag har mycket mer makt än för 
femton år sedan. Besluten påverkar livet 
och vardagen för alla oss som bor i Sverige, 
vare sig vi vill eller inte.

hur vill du påverka löntagarnas villkor? 
Om jag blir invald kommer jag att arbeta för 
att svenska kollektivavtal ska gälla för alla 
som arbetar i Sverige. Och för att stärka facket 

och löntagarna. I dag har det skett en väldig 
maktförskjutning från löntagarintresset till 
arbetsgivarintresset i både Sverige och EU.

största skillnaden mellan  
rött och blått i EU?
Vi sätter människors behov framför mark
nadens vinstintressen. Högerns politiker 
röstar exempelvis för resultatet av Laval
domen och för fortsatt kemikalieanvänd
ning i sådant som vi vill sätta stopp för. 
Skillnaderna visar sig i fråga efter fråga.

vad tar du med dig av politiken  
i  sverige till EU?
Jämlikhetstanken. Jag älskar den svenska 
modellen!

vad tar du med dig av politiken  
i EU till sverige?
Medlemsländernas erfarenhet av två 
världskrig. Det präglar fortfarande mycket 
av deras politiska dagordning.

favoritpolitiker i Europa- 
parlamentet i dag?
Martin Schulz, tysk socialdemokrat som 
leder den socialistiska parlamentsgrup
pen; och Catherine Trautmann, fransk 
socialdemokrat, före detta kulturminister 
och färgstark borgmästare i Strasbourg.

bästa förmedlare av nyheter från EU?
Sveriges radio, SvT, Rolf Gustavsson i 
Svenska Dagbladet även om jag ofta tycker 
annorlunda, Europaportalen.se.

ser fram emot i bryssel?
Resultat! Och nya människor.

Personlig sak på resan till bryssel?
Min inramade favoritbild på yngsta  dottern.

favoritstad i Europa?
Paris.

vad gör du helst en ledig helg? 
Slappar med familjen.

bästa bok? 
”Drömfakulteten” 
av Sara Stridsberg 
och ”Ett annat liv” 
av PO Enquist.

bästa film?
”Slaget om Alger” 
av en italienare 
som hette Gillo 
Pontecorvo.

Okänd talang? 
Bra på att sy. 
Och hyfsad på 
att hugga ved. 
Utan skador än 
så länge.

när tänker du själv gå och rösta?
Jag röstar nog redan den 20 maj. Då börjar 
den förtida röstningen. Vill inte vänta till 
den 7 juni. l

Marita ulvskog

hanna dahlstedt, 21 år, örebro, 
 snickarlärling, byggnads.

– Jag röstar för jobbens och miljöns 
skull. Vissa saker kan vi inte lösa själva 
här i Sverige och just miljön är ett 
sådant område som vi måste lösa till-
sammans. Jag tycker det är viktigt att 
ta chansen och påverka när man kan. 
Att rösta är ett sätt.

annie Jäderlund, 26 år, Mönsterås, 
 driftoperatör, Pappers.

– Just nu vet jag för lite, men jag tycker 
det är viktigt att rösta. Jag hoppas det 
dyker upp bra information i brevlådan 
eller på mejlen närmare inpå valet, för 
det handlar ju om viktiga frågor.

Karin Kebbe-helin, 34 år, hägersten, 
skorstensfejare, Kommunal.

– Jag tänker absolut rösta. Jag gör det 
för jämställdhetens skull och det blir 
en kvinna som får min röst. Det är 
viktigt att öka den kvinnliga represen-
tationen i EU.

Cecilia tingström, 28 år, farsta, 
 djursjukvårdare, Kommunal.

– Visst ska jag rösta. Jag jobbar på ett 
djursjukhus och är intresserad av frå-
gor som handlar om djur och natur. Det 
är också frågor som är stora i EU. Det 
har fattats flera bra beslut på området, 
förbudet mot import och export av 
hund- och kattskinn är ett exempel.

4 medlemmar
Varför röstar du  
i Europavalet?

namn Marita Ulvskog.
ålder 57 år.
bor I Solna.
familj Man samt döttrar på 13  
och 33 år.
gör i dag Riksdagsledamot (S)  
för Dalarna.
har gjort tidigare Journalist bland annat 
på LO-Tidningen, chefredaktör, civilmi-
nister, kulturminister, partisekreterare.

faKta Marita Ulvskog

som kandiderar till Europaparlamentet

Svar på tal från

drömfakulteten, en av 
Maritas favoritböcker. 
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Vad vet du om Europa? Börja på högsta 
nivån och försök att hitta vad vi söker.

bit för bit
5 4 3 2 1

En stad Har bytt nationalitet flera 
gånger.

Här kan du se den berömda 
gotiska  katedralen Notre-Dame.

Belägen vid Rhen. Ligger i Alsace, på gränsen 
mot Tyskland.

Kallas ibland Europas 
huvudstad. Här har 
Europaparlamentet ett säte.

Ett år  I en folkomröstning säger ir-
ländarna nej till Nicefördraget.

 "Lyssna till ditt hjärta" med 
Friends vinner den svenska 
Melodifestivalen.

 Ett EU-toppmöte arrangeras i 
Göteborg. Under detta startar 
omfattande kravaller i stan.

Sverige hade för första gång-
en ordförande skapet i EUs 
ministerråd.

Den 11 september detta år 
drabbas USA av en serie ter-
roristattacker. 

Ett  
parlament

Sverige har 18 platser, det kan 
bli fler.

Horace Engdahl har ingen 
plats här, det har däremot  
Jan Andersson. 

Håller till på två ställen. En   
för mycket tycker många.

Den enda direktvalda parla-
mentariska institutionen  
inom EU.

Den 20 maj–7 juni är det val 
till denna församling.

En facklig 
samman-
slutning

Ska trots sin förkortning inte 
förväxlas med Evangeliska 
Fosterlands Stiftelsen. Det är 
inte förkortningen vi är ute 
 efter utan vad detta sam-
arbete kallas i vardagligt tal.

Generalsekreteraren heter 
John Monks.

Anser att det europeiska sam-
arbetet är nödvändigt för att 
möta de utmaningar som Eu-
ropas löntagare ställs inför.

Består av 82 medlemsor-
ganisationer från 36 länder 
och representerar totalt cirka 
60 miljoner löntagare i hela 
Europa.

Ett fackligt sam arbete på eu-
ropeisk nivå. Wanja Lundby-
Wedin valdes till ordförande 
2007.

Ett fördrag Tjeckien har länge hållit på 
och dribblat på egen plan-
halva. Nu kanske de kommer 
till skott.

Irland var på väg att sätta 
krokben för hela projektet. 

Bättre än Nice  säger fansen. Sverige kom ”in i matchen” 
rätt sent. Riksdagen god-
kände det som brukar kallas 
EUs nya grundlag först den 20 
november i fjol.

Fördraget har fått namn efter 
huvudstaden i detta land som 
givit världen fotbollspelare 
som Figo och Ronaldo. 

LO och förbunden har tagit fram en nätutbildning om fackliga frågor 
i EU. Utbildningen heter ”EU – en fråga för oss i facket” och finns till-
gänglig via LOs och förbundens hemsidor. Den vänder sig främst till 
förtroendevalda och EU-valaktivister. På ett lättsamt sätt behandlas 
intressanta frågor som att jobba i Europa samt fackligt inflytande, 
arbets tider, arbetsmiljö och andra arbetsvillkor i EU. l

En stad: Strasbourg Ett år: 2001 Ett parlament: Europaparlamentet eller EU-parlamentet En facklig sammanslutning: Europafacket Ett fördrag: Lissabonfördraget
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För dig som vill veta mer

nätutbildningen går lätt att hitta på LOs hemsida.
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är du blå eller röd? Det avgör hur du 
ska rösta i valet till Europaparlamentet. 
Röstningen börjar onsdagen den 20 
maj och avslutas söndagen den 7 juni. 
Att inte veta hur allt fungerar i EU är 
inget skäl att inte rösta. Lika lite som 
du behöver veta allt om hur ett ärende 
bereds i Sveriges riksdag för att rösta 
i de allmänna valen. EU-valet är inget 
kunskapsprov. Valet handlar om vilka 
värderingar som ska styra. 

våga testa dina värderingar om du är 
vänster eller höger. Röd eller blå. 
Kryssa i            ellerJa nej

Är du röd  eller blå?

EtC

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Ja nej

Ja nej

Ja nej

Ja nej

Ja nej

Ja nej

Ja nej

Ja nej

Ja nej

Ja nej

Ja nej

Ja nej

Ja nej

Ja nej

Ja nej
Zinat Pirzadeh. 14 röda svar.

Efterlyst i iran, efterfrågad i sverige
Zinat Pirzadeh är aktuell med boken 
”Min mormors historia”. Boken inne-
håller berättelser av bland andra Kata-
rina Mazetti, Åsa Linderborg och Emma 
Hamberg om sina mormödrar.

Zinat Pirzadeh berättar om sin mor-
mor som hjälpte Zinat att fly från sin 
man i Iran. Mormor var inte beroende av 
någon man ekonomiskt. Det har präglat 
Zinat som är stolt att vara självförsör-
jande och oberoende och mån om att 
ha ett eget liv.

Zinat Pirzadeh försörjer sig som komi-
ker, den första kvinnliga någonsin som 
vuxit upp i Iran. I sina föreställningar 
bjuder hon på en svindlande magisk 
berg- och dalbana där skratt och allvar, 
högt och lågt avlöser varandra. l
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1.  Utländska arbetare som 
kommer till Sverige för att 
jobba ska ha lön enligt 
svenska kollektivtal.

2.  Tillsvidareanställningar är 
omoderna, de tillhör en för-
gången tid. De gör bara ar-
betslivet mindre flexibelt och 
Sverige fattigare. 

3.  Arbetslösa ska ha rätt till 
trygghet i förändring med 
bra a-kassa och arbets-
marknadsutbildning. 

4.  Jobbar man i en bransch med 
hög arbetslöshet ska man ha 
en högre avgift till a-kassan. 
A-kassan är en försäkring i 
likhet med bilförsäkringen. 
Har man en dyr bil och bor 
i ett område med många 
stölder betalar man en högre 
premie för bilen. 

5.  Jag tycker att vård, skola och 
omsorg ska finansieras med 
gemensamma medel och inte 
genom privata försäkringar.

6.  Jag betalar gärna skatt men 
tycker det är absurt att mil-
jonärer och rika direktörer 
samtidigt ska kunna få barn-
bidrag och sjukersättning. 
Det borde de betala själva!

7.   Bistånd hjälper inte fattiga 
länder. Det går mest till dikta-
turer, vapen och skapar ingen 
utveckling. 

8.  Det är helt fel att tala om 
kvinnolöner som orättvisa. 
Löneskillnaderna i samhället 
beror inte på kön, män har 
också dåligt betalt i vissa yr-
ken. I stället måste man tala 
om låga löner och höga löner. 

9.  Rikstäckande kollektivavtal är 
mycket bättre än individuella.

10.  Alkoholskatten är alldeles 
för hög. Den måste sänkas. 
Det är absurt att staten 
ska tjäna pengar på männi-
skors missbruk.

11.  Invandrare som begår brott 
borde utvisas ur landet och 
medborgarskapet tas till-
baka. Det är bästa sättet att 
minska kriminaliteten.

12.  Höga skatter gör att sam-
hället blir trögt och ekono-
min utvecklas dåligt. Därför 
går det illa för Sverige. 
Sänks skatterna har folk 
råd att leva på sin egen lön.

13.  Vi lever i en ny globalise-
rad värld. Sverige kan inte 
behålla sina system utan 
måste anpassa sig till om-
världen. Lönerna här kom-
mer att sjunka drastiskt, 
det måste bli så.

14.  Självklart måste vårdper-
sonal ha mindre betalt än 
folk inom industrin. Det 
är ju i industriföretagen vi 
skapar de rikedomar som 
betalar allt annat.

15.  Det är mycket viktigt att 
rösta i valet till Europa-
parlamentet.
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Är du röd  eller blå?
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Ja nej
stefan sundström. 15 röda svar.

Uppvuxen i farsta, på ständig turné i livet
Stefan Sundström har under våren turne-
rat i Norge och Sverige, bland annat till-
sammans med Caj Karlsson. I sommar kan 
du höra honom på rockpartyt ”Peace & 
love” i Borlänge och på Humla visfestival i 
Ljusdal. Ryktet säger att han också arbetar 
på ett nytt album, i så fall nummer 16 i 
ordningen. 

Stefan slog igenom med bandet Apache 
i slutet av 1980-talet och är en av Sveriges 
mest produktiva, egensinniga och mång-
sidiga artister. Han har bland annat fått 
Cornelisstipendiet en Grammis för bästa 
manliga rockartist. 

Stefan Sundström lämnar aldrig en scen 
utan en knorr och tid för eftertanke. Han 
sparkar uppåt och är inte sen att kommen-
tera nutidens orättvisor. l

f
o

t
o
: je

n
n

y g
r

o
t
h

Hur röd är du?
Bläddra fram till sidan 11 
och få svar på vem du är. 
Vänster eller höger.
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stefan Löfven, ordförande if Metall

– Helst röstar jag i vallokal på val-
dagen, det är högtidligast. Om inte 
det fungerar i år går det lika bra att 
förhandsrösta. Som ordförande i IF 
Metall är jag stolt över att ha flera av 
våra medlemmar med på den socialde-
mokratiska listan. Jag röstar för ett rött 
Europa och ett EU som ställer upp på 
kollektivavtal och fackliga rättigheter.

Mona sahlin, ordförande 
 socialdemokraterna

– Jag tycker om att rösta på valda-
gen, det är en känsla av högtid då al-
las röst i samhället är lika mycket värd. 
Men jag utesluter inte förtida röstning, 
det är bra eftersom det ger fler möj-
lighet att hinna rösta. Jag vill att euro-
peisk politik ska sätta jobben först, det 
krävs i den globala krisen. På svensk 
arbetsmarknad vill jag att svenska lö-
ner och avtal ska gälla. 

ylva thörn, ordförande  Kommunal

– Jag kommer att använda mig av 
möjligheten att förtidsrösta. Som det 
nu ser ut speglar inte representationen i 
Europaparlamentet den politiska kartan 
i Sverige. Nu har vi chansen att ändra 
på det. 

hans tilly, ordförande byggnads

– Jag tänker förtidsrösta och jag gör 
det alltid tidigt. Efter Lavaldomen är 
det viktigt att vi från  löntagargrupperna 
visar missnöje med det övergrepp som 
domstolen gjort mot nationella regler. 
Det gör vi genom att rösta rött och ge-
nom högt valdeltagande.

Vi 4 ordföranden
när tänker du 
 rösta och varför 
röstar du? 

varför ska vi rösta på dig? 
Kandiderar för att jag tycker det behövs fler 
socialdemokrater i parlamentet med erfa
renhet av fackligt arbete. Mitt löfte är att 
verka för rättvisa arbetsvillkor på samma 
sätt som jag har gjort som ordförande i 
verkstadsklubben på Volvo i arton år.

vad brinner du för i Europa? 
Den globala krisen visar tydligt att politiken 
inte kan göra halt vid gränserna. Den mode
ratstyrda regeringen överger svenska folkets 
intressen på hemmaplan och i Europaparla
mentet driver Moderaterna på för att arbets
tagare ska konkurrera med låga löner och 
usla villkor. Det gör mig förbannad!

viktigaste frågorna i EU just nu? 
Jobben! Att verka för fler och bättre jobb 
som ger människor frihet att forma sina 
egna liv. Tror att Europa blir bättre om vi 
konkurrerar med kunskap och kompetens – 
aldrig med lägre löner och sämre villkor! 

viktigaste frågorna i framtiden? 
Åter igen jobben! Vill se kraftfulla inves
teringar i forskning och utveckling för att 
stärka industrin och skapa fler gröna jobb. 
Och jag kommer att göra allt för att försvara 
fackliga fri och rättigheter. 

vilken makt har sverige i EU? 
Betydligt större än vi själva kanske  uppfattar 
och tror. Vi kan vara ett föredöme på flera 
områden. Det är upp till oss.
 
har EU påverkat dig tidigare i ditt 
 uppdrag? 
På Volvo har vi alltid varit beroende av 
omvärlden liksom många andra företag i 
Sverige. Vet att beslut som tas i parlamentet 

i Europa påverkar oss löntagare i Sverige. 
Som exempel har flera direktiv påverkat 
våra svenska kollektivavtal – min erfaren
het från förhandlingsarbete i Sverige känns 
värdefull. 

hur vill du påverka löntagarnas villkor? 
Vill stärka kollektivavtalen. Fackföreningar 
måste ges rätt att med kollektivavtal säkra 
lika lön för lika arbete. Accepterar inte dis
kriminering av arbetstagare.

största skillnaden mellan rött  
och blått i EU? 
Ibland när moderata politiker säger ”vi 
kan inte” menar de egentligen ”vi vill inte”. 
Tillsammans med det brittiska konserva
tiva partiet utgör de svenska moderaterna 
högerflygeln i den borgerliga gruppen i 
Europaparlamentet. Tror tvärtom – att jag 
både ”kan” och ”vill”.  

vad tar du med dig av politiken  
i sverige till EU? 
Synen på välfärdssamhället – liksom vår 
svenska styrka och tradition av samverkan 
för bra och hållbara resultat.

vad tar du med dig av politiken i  
EU till sverige? 
Vet ännu inte men hoppas bidra med mina 
erfarenheter.

favoritpolitiker i Europaparlamentet  
i dag? 
Jan Andersson för hans envisa kamp att 
värna arbetsrätten.

bästa förmedlare av nyheter från EU?
Europaportalen.se.  

ser fram emot i bryssel?  
Vill kunna åstadkomma resultat genom ett 
internationellt samarbete.

Personlig sak på resan till bryssel? 
Tandborsten.

favoritstad i Europa? 
Det finns så många fina och trevliga städer 
i Europa men får nog konstatera att mitt 
hjärta alltid kommer att finnas i Göteborg.

vad gör du helst en ledig helg? 
Umgås med familjen

bästa bok? 
När jag kopplar av med en bok läser jag 
helst deckare.

bästa film? 
En som håller i alla tider och som är omöjlig 
att inte beröras av är naturligtvis ”Schind
lers list”. En annan, nyare, och som berör på 
ett annat sätt är ”Mamma Mia!” vilket också 
är den film jag senast hann se på bio.

Okänd talang? 
Har sprungit Göteborgsvarvet senaste fem 
åren, det är snart dags igen. Springer minst 
två mil i veckan. Är envis, det vet de som 
känner mig. 

när tänker du själv gå och rösta? 
Kommer nog att förtidsrösta – det är säk
rast så. l

namn Olle Ludvigsson.
ålder 60 år.
bor På Hälsö i Göteborgs skärgård.
familj Gift med Lisbeth och har fyra 
barn i åldern 17–37 år.
gör i dag? har gjort tidigare?
Är avdelningsordförande i IF Metall Gö-
teborg, sitter också i förbunds styrelsen 
sedan början av 1990-talet och på 
Volvo i förhandlingskommittén. Har 
varit på Volvo sedan 1968, de senaste 
arton åren som ordförande för verk-
stadsklubben. 

faKta Olle Ludvigsson

Olle ludvigsson
som kandiderar till Europaparlamentet

Svar på tal från
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På vems sida står du?
Är det okej att en lokalvårdare från Litauen ska tvingas att 
städa för 20 kronor i timmen i Sverige? Eller att en lettisk 
 byggnadsarbetare ska jobba utan kolle ktivavtal? 
Valet till Europaparlamentet den 20 maj–7 juni handlar bland 

annat om detta. Vilket skydd, vilka rättigheter och arbetsvillkor 
ska finnas för arbetare i annat land? 

På vems sida står du?
”På löntagarnas förstås!”, svarar du och 

tänker att det var väl en dum fråga. 
Du är ju själv arbetare och med i facket 

för schysta arbetsvillkor med bra löner. 
Både för dig och andra.

Räcker inte det?
Jodå, ganska långt faktiskt, men för att 

nå längre krävs mer.

som löntagare behöver vi politisk makt 
för att hävda våra rättigheter och politisk 
makt tar vi oss genom att rösta. 

I Sverige har vi haft val till Europaparla
mentet tre gånger. Valdeltagandet har varit 
mycket lågt, särskilt bland LOs medlemmar 
där tre av tio röstat. 

När medlemmarna inte röstar vinner de 
mark som vill försämra arbetsvillkoren. 
De som vill öka arbetsgivarnas frihet utan 
hänsyn till de anställdas välfärd. De som 
inte tar miljöproblemen på riktigt allvar. 
De som lögnaktigt påstår att människor 
med utländsk bakgrund är ansvariga för 
alla samhällsproblem.

Som medborgare och som medlem i 
facket har vi ett ansvar att stå upp för demo
krati och mänskliga rättigheter. Därför 
måste vi hjälpas åt att påminna varandra 
om att rösta i valet till Europaparlamentet 
den 20 maj–7 juni. Att rösta kostar inget, 
men att avstå kan stå oss dyrt.

i svensk politik finns en tydlig skillnad 
mellan den politik som högerregeringen 
i praktiken för och den som regeringen 
basunerar ut i medierna. ”Vi värnar den 
svenska modellen” är budskapet, samtidigt 
som alla kan se hur situationen försämras 
för arbetslösa och sjuka. 

I europeisk politik är det enklare. Där för
söker inte den svenska högern dölja sina kon
servativa åsikter. I förslag och omröstningar i 
Europaparlamentet är det inte någon tvekan 
om vilket samhälle de vill se. Det är inte ett 
samhälle som skyddar löntagarna och möj
ligheten att verka i fackföreningar.

Redan i förra valet till  Europaparlamentet 

2004 var skiljelinjen klar. Den samlade 
svenska högern ville att arbetsvillkoren 
skulle bestämmas i det land som arbe
tarna kommer från. Partierna till vänster 
med Socialdemokraterna i spetsen ville att 
arbetsvillkoren ska avgöras av i vilket land 
jobbet utförs. 

Den moderata EUparlamentarikern 
Christofer Fjellner startade en namninsam
ling för att lettiska arbetare skulle få arbeta 
för lettisk lön i Sverige. I Europaparla
mentet har även Fjellners partikamrater 
Charlotte Cederschiöld och Gunnar Hök
mark agerat mot löntagarnas intressen och 
mot fackliga rättigheter.

Cederschiöld har föreslagit att lika 
be handling inte ska gälla för arbetare som 
tillfälligt utstationeras i en annan med
lemsstat. Hon ville ta bort avtalsenliga 
löner och istället ha ”minimilöner”. Och 
hon ville inte ha krav om bättre villkor än 
minimilönen.

Charlotte Cederschiöld anser att de fack
liga rättigheterna om förhandlingar och 
strejkrätt ska begränsas av den fria rörlighe
ten för tjänster. Med ett högerstyre i Europa
parlamentet kan det således förväntas 
begränsningar av löntagarnas rättigheter.

högermannen gunnar Hökmark slår ned 
på en politik för miljö och sociala frågor. 
Hökmark är bara fokuserad på konkur
renskraft och företagens villkor. Han 
röstar konsekvent emot kvalitet i arbetet, 
förbättring av arbetsvillkor och investering 
i miljöskydd. Och med stöd av sina parti
kamrater har Hökmark visat att han ser 
den traditionella tillsvidareanställningen 
som föråldrad.

En mångårig politisk kamp handlar om 
hur EUs minimiregler för arbetstider ska 
förändras. Europafacket kräver att jour
tid ska räknas och att det inte ska gå att ha 
undantag från gemensamma regler. Gun
nar Hökmark gör tvärtom. Hökmark vill 
inte att EU ska reglera arbetstiden överhu

vudtaget. Det ska vara fritt fram att konkur
rera med hur långa arbetstider som helst. 
Social dumpning med utslitning av arbe
tarna bekymrar inte honom.

för socialdemokraterna är det viktigt med 
en politik där konkurrenskraft, sociala frågor 
och miljö samverkar. Socialdemokraterna 
står för ett samhälle där ingen lämnas utan

för eller utan skydd mot marknaden. Högern 
för en politik enbart i marknadens intresse. 

valet till Europaparlamentet den  20 maj–
7 juni står alltså mellan dem som är emot 
löntagarna och dem som vill tillvarata 
deras intressen. Höger mot vänster. Blått 
mot rött. 

På vems sida står du? l

för LO är det självklart att EU måste 
vara något mer än bara en fri marknad 
som anpassas efter företagens intressen.

Ett grundläggande fackligt krav är att 
EU aktivt arbetar för att stärka lön ta-
garnas ställning för en sund utveckling 
av arbetslivet. En viktig förutsättning är 
att bekämpa den växande jobbkrisen.

Den ekonomiska krisen måste mötas 
med ekonomisk politik och arbets-
marknadspolitik, bättre regleringar av 
finansmarknaderna samt investeringar 
i utbildning, forskning och infrastruktur. 
Det är också angeläget att reformer som 
främjar full sysselsättning, ökad konkur-
rens, generell välfärd och bättre miljö 
förstärker varandra.

En gemensam arbetsmarknad i Europa 
är viktig, men den får inte utnyttjas för 
att pressa löntagarnas villkor nedåt eller 
hota rätten att teckna kollektivavtal. Där-
för tar LO och Socialdemokraterna tillsam-
mans strid mot de politiska krafter som 
vill att löntagarna ska tävla om jobben 
med lägre löner och sämre arbetsvillkor.

vi står upp för och försvarar kollektiv-
avtalsmodellen både i Sverige och i EU.

Kampen för svenska kollektivavtal på 
svenska arbetsplatser handlar om att alla 
arbetstagare ska behandlas lika, om allas 
rätt till likvärdiga löner och andra arbets-
villkor oavsett nationalitet.

LO kommer aldrig att acceptera ett 
system som sorterar människor efter 
ursprung.

Lika lön för lika arbete i enlighet med 
lagar och avtal är en princip som ska 
gälla i hela Europa. Medlemsländerna 
ska ha rätt att införa EU-regler enligt sina 
arbetsmarknadsmodeller.

En röst på Socialdemokraterna är en 
röst för full sysselsättning, trygga och 
utvecklande jobb, rättvisa regler och lika-
behandling på arbetsmarknaden samt 
inflytande i arbetslivet. l

Fackliga krav på EU
Fackliga krav på EU
Mellan 20 maj och 7 juni i år kan du rösta i valet till 

Europaparlamentet. Då väljer du vilken politisk inriktning 

EU-parlamentet ska ha under de kommande fem åren. 

För LO är det självklart att EU måste vara något 

mer än bara en fri marknad som anpassas efter 

företagens intressen. 

Ett grundläggande fackligt krav är att EU aktivt 

arbetar för att stärka löntagarnas ställning för 

att få en sund utveckling av arbetslivet. En vik-

tig förutsättning är att bekämpa den växande 

jobbkrisen. 

Den ekonomiska krisen måste mötas med 

ekonomisk politik och arbetsmarknadspolitik, 

bättre regleringar av finansmarknaderna och 

investeringar i utbildning, forskning och infra-

struktur. Det är också angeläget att reformer 

som främjar full sysselsättning, ökad konkur-

renskraft, generell välfärd och bättre miljö 

förstärker varandra.

En gemensam arbetsmarknad i Europa är viktig, 

men den får inte utnyttjas för att pressa lönta-

garnas villkor nedåt eller hota rätten att teckna 

kollektivavtal. Därför tar LO och Socialdemokra-

terna tillsammans strid mot de politiska krafter 

som vill att löntagarna ska tävla om jobben med 

lägre löner och sämre arbetsvillkor. 

Vi står upp för och försvarar kollektivavtals-

modellen både i Sverige och i EU. 

Kampen för svenska kollektivavtal på svenska 

arbetsplatser handlar om att alla arbetstagare 

ska behandlas lika, om allas rätt till likvärdiga 

löner och arbetsvillkor oavsett nationalitet. 

LO kommer aldrig att acceptera ett system som 

sorterar människor efter ursprung. 

Lika lön för lika arbete i enlighet med lagar och 

avtal är en princip som ska gälla i hela Europa. 

Medlemsländerna ska ha rätt att införa EU- 

regler enligt sina arbetsmarknadsmodeller. 
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beställa från LO-distribution
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när, var och  
hur röstar man?

– att rösta i EUs parlamentsval är lika 
viktigt som att rösta i ett svenskt val. På så 
vis kan du och jag påverka politiken i EU, 
vilken i sin tur påverkar vår vardag här 
hemma, säger Ulla Lindqvist, vice ord
förande i LO och styrelseledamot i Europa
facket (EFS).

– I EU är det, precis 
som i Sverige, högersty
re. Det förs en högerpo
litik som många gånger 
påverkar oss löntagare 
negativt. Det måste vi 
gemensamt ändra på. 
Att rösta är en demokratisk rättighet och 
den ska vi utnyttja, fortsätter hon.

En av de viktigaste frågorna i EU just nu 
är att snabbt ta fram en gemensam strategi 
för allas rätt till arbete och lika behandling, 
anser Ulla Lindqvist. 

– Arbetsgivare ska inte kunna diskrimi
nera människor som jobbar tillfälligt i ett 
annat land. De ska ha samma villkor som 
gäller i landet. I Sverige innebär det att våra 
kollektivavtal ska gälla även för utländska 
arbetare som tillfälligt jobbar här. För att 
detta ska bli verklighet måste det så kallade 
utstationeringsdirektivet ändras. Och ett 
sätt att ändra på det är att se till att vi har 
rätt politiker i EUparlamentet, säger hon.

Europafacket har tagit fram en gemen
sam plattform som bland annat innehåller 
åtgärder för just ökad sysselsättning och 

lika behandling. EFS har också tydligt talat 
om att man inte ger sitt stöd till kommis
sionärer som inte ställer upp på åtgärderna    
som behövs för lika behandling. 

– Det fackliga arbetet i Europa inför parla
mentsvalet, och fortsättningsvis, är oerhört 

viktigt. Därför behö
ver vi parlamentari
ker vilka driver en 
politik som är bra för 
oss löntagare. Vi stö
der politik som vill 
minska klassklyftor 
och ge människor 

möjlighet att forma bra liv. Som slåss för 
rätten till arbete, lika behandling och bättre 
miljö. Därför är det helt naturligt för oss att 
samverka med Social demokraterna, säger 
Ulla Lindqvist.

– Vi är också med och påverkar vilka frågor 
som Socialdemokraterna driver genom vår 
facklig politiska samverkan, fortsätter hon. 

det är stor skillnad på rött och blått i 
Europa parlamentet, enligt Ulla Lindqvist. 
Den blå högern för en politik som försvagar 
de anställda och ger arbetsgivarna ännu 
mer makt, vilket ökar klassklyftor. 

– Det röda laget där Socialdemokraterna 
ingår vill istället stärka arbetstagarna, för
bättra villkoren och minska klassklyftorna. 
Så ju fler vi är som röstar desto större är chan
sen att vi kan påverka utvecklingen både här 
hemma och i Europa, säger Ulla Lindqvist. l 

Hallå Ulla!
Ulla Lindqvist. LOs vice ordförande och styrelseledamot i Europafacket (Efs).

” Arbetsgivare ska inte 
kunna diskriminera 
 människor som jobbar 
tillfälligt i ett annat land.”

valdagen för Europaparlaments-
valet är söndagen den 7 juni. Val-
lokalerna öppnar klockan 08:00 och 
stänger klockan 21:00.

Det är möjligt att förtidsrösta 
från och med onsdagen den 20 
maj. Kommunerna ansvarar för 
förtidsröstningen. För att ta reda på 
var och när du kan rösta kan du gå 
till den kommuns hemsida där du 
tänker rösta. Du kan rösta var som 
helst i landet. Uppgifter för samt-
liga kommuner kommer i början av 
maj att finnas på valmyndighetens 
hemsida www.val.se. Dessutom ska 
på ditt röstkort finnas de närmaste 
ställena för att förtidsrösta. Alla 
svenska medborgare som blir 18 
år senast på valdagen har rösträtt. 
Dessutom får alla medborgare i EUs 
27 medlemsländer, som inte bor i 
det land där man är medborgare, 
välja i vilket land man vill rösta.

när du röstar ska du ha med dig 
ditt röstkort (kommer med posten 
senast tisdagen den 19 maj) och legi-
timation. Om du av någon anledning 
skulle behöva en dubblett av röst-
kortet kan du få det av din kommun.

Numera finns även möjligheten 
för kommunerna att ha mobila val-
lokaler. Det kan alltså finnas en val-
lokal på din arbetsplats eller där du 
handlar. Där ska du ha möjlighet att 
få ut en dubblett av röstkortet. 

I alla vallokaler på valdagen och 
i lokalerna för förtidsröstningen 
finns valsedlar för nio partier. Det är 
riksdagspartierna och de två partier 
som fick minst en procent av rös-
terna vid förra valet. 

sedan några val finns möjligheten 
till personröstning. I en ruta framför 
den person som du särskilt vill välja 
ska du då sätta ett kryss. Du får 
bara kryssa för en person.

Precis som i de allmänna valen till 
riksdag, kommun och landsting ord-
nas särskilda vallokaler på sjukhus, 
fängelser och boenden för äldre van-
ligen söndagen före valdagen. Du kan 
också som vanligt ordna budröstning 
för den som inte kan ta sig till en val-
lokal. Material för detta ska finnas i 
vallokalerna för förtidsröstning. l

Varför är det 
så viktigt att 
rösta i Europa-
parlamentsvalet? 

f
o
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VAL TILL EUROPAPARLAMENTET

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.

1. Marita Ulvskog, Riksdagsledamot, 58 år, Solna

2. Olle Ludvigsson, IF Metallarbetare, 61 år, Öckerö

3.  Åsa Westlund, Europaparlamentariker, 33 år, 

Haninge
4.  Göran Färm, Europaparlamentariker, 60 år, 

Norrköping

5.  Anna Hedh, Europaparlamentariker, 42 år, 

Mörbylånga

6.  Jens Nilsson, Kommunalråd, 61 år, Östersund

7.  Hillevi Larsson, Riksdagsledamot, 35 år, Malmö

8. Ardalan Shekarabi, Jurist, 31 år, Nacka

9.  Carina Ohlsson, Riksdagsledamot, 52 år, 

Lidköping
10.  Börje Vestlund, Riksdagsledamot, 49 år, 

Stockholm

11.  Monika Theodorsson, IF Metallarbetare, 42 år, 

Vänersborg

12.  Niklas Karlsson, Kommunalråd, 35 år, 

Landskrona

13. Carina Hägg, Riksdagsledamot, 52 år, Värnamo

14.  Jonas Gunnarsson, Personlig assistent, 29 år, 

Skoghall

15. Monica Haider, IF Metallarbetare, 46 år, Älmhult

16.  Per-Erik Johansson, IF Metallarbetare, 47 år, 

Umeå
17.  Mona Kanaan Seifkhani, Utv.strateg, 44 år, 

Eskilstuna

18. Lars-Erik Soting, IF Metallarbetare, 44 år, Örebro

19. Hanna Westerén, Handläggare, 28 år, Gotland

20.  Magnus Johansson, Politisk sekreterare, 42 år, 

Karlskrona

21. Susanne Andersson, Fritidsassistent, 47 år, Kalix

22. Josef Erdem, Lärare, 51 år, Borlänge

1.  Yoomi Renström, Habiliteringspersonal, 47 år, 

Ovanåker
Jana Nilsson, Kommunalråd, 50 år, Varberg

Catharina Bråkenhielm, Riksdagsledamot, 53 år, 

Orust
Sven Jansson, EU-samordnare, 51 år, Enköping

Anna Olofsson, Ombudsman, 34 år, Sundsvall

Ulf Olsson, Kommunalråd, 38 år, Borås

Evin Cetin, Politisk sekreterare, 25 år, Södertälje
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1.   analys: röd svarar ja.  
Arbetsmarknaden får inte vara dis-
kriminerande, likabehandling ska 
gälla. Om utländska arbetare får 
 jobba på sämre villkor med lägre lö-
ner än svenskar tvingas snart vi alla 
att acceptera villkoren. Det skulle 
göra att de utländska arbetarna ald-
rig kommer att få det bättre. 

2.  analys: röd svarar nej.  
Välståndet bygger på trygga män-
niskor. Trygga vågar satsa på sig 
själva och sin familj och kan pla-
nera för framtiden. Utan en stadig 
inkomst ingen möjlighet att låna till 
bostad eller få ett hyreskontrakt. 

3.  analys: röd svarar ja. 
Kan tyckas självklart, men högerns 
politik är att ”hungriga vargar jagar 
bäst”. Genom att göra a-kassan 
sämre och arbetsmarknadsutbild-
ningarna färre vill högern tvinga 
människor att ta jobb till lägre lön.

4.  analys: röd svarar nej.  
Tanken med a-kassan är att vi alla 
solidariskt bidrar till försäkringen 
eftersom arbetslösheten i första 
hand är samhällets ansvar och inte 
individens. Arbetslöshetens storlek i 
ditt yrke ska inte spela någon roll.

5.  analys: röd svarar ja.  
Det här är en grundläggande fråga 
om solidaritet och rättvisa där allas 
rätt till välfärd är viktigare än den 
enskildes betalningsförmåga.

6.  analys: röd svarar nej.  
Om alla betalar skatt så ska alla 
också ha del av skattepengarna. De 
rika betalar in mycket mer i skatt än 
vad de får tillbaka. 

7.  analys: röd svarar nej.  
Det svenska biståndet går till sär-
skilda projekt för behövande män-
niskor i fattiga länder och inte till de 
styrande reger ingarna. 

8.  analys: röd svarar nej.  
Kvinnor har i genomsnitt bara drygt 
80 procent av männens lön. Genom 
att kalla det kvinnolöner visar vi att 
det är ojämlikt mellan könen.

9.  analys: röd svarar ja.  
Bästa sättet att skapa likvärdiga 
villkor i landet och i olika yrken 
är att gemensamt förhandla och 
tillsammans slåss för en soli darisk 
lönepolitik.  

10.  analys: röd svarar nej.  
Alkoholen kostar samhället 
hundra miljoner kronor i sjuk-
vård, misshandel och olyckor. 
Kostnaden är mycket högre än 
vad alkoholskatten ger. 

11.  analys: röd svarar nej.  
Kriminalitet hänger samman med 
arbetslöshet, utslagning och 
fattig dom. Bekämpar man det 
minskar kriminaliteten.

12.  analys: röd svarar nej.  
Det finns inga bevis för påståen-
det. Tvärtom har några av värl-
dens rikaste länder höga skatter 
och stor välfärd. Fördelnings-
politik genom skatter gynnar 
låginkomsttagare. 

13.  analys: röd svarar nej. 
Låga löner i Sverige hjälper ingen. 
I stället gäller det att löntagarna 
genom facklig-politisk kamp kan 
satsa på jobb som kräver mycket 
kunskap så att lönerna kan vara 
höga. Utvecklingen är inte ödes-
bestämd, den går att påverka.

14.  analys: röd svarar nej.  
Alla jobb skapar rikedomar i 
samhället. En industri utan vägar, 
utan barnomsorg, utan utbildning 
eller vård skulle inte fungerar alls. 
De låga lönerna inom sjukvården 
gör rekryteringen av personal 
svår och därmed blir det svårare 
att garantera kvaliteten i vården. 

15.  analys: röd svarar ja.  
Genom att rösta stöder vi demo-
kratin och människors möjligheter 
att påverka framtiden. Högern vill 
avveckla politiken för ökad frihet 
till marknaden.

Så här röd är du

  0–5 röda svar: Du är blå! Din röst 
hamnar på högern. Synd, för det 
förlorar löntagarna på.

  6–10 röda svar: Du skiftar i färg! 
Röd ibland, blå ibland. Din röda 
övertygelse kan säkert öka inför 
valet till Europaparlamentet.

  fler än 11 röda svar: Du är röd! 
Kanske rödare än du trodde. Du vet 
vad du vill och du vet hur det ska 
förverkligas. Du röstar självklart 
i Europaparlamentsvalet och på-
verkar andra att göra desamma! 

så här röd är du

Fler än 11 röda svar

6–10 röda svar

0–5 röda svar

– jämför dina svar

EtC
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klipp ut affischen och sätt upp på din arbetsplats!

Vill du bli

starkare  
på jobbet?

Rösta i valet till Europa-
parlamentet 20 maj–7 juni.


