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Sida 2 

Inledning 

Vart tog EU-
debatten vägen? 
För intresset för EU har ju inte försvun-
nit! Kommentarerna och diskussionerna 
om EU runt fikaborden på jobbet, hem-
ma på middagen, eller på möten i fack 
och föreningar — visst är de vanliga och 
engagerade. Ibland är de till och med 
upprörda, inte minst när det står något i 
tidningen om onödiga eller svårbegripli-
ga beslut.  

Det material du nu har i händerna är 
framtaget med tanke på  att bidra till 
debatten och kunskapen om politikens 
huvudområden inför valet till Europa-
parlamentet 2009,  och vad som behöver 
diskuteras ur ett fackligt-politiskt per-
spektiv. Dagordningen för EU-debatten 
om och inom arbetarrörelsen sätter vi 
själva, och kunskap är som alltid den 
bästa utgångspunkten.  

 

Något om formerna 
Denna studiehandledning är anpassad till 
en studiecirkel med fem till sex sam-
mankomster.  

 

En studiecirkel består av en grupp perso-
ner om  minst tre som gemensamt vill 
lära sig mer om ett ämne, sammanlagt 

minst nio studietimmar. Inom gruppen 
utser ni en cirkelledare som tar ansvar för 
kontakterna med den lokala ABF-
avdelningen, sköter närvarolistan och 
leder diskussionerna i gruppen så alla 
kommer till tals.  

Studiecirkeln är en demokratisk studie-
form som tar tillvara allas kunskaper och 
erfarenheter. Sammankomsterna präglas 
av gott kamratskap, en öppen och fri de-
batt och vilja att både dela med sig av sina 
egna och ta emot andras synpunkter.  

Faktamaterialet för cirkeln är tidningen 
”Dagens Europa” plus allt annat material 
som ni själva väljer att utöka med. Inter-
net är en outtömlig källa till information 
som kan förvandlas till kunskap, och några 
tips på Internetsidor finns i denna folder. 
Förmodligen har cirkeldeltagarna många 
fler tips. Och när man har börjat leta på 
Internet kommer det ena uppslaget till 
nya vinklingar efter det andra. Dagstid-
ningar och böcker med aktuella frågor är 
ett bra komplement. EU-parlamentariker 
är ofta intresserade att medverka på mö-
ten, liksom fackliga förtroendevalda med 
EU som inriktning.  
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Första sammankomsten 

Inledande saker att tänka på: 
 

Du som är cirkelledare är som vilken deltagare som helst i gruppen, men med lite 
mer att tänka på. Redan innan första sammankomsten är det några saker som bör 
vara klara, och det är du som cirkelledare som har ansvaret.  

• Ta kontakt med ABF-avdelningen på din ort. Om du inte redan känner till 
den hittar du adress och kontaktuppgifter till närmaste avdelning på 
www.abf.se. Du lämnar nödvändiga uppgifter på deltagarna i gruppen, och 
ber  samtidigt avdelningen att beställa hem tillräckligt många ex av Dagens 
Europa, om ni inte redan har tillgång till den. Meddela startdatum för stu-
diecirkeln och antal träffar ni planerar, och diskutera lokalfrågan om det 
behövs. Tänk på att det åtminstone vid något tillfälle kan vara bra att ha till-
gång till Internet, och diskutera med ABF-avdelningen hur detta kan lösas. 

• Kom lite extra tidigt till lokalen första gången, och 
kolla att bord och stolar står bra. Undvik att sitta 
som i en skolsal, ”runda bordet” gör det lättare att 
samtala och diskutera. Finns det fikamöjligheter? Ta 
gärna med något till första fikat, kanske Rättvise-
märkt kaffe och te, för att redan från början komma 
in på internationell solidaritet på det individuella 
planet.  

• När deltagarna kommer, genomför en presentationsrunda även om ni känner 
varandra sedan innan. I stället för namn och annat som ni i så fall redan kän-
ner till, så kan ni tala om era förväntningar inför cirkeln och varför ni valt att 
gå den. Anteckna dessa för framtida bruk.  
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• Gå igenom materialet tillsammans med deltagarna, skaffa er en överblick. 
Diskutera gemensamt hur ni vill lägga upp arbetet i cirkeln. Tänk på att den-
na studiehandledning endast är en av flera möjliga vägar att gå — beroende 
på era förväntningar och kommande roller (någon kanske ska bli valarbetare i 
valet till Europaparlamentet, till exempel) kan cirkeln utformas efter era 
egna önskemål. Det är en av finesserna med studiecirklar! 

• Gör en arbetsplan för alla sammankomsterna med utgångspunkt i er diskus-
sion om förväntningar och önskemål om vad cirkeln ska handla om. Det är 
bra om du före den första sammankomsten har planerat hur just den ska läg-
gas upp, men i fortsättningen är det hela gruppens ansvar att cirkeln fungerar 
så som ni vill. Ingen cirkelledare i världen kan själv se till att det blir bra 
diskussioner, att alla är aktiva och bidrar till den gemensamma kunskapen 
om inte deltagarna är med på noterna —alla ska med! 

• Kom överens om de praktiska detaljerna. Om det finns önskemål om fler 
träffar än ni planerat tillsammans med ABF-avdelningen, kolla om det finns 
lokal till detta innan ni bestämmer er. Om ni vill göra ett studiebesök: går 
det rent praktiskt med transport och tider, blir det någon kostnad, vem står 
för den? Förslag på extra material?  Och glöm inte att ordna med fikat — för 
kanske är det då de allra mest givande diskussionerna i cirkeln tar fart!  

• Innan ni avslutar den första sammankomsten, ta några minuter till att sam-
manfatta vad ni gjort och sagt, och be någon av deltagarna anteckna om du 
inte vill göra det själv. Kanske har nya idéer kommit fram, och några juster-
ingar i planen är aktuella? Var flexibel, inga planer är skrivna i sten, samarbe-
tet och det gemensamma målet är grunden! Om något behöver förberedas, 
kom överens om vem som ska göra vad. Ta inte på dig mer arbete än du 
hinner med, fördela jobbet. 
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 Första sammankomsten 

Rädda vår planet! 
Om deltagarna inte har sett Dagens Europa tidigare, tag 
några minuter till att titta igenom de tre artiklarna Rädda 
vår planet, som handlar om ESP, det europeiska socialde-
mokraternas parti och Mona Sahlins syn på klimatfrågorna, 
Tågen som tar oss till Europa, med intervjuer och fakta om 
järnvägstrafiken till vårt grannland och Vindkraften i Väs-
terdalarna. 
 
Vad tänker deltagarna om innehållet i den första artikeln? Mona Sahlin 
säger till exempel: ”I vårt parti är klimatfrågan lite som jäm-
ställdhetsfrågan. Vi måste visa att det är frågan mitt i social-
demokratin, att den handlar om mer jobb, mer frihet och 
mer rättvisa.” Vad menar hon med det?   
 
Var går de politiska skiljelinjerna i politiken när det gäller klimatfrå-
gorna? Hur ser det ut i er kommun, i länet? Bilåkandet, kommunpoli-
tikernas vilja att dra butiker och andra företag till orten genom att be-
vilja tillstånd för stora köpcentra på bilavstånd men inte på gångav-
stånd för de flesta — hur rimmar det med omsorg om miljön och 
medborgarna? Mona Sahlin säger att transporterna är den viktigaste 
klimatfrågan — håller ni med? I artikeln ”Vindkraften i Västerdalarna 
berättar Gunnar Magnusson att kommunen fick vända sig till den eu-
ropeiska finansmarknaden för att finansiera en satsning på fjärvärme. 
Finns det några problem med det? 
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Tips utöver de lästips som finns efter respektive artikel:  
Klimatet är ditt. ABFs Klimatskola. Beställ via din ABF-avdelning. 
 
EU och den globala klimatfrågan (Nätverket för Europaforskning, 
Skriftserien Europaperspektiv)  
 
En Obekväm Sanning. Om den globala uppvärmningen och 
vad vi kan göra åt den. Filmen. Kan hyras i vanliga videobutiker eller 
lånas kostnadsfritt från AV-Media. Finns också att låna på din ABF-
avdelning. 
En Obekväm Sanning. Om den globala uppvärmningen och 
vad vi kan göra åt den. Boken (Damm förlag, 2007). 

Tågen som tar oss till Europa 
 
2007 var året då tågchartern introducerades som ett alternativ för se-
mestersugna svenska som ville till Medelhavets stränder. Resenärernas 
intresse sprängde alla förväntningar, och en utbyggnad planeras. Är det 
ett realistiskt alternativ efter att ni läst artikeln om Öresundstågen? 
 
Fackliga frågor kan bli mer komplicerade när gränser korsas — har ni 
erfarenheter av det i gruppen? 
 
Verkar EUs ansträngningar för att föra en dialog med arbetsmarknadens 
parter i denna fråga vara tillräckliga — om inte, vad mer borde göras? 
Och hur får vi i så fall en ändring till stånd? 
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Andra sammankomsten 

Kommunen, EU, världen 
och klimatet 
 

• Börja sammankomsten med en resumé av förra gången och det 
viktigaste av det ni kom fram till, hur diskussionerna gick. Var 
ni överens eller var det stora åsiktsskillnader  gruppen? Har 
någon funderat vidare, kanske börjat rucka på en tidigare berg-
säker åsikt? 

• Var det någon som fick i uppgift att ta reda på mer? Då kan det 
vara bra att ta det i början av denna sammankomst, innan ni 
går vidare till dagens tema. 

• Deltagarna i cirkeln har läst dagens artikel i studiematerialet, 
och diskussionerna kan börja direkt. Om deltagarna spontant 
tar upp frågeställningar kan du bara lugnt delta på samma vill-
kor, men för säkerhets skull är det bra om du förberett några 
”brandfacklor”: 

 
Carin Jämtin säger i artikeln: ”Det är svårt att vara solida-
risk om det rycker undan den egna tryggheten.” Håller ni 
med om det? Ska det vara lätt att vara solidarisk — är det i 
så fall verkligen solidaritet? Är det OK med otrygghet om 
den bara inte drabbar oss? 
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Det finns kommuner i Sverige idag som är ”Rättvisemärkta” - upphandlingar 
och inköp görs bland annat med ett rättviseperspektiv så långt det är möjligt. 
Är det något att eftersträva?  Har ni Rättvisemärkt te och kaffe på din arbets-
plats? Vilka affärer säljer Rättvisemärkt? 
 
Den fackliga solidariteten är till sin definition internationell och känner inga 
nationsgränser — stämmer det? Är vi beredda att betala mer för varorna i 
våra butiker om det finns ett samband mellan priset och lönen för den som 
tillverkar varan i en fabrik hundratals mil härifrån? 

Glöm inte att göra en kort sammanfattning av dagens diskussio-
ner och erfarenhetsutbyte innan ni avslutar för dagen. Ta också 
upp den planering ni gjort för de följande sammankomsterna. 
Är det något som deltagarna vill ändra på? Räcker tiden, vill ni 
ha fler tillfällen? Kolla med ABF-avdelningen om det finns fler 
studiecirklar med samma tema som ni har— då kan ni kanske 
utverka någon gemensam föreläsare som avslutning.  

Tips utöver de lästips som finns efter respektive artikel:  
Fungerande globalisering. Joseph Stiglitz. (Daidalos, 2008) 
 
Ending Slavery. How we free today’s slaves. (på engelska) Kevin 
Bales (University of California Press, 2007. 
 
Rättvisemärkt i Dominikanska Republiken. Film, 13 minuter 
lång. Finns att låna på flera ABF-avdelningar, eller köpa via 
www.rattvisemarkt.com (100 kronor + porto) 
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Tredje sammankomsten 

För ett socialt Europa 
 

• Om ni inte kom fram till förändringar i upplägget under förra 
sammankomsten, börja  med en resumé av förra gången och 
det viktigaste av det ni kom fram till då. Har ni funderat på 
vad gick igenom, blivit mer uppmärksamma på artiklar i tid-
ningarna, nyheterna på TV? En kort repetition av faktainnehål-
let gör att man minns ännu bättre. 

• Redovisning av eventuell uppgift eller fakta ni inte hade till-
gång till förra gången. Det är kanske dags att fundera på om ni 
har behov av TV/DVD eller Internet vid en eller flera sam-
mankomster.  

 
Wanja Lundby-Wedin, LOs och Europafackets ordförande, 
tar upp flera frågor som ibland förekommer i debatten, till 
exempel de generella trygghetssystemen, som gäller oav-
sett om du har en anställning eller inte och statligt besluta-
de minimilönenivå eller förhandlingar mellan arbetsmark-
nadens parter. Vad tycker ni?  
 
Ett gemensamt problem för många fackföreningar i Europa idag är 
anslutningsgraden, som ju sjunker även i Sverige. Hur kan vi bibehål-
la vår — i europeiskt perspektiv höga — andel som är med i facket?  
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På LOs hemsida säger Wanja: ”Jag är övertygad om att bygga ett mer socialt 
Europa är det enda sättet att garantera tillväxt och social utveckling. Där inte 
arbetare ställs mot arbetare– där inte grupp ställs mot grupp. Därför ska vi 
samarbeta över gränserna.” Finns det ett samband mellan socialt ansvar och 
tillväxt? Samarbetar facken över gränserna idag i den anda som Wanja beskri-
ver? 
 
I artikeln ”Facklig kamp från Kronoberg till Estland” berättas om ett 
lyckat fackligt samarbete över gränserna. Vilka slutsatser drar ni av exemp-
let? Är det något som kan göras även på deltagarnas arbetsplatser och fack? 
Och går kunskapen alltid i samma riktning eller skulle rubriken kunna vara 
”Facklig kamp från Estland till  Kronoberg”? 

Gör en kort sammanfattning av dagens diskussioner och erfa-
renhetsutbyte innan ni avslutar för dagen.  
 
Om ni tycker att det finns intressanta frågor som behöver bely-
sas ytterligare och kanske för en större grupp, ta en diskussion 
med ABF-avdelningen för att göra några offentliga föreläsningar 
och debatter.  En av ABFs visioner är att förändra samhället i 
mer demokratisk riktning, och debatten i det offentliga rummet 
är ett viktigt medel.  
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Fjärde sammankomsten 

Nya värderingar i  
en gränslös värld 
 
Efter den inledande resumén av föregående sammankomst och even-
tuella justeringar i planen för cirkeln är det dags för dagens tema: 
Demokrati och mångfald.  
 
Ett mått på hur engagerade medborgarna är valdeltagandet. Det sjun-
ker i Sverige, och i valet till Europaparlamentet 2004 var det bara 
38%. Är utebliven röstning ett uttryck för maktlöshet, uppgivenhet, 
ointresse eller något annat? 
 
Vad kan vi göra för att öka valdeltagandet? 
• Bättre/mer/tidigare/senare politisk kampanj? 
• Mer positiv rapportering om EU?  
• Större internationellt fackligt engagemang som i artikeln om 

Kommunal i Kronoberg? 
• Annat? 
 
Vad kan deltagarna i cirkeln göra för att medverka till ett 
högre röstetal i det kommande EU-valet? 
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Tycker ni att det stämmer som Anders Lago säger i artikeln ”Bättre euro-
peiskt perspektiv på frågan om migration” att ”vi behöver en bättre 
gemensam flyktingpolitik i Europa”? Hur skulle den utformas? Sveriges flyk-
tingpolitik diskuteras ofta, men det är inte lika ofta vi diskuterar hela Euro-
pas.  
 
Många migranter utnyttjas av samvetslösa arbetsgivare i Sverige och i andra 
länder i Europa. Är deras situation en facklig fråga, även om de är illegalt i 
landet och saknar papper? 

Gör en kort sammanfattning av dagens diskussioner och erfa-
renhetsutbyte innan ni avslutar för dagen. Glöm inte hur viktigt 
det är att alla deltagare är aktiva och med i diskussionerna.  

Tips utöver de lästips som finns efter respektive artikel:  
Om deltagarna är intresserade av att fördjupa sig i det parti som mest står 
för främlingsfientlighet i svensk politik, Sverigedemokraterna, finns det 
ett studiematerial för cirklar ”Sverigedemokraterna — ett parti 
som andra?” (beställs från Expo, www.expo.se), 25 kronor per ex.  
 
Utrota varenda jävel. Sven Lindqvist. (A Bonniers förlag 1993. ISBN 
9100556106) 
 
www.utanpapper.nu  
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Femte sammankomsten 

Världens ände, ESP och 
Delsbo 
 
De 5 socialdemokratiska EU-parlamentarikerna svarar på frågor om 
Europa-politiken inför valet 2009. De gör sina prioriteringar — vilka 
är era? Instämmer ni i deras åsikter eller är det andra frågor som är 
viktigare? Vilka konkreta frågor inom varje politikområde (klimat, 
social frågor, demokrati/mångfald och EUs roll i globalt perspektiv) 
borde enligt er mening dominera ESPs valmanifest för 2009? Om ni 
har tillgång till Internet kan ni till och med juni 2008 gå in på valma-
nifestets hemsida och delta i utformningen, individuellt eller med 
gemensamma svar.  
 
Lena Lindberg säger i artikeln ”Aktivisten i Delsbo” att den vikti-
gaste frågan av alla är krig och fred. Håller ni med? Krig och fred var 
ju startpunkten för hela idén med EU, men har ekonomi, jordbruks-
politik, utvidgning och regelverk tagit över och börjat skymma den 
ursprungliga meningen med hela föreningen? 
 
Och Ann Linde menar i artikeln ”Europa är den mark vi själva 
vandrar på” att vi är sämre än kapitalet på att utnyttja vår möjlig-
het att ta med den internationella dimensionen i vardagsfrågorna, och 
därmed också sämre på att förstå och påverka mer. Kommer delta-
garna i studiecirkeln att utnyttja de nya kunskaperna i EU-politik och 
Europafrågor till att påverka, lokalt och i större sammanhang? 
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Avslutning på cirkeln 
 
Antingen ni har gått igenom hela studiematerialet i tur och ordning eller valt 
ut vissa särskilt intressanta delar, så kan det vara värt att göra något annor-
lunda den sista träffen. Om ni har genomfört 5 träffar så kanske ni ändå vill 
träffas ytterligare en gång för att gå igenom vad ni diskuterat och lärt er. 
Jämför med de ursprungliga förväntningarna och gör en utvärdering av cir-
keln.  
 
Kontakta ABF-avdelningen för att ordna något extra: besök av en EU-
parlamentariker, en intressant föreläsare för fler cirklar och allmänheten, 
film eller en informell diskussion med internationellt tema.  
 

Och börja planera för nästa cirkel! 
 
Vill ni läsa mer? Gå in på www.europaportalen.se  



Denna studiehandledning finns att ladda ner som pdf-fil på  
www.lo.se 
www.abf.se 

www.socialdemokraterna.se 
www.arbetarrorelsenstankesmedja.se 

 

D A G E N S  E U R O P A  


