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Erik Bergkvist från Umeå är 
nummer 4 på Socialdemo-
kraternas valsedel i årets val 
till EU-parlamentet. 
Med det är han den kandidat från 
Norrland som tycks ha störst 
möjlighet att komma in i EU-parla-
mentet.

Som regionpolitiker har Erik 
Bergkvist sedan tio-tolv år arbetat 
mot EU-kommissionen och EU-
parlamentet. Regionala utvecklings-
frågor är ju mycket kopplade till 
Bryssel.

Stöd till Västerbotten
Strukturfonderna och regionalpoli-
tiken är viktig för Sverige och inte 
minst de norra delarna av landet. 
Den här perioden har de fyra nord-
ligaste länen fått tre miljarder från 
regionalfonden. 

Västerbotten har fått stöd från 
utvecklingsfonder inom EU till 
utbyggnad av bredband, flygplatser, 
för utbildning av arbetssökande, 
och till näringslivssatsningar inom 
Umeåregionen, samt för en ny färja 
till Vasa. Nu går det också att söka 
stöd till Norrbotniabanan.

Sammanhållning krävs
EU måste klara sammanhållningen, 
annars blir det svårt att lyckas med 
jobb- och klimatpolitiken. För det 
krävs att hela Europa utvecklas och 
att alla länder och regioner får bätt-
re levnadsvillkor. 

- Jag vill ha ett EU som underlät-
tar samarbete mellan regioner och 
länder.

Klimathotet helt avgörande.
– Vi måste lösa klimatfrågan! EU 
måste gå före och visa att en om-

ställning till grön produktion skapar 
fler jobb. Och om vi inte klarar av 
att göra en bra klimatlagstiftning 
inom unionen, då kommer vi inte 
heller att klara av att lösa klimat-
hotet globalt!

Ökade skillnader grogrund för 
högertextrema populister
En utveckling där skillnaderna ökar 
riskerar att politikerföraktet växer. 

I dag växer de högerextrema 
partierna runt om i EU och går till 
val på en EU-fientlig retorik.

I länder där dessa krafter styr har 
mänskliga rättigheter, jämställdhet 
och demokratin kraftigt begränsats.

– De utnyttjar den oro och det 
missnöje som finns. Ska vi kunna 
möta dem så måste vi ta bort gro-
grunden för dem – oron över att 
skillnaderna ökar och att alla inte är 
med i den positiva utvecklingen. o

Rösta i EU-valet 26 maj 2019

Länskandidat för Socialdemokraterna:
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Vad är EU-nämndens uppgift?
I EU bestäms mycket av Europa-
parlamentet, men mycket bestäms 
också medlemsländerna emellan, 
i form av att ländernas ansvariga 
ministrar i frågorna möts och kom-
mer överens. 

EU-nämnden i Sveriges riksdag 
bestämmer vad de svenska minist-
rarna ska tycka i olika frågor. Så det 
spelar väldigt stor roll för EU-
arbetet hur majoriteterna ser ut i 
parlamenten.

Viktiga EU-frågor just nu?
Att EU ska verka för schysta arbets-
villkor för alla. Vi ska motverka 
lönedumpning och att löntagare 
från olika länder ställs emot varan-
dra. Alla som jobbar i Sverige ska 
göra det till svenska kollektivavtal. 
Socialdemokraterna är det enda 

partiet som driver på för detta. 
För oss är ett socialt Europa, med 

trygghet, välfärd och rättvis fördeln-
ing en grund för fred och demokrati.

På vilket sätt inverkar  
EU på livet i Umeå?
EU möjliggör den fria rörligheten, 
att alla Umeåbor kan jobba och 
studera i hela EU, exempelvis. 

EU reglerar också huruvida 
utländsk arbetskraft i Umeå har 
rättvisa löner och villkor, något 
som bara kommer ske om social-
demokrater styr. 

Om EU har en politik som främ-
jar bra jobb och allmän välfärd i alla 
länder, då blir utvecklingen bättre, 
vilket i sin tur driver på handeln 
och ger oss i Sverige mer jobb och 
välfärd. Vi är beroende av varandra. 
Men det krävs att vi har solidarisk 
politik. 

Varför rösta i EU-valet?
Framför allt för att om vi har ett 
socialdemokratiskt EU blir det 

bättre förutsättningar för jobb och 
välfärd i Sverige. Med rätt politik på 
EU-nivå kan vi också bättre hantera 
klimatfrågan. 

Men det är även viktigt att de 
högerextrema partierna, de som 
hotar våra friheter, rättigheter och 
demokratiska värden, och som nu 
ser ut att växa som kraft, inte får 
vinna EU-valet. 

Därför måste vi alla ta vårt 
demokratiska ansvar och rösta.

Valet är ett värderingsval. Höger-
extrema krafter i EU har som mål 
att attackera demokratin och 
rättsstaten, förnekar klimathotet 
och angriper kvinnors rättighe-
ter.
Socialdemokraterna kommer aldrig 
tystna när löntagares rättigheter 
attackeras, grundläggande demok-
ratiska värderingar inskränks, 
kvinnors rätt till sin egen kropp 
ifrågasätts eller vår tids ödesfråga, 
klimathotet, förnekas.

Socialdemokraterna lyfter sär-
skilt fram följande fyra områden: 

Ett Europa som försvarar demokratin 
och står upp för alla människors 
lika värde och rättigheter, fria me-
dier, oberoende domstolar och som 
bekämpar den gränsöverskridande 
brottsligheten. Europa ska möta hat 
med gemenskap.

Ett Europa som skapar fler, trygga 
jobb och sätter löntagares intressen 
före storföretagens, försvarar sven-

ska kollektivavtal, stoppar skatte-
fusk - där fler kvinnor jobbar och 
som ligger i framkant för att skapa 
nya, gröna jobb. Europa ska gå 
framåt tillsammans.

Ett Europa som går före i kampen 
mot klimathotet med högre am-
bitioner att jaga de företag och 
regeringar som inte gör sin del 
för att minska utsläppen och ökar 
drivkrafterna för att ställa om så att 

målen i Parisavtalet nås. Europa ska 
visa världen vägen.

Ett Europa som är en stark global 
aktör i en orolig tid och värnar 
internationellt samarbete, verkar 
för en fri och rättvis världshandel, 
stärker insatserna för Europas 
säkerhet och tar gemensamt ansvar 
för migrationspolitiken. Europa ska 
bygga gemensam säkerhet.

o

S valplattform i EU-valet

Ett Europa som sätter vanligt folk främst

De fyra första på S valsedel: Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Jytte Guteland, Erik Bergkvist.

Björn Wiechel, (s), är riksdagsledamot från 
Umeå och ledamot i riksdagens EU-nämnd.

EU också fråga för riksdagen
Vi har intervjuat Björn Wiechel, 
riksdagsledamot för S och från 
Umeå, och som är en av leda-
möterna i EU-nämnden.
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Frivilligcentralen i Umeå förmed-
lar kontakt mellan människor och 
vänder sig i första hand till äldre via 
volontärer.

Vad kan en volontär hjälpa till med?
o  Besök: ett vanligt önskemål är 

besök för att umgås eller kanske 
ta en promenad tillsammans.

o  Sällskap/följeslagare: sällskap 
vid besök på sjukhus, shopping, 
kyrkobesök, kulturarrangemang

o  Hemmafixare: volontären utför 
enklare sysslor som exempelvis 
byta gardiner eller glödlampor, 
montera en brandvarnare eller ta 
ned saker från höga skåp.

o  Gruppaktiviteter på 
äldreboenden där volontären 
hjälper till med till exempel 
högläsning, musik, promenader, 
pratstunder etc.

o  IT-stöd till äldre i hemmet.
Frivilligcentralen i Umeå bildades 
1999 och är en politiskt och re-
ligiöst obunden ideell förening. 

Verksamheten drivs i samverkan 
med Röda Korset, PRO, RPG, 
SKPF, SPF med stöd från Umeå 
kommun. För att delta i Frivillig-
centralens verksamheter behöver du 
inte vara medlem i något förbund 
eller organisation.

Vill du engagera dig som volontär 
eller vill du ta emot en volontär kan 
du kontakta Frivilligcentralen.
Adressen: 
Mariehemsvägen 7 M,  
906 54 Umeå.
Tel:  090-77 72 15  
(må-fre, kl 10-12)
epost: frivilligcentralen@umea.se

Källa: Umeå kommuns hemsida

Två nytillskott på Mariehems centrum
Den gamla ungdomsgården på Mariehem har blivit en mötesplats för seniorer och övriga föreningar. Här finns 
bokningsbara mötesrum, en aula med scen och ett bokningsbart café, samt ett motionsrum. Mötesrummen är utrus-
tade med projektor, TV-skärm och givetvis har rummen teleslinga.

Till lokalerna flyttar PRO Umeå City, PRO Teg och SKPF delar av sin verksamhet, även PRO samlingsorganisa-
tion kommer nyttja lokalerna för sina sammanträden. 

I byggnaden där COOP har butik finns också kontorslokaler där Funktionsrätt Västerbotten numer har kansli 
och mötesrum. De höll tidigare till i lokaler på Storgatan 76. Även Funktionsrätt Umeå återfinns i lokalerna.

Frivilligcentralen och Funktionsrätt presenteras kort i separata texter nedan.

Frivilligcentralen Funktionsrätt  
Västerbotten
Funktionsrätt Västerbotten är en 
länstäckande paraplyorganisation 
som samordnar  funktionshinder-
rörelsen i Västerbotten med mål-
sättningarna
*  ett samhälle för alla präglat av 

solidaritet, jämlikhet och full 
delaktighet

*  ett samhälle för alla som bygger 
på allas lika värde och rätt

*  ett samhälle som tillvaratar alla 
medborgares resurser genom att 
vara anpassat efter alla medbor-
gares förutsättningar och behov.

Funktionsrätt Västerbotten 
bildades 1963 och har idag 32 läns-
täckande funktionshinderförenin-
gar. Tillsammans organiserar dessa 
cirka 20 000 människor.

Källa: Funktionsrätt Västerbottens hemsida.

Röstkorten började skickas ut 8 
maj till röstberättigade. Där anges 
vallokal mm.
Rösta på parti och person
Du kan personrösta på en kandidat 
eller rösta på bara partiet.

Blankröst räknas som ogiltig.

Förtidsrösta
Du kan förtidsrösta i vilken 
röstningslokal som helst från den 8 
maj fram till och med den 26 maj.

Ta med dig id-handling och 
röstkort.

Rösta i din vallokal
På ditt röstkort står det vilken val-
lokal du kan rösta i på valdagen.

Ta med dig id-handling. 
Röstkort är inte ett krav när du 

röstar i din vallokal.

Tre korta om att rösta
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Lena Karlsson-Engman, ordförande i Tekniska nämnden, guidar oss runt i området 
vid Nydalasjön och och berättar om skötselplaner och utveckling för området. Själv-
fallet blir det också tillfälle till frågor och synpunkter.

Vi samlas kl 19.00 vid kiosken/serveringen vid Nydalabadet.

Vill du bli medlem i Socialdemokraterna? 
Fyll i och posta talongen, eller gå in på www.umesosse.se

Svarspost 20258825
90850  Umeå

Socialdemokraterna

PORTO BETALT

Namn:.............................................................................................................................

Adress:...........................................................................................................................

Postadress:.....................................................................................................................

e-post:.............................................................................................................................

Telefon(er):.....................................................................................................................

Dags att ta ställning
Vi vet vad som kan ske i ett splittrat och hatiskt 
Europa. Dit ska vi aldrig igen. EU skapades som 
ett motgift mot extremism – som ett samarbete för 
demokrati, välstånd, fred och frihet. I dag behövs det 
samarbetet mer än någonsin.

Vi socialdemokrater vill se ett EU som aldrig 
någonsin kompromissar om människors lika värde, 
som skapar jobb och ekonomisk tillväxt. Ett EU som 
är bra för vanligt folk och som tar itu med de stora 
framtidsfrågor som inget land kan lösa på egen hand.

Vi behöver ett Europa som försvarar demokratin, 
bekämpar klimathotet och står upp för schyssta jobb 
och villkor.

Ta ställning för demokrati och jämlikhet, mot 
extremism och klyftor tillsammans med oss!

Rösta på  
Socialdemokraterna  

den 26 maj

Rikas skatteflykt  
måste få ett stopp
Vi socialdemokrater 
kan aldrig acceptera 
att skatten blir frivillig 
för några få. Därför 
går vi till EU-val på 
nya åtgärder för att 
stoppa skatteflykten.

Det är inte rimligt 
att de som har mest 
kan smita undan sitt 
ansvar, så att andra får 
dra deras lass.

-I vårt Europa ska 
alla göra rätt för sig, också de rika, sade statsminister 
Stefan Löfven i sitt förstamajtal i Umeå.

-Skattefiffel är ingen nobel civil olydnad. Det är ett 
hån från de mest välbeställda rakt i ansiktet på dem 
som behöver välfärden mest, fortsatte Löfven, som 
vill bygga ett starkt samhälle med god välfärd, bättre 
pensioner och värdig äldreomsorg.

4 juni vandring vid Nydalasjön med Mariehems socialdemokrater


