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Ansvarig utgivare: Jari Prosi , Berghems socialdemokratiska förening. Tidning från Socialdemokraterna i Umeå

EU-valet 2019

Berghemsbladet 

Samhällsinformation från Socialdemokraterna tfn 156595 

Berghems vallokal 26 maj:
Umeå Energi Arena, Gammliavägen 5 

Öppet på valdagen kl.8-21

     Kom ihåg id-handling och röstkort!

Förtidsröstningen startar den 8 maj. 
Info om lokaler och öppettider finns 

på Valmyndighetens hemsida. 
Närmaste lokal blir Kiselsalen i 

Universitetshuset.

• EU ska utkräva ansvar av de globala jätteföretag som står för 
nästan alla utsläpp. 

• Vi ska fortsätta bekämpa högerextrema krafter som hotar det 
demokratiska och arbetsrättsliga arbetet i EU.

• Svenska löner för alla som arbetar i Sverige, och strängare 
lagstiftning mot hälsofarliga arbetsplatser i hela Europa.

2014 fick Socialdemokraterna 24,2 % av rösterna och fem mandat i parlamentet. 
I år är målet ökat valdeltagande, ett bättre valresultat och ett sjätte mandat.

Söndag 26 maj
I år röstar medborgare i EU-länderna fram de 

partier och ledamöter som sitter i EU-parlamentet 
de kommande fem åren.

Socialdemokraternas vallöften:

jennifer
Rektangel

jennifer
Oval



Lönedumpning, bin, den sociala pelaren
Socialdemokraterna kommer att arbeta för det EU som skapades för att bygga fred, bekämpa extremism 
och skapa välstånd. Ett fungerande EU är en möjlighet att genomföra riktiga förändringar.

Klimat: Utsläppen ska minska med minst 55 procent till år 2030, i första hand genom att EU ska utkräva 
ansvar av de globala jätteföretagen som står för nästan alla utsläpp. Det ska även bli enklare för de enskilda 
medborgarna att göra klimatsmarta val, t.ex. genom satsningar på tågtrafiken. Den pågående utarmningen av 
den biologiska mångfalden och ekosystemen ska bekämpas, för framtida generationer. ”Jag brukar tänka 
att beslut som är bra för barn och bin leder EU i rätt riktning”, säger Jytte Guteland, vars 
huvudfokus i miljöutskottet är utsläppshandeln och upprättandet av giftfria kretslopp. Hon arbetar för ett 
EU-beslut om nollutsläpp 2050.

Arbete: Det finns flera exempel på att utländska företag konkurrerar med låga löner och farlig arbetsmiljö på 
svensk arbetsmarknad. Vi har drivit på i revideringen av det så kallade utstationeringsdirektivet - 
att principen lika lön för lika arbete på samma plats ska gälla - en förändring som blir verklighet i EU 2020. 
De grundläggande fackliga fri- och rättigheterna ska skrivas in i EU:s fördrag. På så sätt är det möjligt 
att prioritera arbetstagares rättigheter på bekostnad av den fria rörligheten för kapital. Vi vill även 
dubblera antalet ämnen som omfattas av EU:S cancerlagstiftning, och verka för att 
skydd mot reproduktionsstörande medel på arbetsplatsen ska ingå i EU:s strängaste lagstiftning. 

Demokrati: Vi behöver slutföra arbetet med ett lagförslag om att kunna dra in medel från EU:s fonder 
från medlemsstater som systematiskt hotar rättsstaten, och bekämpa de högerextrema krafter som hotar det 
demokratiska arbetet och de mänskliga rättigheterna i EU. Anta en övergripande handlingsplan som 
garanterar mänskliga rättigheter för hbtq-personer. Öka antalet kvotflyktingar, ha en jämnare solidarisk 
fördelning av flyktingar inom EU och värna ett rättssäkert asylsystem.

Säkerhet: Det krävs tätare samverkan för att den grova organiserade och internationella brottsligheten och 
terrorism ska kunna bekämpas i Europa. Grundläggande för att skydda den inre säkerheten är att bättre 
koppla ihop de befintliga informationssystemen på EU-nivå, och det gränsöverskridande samarbetet 
mellan polis, åklagare och tull måste förstärkas. En förbättrad yttre gränskontroll är också en förutsättning 
för Schengensystemet ska fungera. Yttre gränskontroller får inte inskränka rätten att ansöka om asyl. 

Ekonomi: Innan finanskrisen 2008 tjänade finansaktörer stora pengar, men när festen var över var det 
skattebetalarna som tvingades ta notan. Principen måste vara att finanssektorn ansvarar för sitt eget 
risktagande. Vi vill stödja arbetet med ett omfattande åtgärdspaket på EU-nivå. Det handlar om en 
rad reformer som bland annat går ut på att bygga en ny europeisk finanstillsyn, sätta upp tydliga regler 
för hedge- och riskkapitalfonder, strama upp kreditvärderingsinstitutens verksamhet, etablera normer 
för bonusar och ersättningssystem samt skapa ordning och överblick i derivathandeln. Stärka samarbetet 
för att motverka skattefusk, ekonomisk brottslighet och förekomsten av skatteparadis. 

Den sociala pelaren: Den bristande sociala välfärden i många av EU:s medlemsländer förorsakar problem på 
en gemensam arbetsmarknad. Lönedumpning och tiggeri följer i spåren av en misslyckad politik för social 
rättvisa och välfärd. Vi behöver en harmonisering av frågor som i huvudsak är nationellt ansvar, som t.ex. 
arbetsmarknad, utbildning och de sociala trygghetssystemen. 

Läs mer:

socialdemokraterna.se/engagera-dig/eu-val/eu-a-o/eu.riksdagen.se
thistimeimvoting.eu

twitter.com/erik_bergkvist
instagram.com/jytteguteland



Redo ta Brysselsteget

Erik Bergkvist (s) från Umeå, nu ordförande i utvecklingsnämnden inom Region 
Västerbotten, är den kandidat från Norrland som verkar ha störst möjlighet att 
komma in i EU-parlamentet.
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Erik vill se sammanhållet Europa med starka regioner 
Erik Bergkvist från Umeå finns på valbar plats på Socialdemokraternas lista i valet. Han bygger sin 
vision om Europeiska Unionen på erfarenheter  av det omfattande samarbete mellan   Region 
Västerbotten och de regioner i Frankrike, Tyskland, Grekland, Polen och Azorerna som också ligger 
långt från sina länders centralorter och därför  har liknande utmaningar som Norrland. - Jag vill ha ett 
EU som underlättar samarbete mellan regioner och länder. Det ska leda till att levnadsvillkoren 
förbättras inom alla delar av Europa. Ett jämlikt Europa som förstärker allas demokratiska 
värderingar förenas och uträttar även storverk i kampen för att rädda klimatet, säger han.

Erik Bergkvist växte upp i Norsjö och känner Västerbotten utan och innan. - Utvecklingsfrågor 
i vår region handlar inte minst om att alla ska ha rätt till goda kommunikationen och transporter. 
Han berättar att länet bland annat 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. Även Norrbotniabanan får bidrag.

Bergkvist betonar vikten av att EU håller samman. För det krävs att hela Europa utvecklas 
och att alla länder och regioner får bättre levnadsvillkor. Han varnar för en utveckling där 
skillnaderna ökar vilket riskerar att politikerföraktet växer och anti-etablissemangpartier vinner mark.

1. Heléne Fritzon, 58 år, Kristianstad. F.d. Löfvenregeringens migrationsminister.
2. Johan Danielsson, 36 år, EU-samordna-re på LO Stockholm. Arbetsrättsexpert.
3. Jytte Guteland, 39, Stockholm. EU-parlamentariker sedan 2014.
4. Erik Bergkvist, 54 år, Umeå. Regionråd i Västerbotten med ansvar för utveckling.
5. Evin Incir, 34 år, Uppsala. Bitr. internationell sekreterare i Socialdemokraterna

Socialdemokraternas toppkandidater:



I parlamentet finns åtta politiska 
grupperingar. Ju större grupp, 
desto fler och tyngre uppdrag, 
desto mer taltid i utskotten och 

kammaren och desto högre 
ekonomiskt bidrag av 

parlamentet.

Socialdemokratiska S&D och 
kristdemokratiskt konservativa 

EPP har bildat en "stor 
koalition" när det gäller att 

förhandla och enas om de tunga 
lagförslagen.

Senast bildade grupp är ECR, en 
av tre EU-skeptiska grupper.

Efter Brexit kommer antalet 
ledamöter att minska till 705. 

Sverige får då ett extra mandat. 
Står sig opinionsläget tillfaller 

det Sverigedemokraterna. 

Europeiska unionen är ett  ekonomiskt och politiskt partnerskap mellan 28 europeiska 
medlemsländer. Det skapades efter andra världskriget för att främja ekonomiskt 
samarbete som en garant för fred. Allt som EU gör utgår från fördragen som 
medlemsländerna har enats om. 
Tillsammans med rådet beslutar Europaparlamentet om lagar som påverkar EU-
medborgarna i deras vardag. Detta gör de exempelvis i frågor om fri rörlighet, 
livsmedelssäkerhet, konsumentskydd, miljö och de flesta ekonomiska sektorer. 
Medlemsländerna har fortfarande vetorätt på områden som skatter samt utrikes- och 
försvarspolitik

1. Europeiska folkpartiets grupp (EPP): Hit hör Moderaterna och
Kristdemokraterna. 219 platser

2. Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater (S&D):
Socialdemokraterna och Feministiskt initiativ. 187 platser.

3. Europeiska konservativa och reformister (ECR):
Sverigedemokraterna. 73 platser.

4. Alliansen liberaler och demokrater för Europa (Alde):
Liberalernas och Centerpartiet. 68 platser.

5. Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/NGL):
Vänsterpartiet. 52 platser.

6. De gröna/Europeiska fria alliansen (G/EFA): Miljöpartiet. 52
platser.

7. Frihet och direktdemokrati i Europa (EFDD): Inga svenska
partier. 43 platser.

8. Nationernas och friheternas Europa (ENF): Bland andra franska
Nationell samling. Inga svenska ledamöter. 34 platser.

INFORMATION
EU:

Europeiska unionen är det ekonomiska och politiska partnerskapet mellan 28 
europeiska medlemsländer. Den bildades av de första sex medlemsländerna efter andra 
världskriget för att främja ekonomiskt samarbete som en garant för framtida fred. 

EU:s sju institutioner utgör grunden för organisationen. EU-kommissionen föreslår lagar 
som ministerrådet och Europaparlamentet sedan beslutar om. Europeiska rådet, 
där medlemsländernas stats- och regeringschefer sitter, håller toppmöten och bestämmer över EU:s 
mål och prioriteringar. EU-domstolen dömer i tvister som uppstår i EU. Europeiska 
centralbanken håller koll på inflationen och samarbetet kring den gemensamma 
valutan euro, och Europeiska revisionsrätten granskar EU:s utgifter och inkomster. 

Europaparlamentet
I Europaparlamentet sitter 751 ledamöter som väljs av EU-medborgarna vart femte år. Tillsammans 
med ministerrådet beslutar Europaparlamentet  om lagar som påverkar medborgarna i deras vardag. 
Detta gör de exempelvis i frågor om fri rörlighet, livsmedelssäkerhet, konsumentskydd, miljö och de 
flesta ekonomiska sektorer. Medlemsländerna har fortfarande vetorätt på områden som skatter samt 
utrikes- och försvarspolitik. Numer har ca 40 % av nya svenska lagar sitt ursprung i EU.

Den främsta uppgiften för parlamentsledamöterna är att företräda medborgarna på EU-nivå och att 
hävda deras intressen gentemot EU:s ledare och institutioner. Parlamentsledamöterna ska också 
skydda de mänskliga rättigheterna i ekonomiska avtal och handelsavtal som EU ingår. Under den 
senaste mandatperioden har 20 svenska ledamöter representerat Sveriges medborgare i parlamentet.

De politiska grupperingarna i parlamentet:

jennifer
Rektangel




