
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
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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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Tomtebo ett socialdemokratiskt mönsterbygge?
Jag funderar ibland om Tomtebo 
planerats, byggts och utvecklats som 
ett resultat av socialdemokratisk 
ideologi.

Jag ser ett bostadsområde som 
byggs med en blandbebyggelse där 
människor från olika bakgrund kan 
leva tillsammans. 

Villor, radhus och lägenheter 
byggs intill varandra. Det byggs 
boenden för äldre, bra förskolor 
och skolor, boenden för socialt 
utsatta och människor med behov 
av stöd och lägenheter för unga och 
studenter. 

Socialdemokratin vill inte segre-
gera, utan integrera och det görs på 
Tomtebo. 

Natur och miljö
Området har byggts med hänsyn till 
natur och miljö och planerna för de 
kommande områdena Tomtebogård 
och Tomtebostrand tar stor hänsyn 
till natur och miljö.  

På stadsdelen är det lätt att åka 
kollektivt, cykla eller gå och områ-
det ligger nära naturen med parker, 
lekparker och skogar.

Nydalaområdet
Ett tydligt exempel på social-
demokrati är att allmänheten fått 
tillträde till attraktiva naturmiljöer 
vid Nydalasjön. 

Om det privata ägandet hade gått 
före hade allmänheten inte haft 

samma tillgång till Nydalasjöns 
stränder.  Områden som barnen 
på Tomtebo växt upp med, till 
exempel äventyrslekparken och 
volleybeachen, hade inte funnits om 
stugorna varit kvar i privat ägo.

Mycket kan förbättras
Mycket kan bli bättre på Tomtebo. 
Det är för få förskolor och för lite 
skollokaler, det behövs fler idrottsy-
tor. 

Det behövs bättre möjligheter att 
bedriva olika typer av handel och 
företagande, det skulle behövas ett 
allaktivitetshus för mer aktiviteter 
och möten mellan människor. 

Trafikplaneringen för biltrafik 

har också en hel del att önska och 
stugor står och förfaller utan åtgärd. 

S-föreningen kan påverka
Tomtebo/Innertavle S-förening kan 
påverka våra styrande i kommunen.  
Med fler medlemmar får vi mer 
kraft i vårt arbete för de förbättrin-
gar som behövs i området.  

Jag tänker att Umeå, Sverige 
och Europa kan bygga många fler 
liknande områden och samhällen 
som Tomtebo om S får tillräckligt 
stort inflytande. 

Kanske Tomtebo ännu inte är ett 
riktigt mönstersamhälle men vi är 
en god bit på väg! 

Per Edberg

Om det privata ägandet hade gått först hade allmänheten inte haft 
samma tillgång till Nydalasjöns stränder. 

I april bjöd S-föreningen in 
boende på Tomtebo för att 
diskutera trafikutvecklingen på 
området. 

På mötet informerade tjänste-
män och och tekniska nämndens 
ordförande Lena Karlsson-Eng-
man om arbetet med detaljplan-
erna för nya bostadsområden som 
Tomtebo strand & Tomtebogård 
och den nya högstadieskolan för 
Tomtebo/Carlshem/Carlslid. 

Planeringen på lång sikt medför 
just nu en omdragning av 8:ans 
linje så den går genom Tomtebo 

strand istället för Ålidhem, en för-
längning av linjen förbi Källplatsen 
samt en förlängning av Malmvä-
gen till Tomtebovägen. Målet är 
att lösa upp trafikstockningarna 
samtidigt som man genom cykel- 
och bussväg fortsätter arbeta för 
att Umeå blir en stad med hållbar 
trafikutveckling. 

Utifrån våra grannars idéer och 
synpunkter under mötet kommer 
vi i S-föreningen att arbeta för att:
- öka områdets bussmöjligheter 
- bullerökning från Tomtebovägen 
åtgärdas.

- planering och underhåll för 
cykelvägar anpassas till de norr-
ländska omständigheterna.

Tack till alla som deltog i mötet, 
endast tillsammans kan vi dis-
kutera och förbättra vårt område! 

Trafikfrågan är en öppen process 
som vi har möjlighet att påverka.

Om du vill dela dina åsikter om 
detta eller andra saker rörande 
Tomtebo-Innertavle kontakta 
vår förening på Facebooksidan @
TomteboS.

Sebastian Svahn,  
ordförande.

Tomtebos trafikutveckling
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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


