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LÄTTA VINDAR, MED doft av ny
bakade croissanter från tor
get i Flagey, stryker mig över 
kinden i arla morgon när jag 
raskt går mot en spårvagns
hållplats i Bryssel. En måttlig 
nivå av stress infinner sig, 
liksom en sprudlande känsla 
inombords, i en för mig helt 
ny stad och inför första prak
tikdagen i EUparlamentet. 

Febrilt knappar jag in Brys
sels centralstation på trafik
operatörens applikation. Till 
slut övergår stressen i lugn 
och tacksamhet. Lugn över 
att jag går på rätt spårvagn 
och sedermera rätt tåg till 
Paris för möte med nya 
kollegor. Tacksamhet över att 
EU ännu än gång har räddat 
och underlättat min vardag. 
Både avgiftsfri roaming och 
fri rörlighet är ett resultat av 
politiska beslut. 

ETT HALVÅR GÅR snabbt och 
praktikperioden närmar sig 
sitt slut. Lite vemodigt att 
något som överträffat för
väntningarna tar slut, men 
vetgirigheten för samhälls
frågor och Europasamarbetet 
kvarstår. Den sprudlande 
känslan i september förra 
året finns förvisso kvar, men 
utmanas också av en växande 
oro för vad som komma skall. 

Larmrapporter om klimat
förändringarna hopar sig. På 
tapeten finns även brexit och 
dess latenta negativa konse

kvenser. Nyhetsinslag om 
regeringsbildningen i Sverige 
har under hösten duggat tätt. 
Moderaternas närmande till 
Sverigedemokraterna skräm
mer mig, särskilt efter myck
et förkovran om situationen i 
Ungern, Polen och Rumänien.  

  
I POLEN KÄMPAR kvinnorätts
aktivister med näbbar och 
klor för att behålla den redan 
hårt ansatta aborträtten. Lag 
& Rättvisa, polska regerings
partiet, skyr inga medel för 
att försvaga rättsstaten och 
minoriteters rättigheter. 
Viktor Orban, Ungerns makt
fullkomlige premiärminister, 
nedmonterar skrupelfritt de
mokratin. Hotet mot oberoen
de medier, politiskt tillsatta 
domare, riggat valsystem 
och strypta medel till landets 
kvinnojourer är flera exempel 
på en demokrati i förfall. I 
Rumänien arrangeras protest 
efter protest mot regering
ens oförmåga att bekämpa 
korruption. 

Sverige har valt en annan 
väg. Samarbete över block
gränsen gör landet till ett av 
de få som inte ger inflytande 
åt högernationalistiska parti
er. Det ska vi vara stolta över. 
När land efter land faller platt 
för den spirande nationalis
men, måste Sverige och svens
ka socialdemokratin ta på sig 
ledartröjan för demokratin.

I den svenska debatten 

anförs inte sällan argument 
om frihandel, ekonomi och 
rörlighet som anledningar 
till att vi ska vara en del av 
EUsamarbetet. Rimligtvis är 
det goda skäl som också tål att 
upprepas. 

Men det måste vara lika vik
tigt att reflektera över varför 
EU kom till och vad som utgör 
stommen för samarbetet. I 
över 70 års tid har EUsam
arbetet skapat en era av fred, 
välstånd och demokrati.  

  
I EN TID när grundläggande 
värden ifrågasätts måste 
socialdemokratin fortsatt stå 
i frontlinjen till försvar för 
demokrati, arbetstagares rät
tigheter och alla människors 
lika värde. Fortsättningsvis 
ska vi, progressiva krafter, 
vara en nagel i ögat på Viktor 
Orban och andra auktoritära 
ledare, som slår sönder demo
kratin och de rättigheter som 
inte sällan tas för givna. 

Demokratin måste vinnas 
av varje generation, varje 
dag. Att förstå historien och 
reflektera över Europasam
arbetets betydelse, får en att 
inse vad som är viktigast. 
Gärna fri roaming och doften 
av croissanter, men först ett 
rejält och robust värn för 
demokratin.

ERIK HOLM
praktikant hos S i 

EU-parlamentet

RÄTTVISA    VILLKOR HAR VARIT RÖD TRÅD 

Socialdemokratins 
plats – i frontlinjen

utskottet kändes det skönt att vi 
verkligen fick det gjort. 

BESLÄKTAT ÄR DE nya reglerna för 
cabotage, transporter som utförs 
av företag från ett annat land. 
Förare från andra medlemsstater 
har kunnat stanna länge i Sverige 
för att försöka få körningar till 
låg ersättning. Medan de är här 
kanske de sover i bilen och saknar 
möjlighet att laga mat.

– Det vanligaste samtalet jag 
har haft under de här åren är 
någon som ringer från en plats i 
Sverige, till exempel Jönköping, 

Följ S i EU på twitter:  
@SiEUParlamentet

BRYSSEL. EU-samarbetet har lett till fred, ökat välstånd och demokrati – något som nu måste försvaras.

Konkurrera inte med sämre 
löner eller villkor. Det är 
den röda tråden när Mari-
ta Ulvskog ser tillbaka på 
frågor som hon tycker har 
gått framåt under mandat-
perioden. 

– Vi har koncentrerat 
oss på två ämnesområden, 
arbetsmarknadsfrågor och 
klimat och miljö. 

ETT UTSTATIONERINGSDIREKTIV 
som innebär rätt till lika lön för 
lika arbete oavsett vilket EUland 
man kommer från. Skydd mot 
cancerogena och mutagena ämnen 
på jobbet. Och restriktioner som 
gör att utländska transport
företag inte kan dumpa löner 
och villkor. Det nämner Marita 
Ulvskog, gruppledare för svenska 
socialdemokrater i Europaparla
mentet som tre viktiga framgång
ar i EUarbetet.

Frågor om lika lön och villkor 
för lika arbete handlar inte bara 
om just trygga jobb och rättvisa, 
enligt Marita Ulvskog.

– Vi göder de extrema partierna 
om vi inte löser de här konflik
terna.

Ett grundproblem är att de 
stora olikheterna i levnadsvillkor 
inom EU innebär att det finns 
människor som är villiga att jobba 
för låg lön och med dåliga villkor. 
Den svenska Slinjen är tydlig: 
man kan inte anpassa sig nedåt 
utan måste konkurrera genom att 
vara effektiv och bäst på det man 
gör.

– Det är absolut nödvändigt för 
oss som tycker att vanliga männi
skors arbetsvillkor är viktiga. 

DET NYA utstationeringsdirek
tivet innebär att det inte spelar 
någon roll vilket EUland en 
arbetstagare kommer från, det 
är samma villkor som gäller. 
Överenskommelsen slöts medan 
Bulgarien var ordförandeland 
vilket Marita Ulvskog tycker har 
en särskild poäng. Det finns näm
ligen ofta en östvästdimension i 
dessa frågor. 

– Det bulgariska ordföran
deskapet fungerade alldeles 
utmärkt under det här arbetet. 
Sedan handlade det också om 
förhandlingstaktik och förhand
lingsinnehåll. Eftersom jag var 
ordförande i sysselsättnings

tuell, det kan till exempel handla 
om att få EUfinansiering till 
olika satsningar. 

– Och under flyktinghösten 
diskuterades det flitigt hur det 
skulle hanteras och på vilken nivå 
ansvaret låg. Trots att EU känns 
långt borta är det ändå ständigt 
nära.

ELINA GUSTAFSSON
ledamot i kommunfullmäktige  
i Karlskrona (S) 

VAD BETYDER EU  
I DIN VARDAG? 

– Även om man jobbar med 
politiken i det lilla och nära 
människan är EU ständigt ak

ENKÄT

LIKA LÖN. 
Konkurrera 
genom att vara 
bäst, inte genom 
lägre lön och dåli-
ga villkor, säger 
Marita Ulvskog.

YLVA SÄFVELIN
/AIP
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RÄTTVISA    VILLKOR HAR VARIT RÖD TRÅD 

utskottet kändes det skönt att vi 
verkligen fick det gjort. 

BESLÄKTAT ÄR DE nya reglerna för 
cabotage, transporter som utförs 
av företag från ett annat land. 
Förare från andra medlemsstater 
har kunnat stanna länge i Sverige 
för att försöka få körningar till 
låg ersättning. Medan de är här 
kanske de sover i bilen och saknar 
möjlighet att laga mat.

– Det vanligaste samtalet jag 
har haft under de här åren är 
någon som ringer från en plats i 
Sverige, till exempel Jönköping, 

och säger att det står si och så 
många lastbilar framför vårt köp-
centrum, det är 25 grader kallt, 
de försöker värma vatten på sprit-
kök, ni måste göra någonting!

Parlamentet har nu röstat 
igenom regler som begränsar 
möjligheterna för förare som kör 
för utländska företag att stanna 
i andra länder. När de har kört in 
en transport till Sverige får de 
stanna och köra inhemska trans-
porter i högst tre dagar sedan 
måste de lämna landet och vara 
utanför i minst 60 timmar. Efter 
fyra veckor på vägarna måste de 

återvända till ursprungslandet. 
– Det här är ett jätteframsteg. 

Det innebär att de som kör in en 
transport i Sverige inte kan stan-
na under en obegränsad tid och 
konkurrera genom att ta lägre be-
talt för att förarna har låga löner 
och dåliga arbetsvillkor. 

Ännu återstår dock för mi-
nisterrådet och parlamentet att 
komma överens. 

ÄVEN REVIDERINGEN av direktivet 
om cancerogena och mutagena 
ämnen i jobbet handlar i slutän-
den om att säkra att företag inte 

tuell, det kan till exempel handla 
om att få EU-finansiering till 
olika satsningar. 

– Och under flyktinghösten 
diskuterades det flitigt hur det 
skulle hanteras och på vilken nivå 
ansvaret låg. Trots att EU känns 
långt borta är det ändå ständigt 
nära.

VILKEN ÄR EUS STÖRSTA  
UTMANING? 

– Att hålla ihop, inte minst 
med tanke på vad som har hänt 
med Storbritannien och jag tror 
att vi bara har sett början ännu. 
Säga vad man vill om EU, men i 
grunden handlar det om att få oss 
att hålla ihop och hålla sams och 

förhindra att det blir krig. Sedan 
finns det många andra stora 
utmaningar, som flyktingmottag-
ande och klimatet. 

VAD KAN EU GÖRA MER FÖR ATT 
HÅLLA IHOP? 

– Jag tror att många tänker att 
EU är lika med Bryssel, men EU 

ska kunna konkurrera på bekost-
nad av personalens hälsa. 

NU HAR EU ett regelverk på plats 
som innebär att inte ens Sverige, 
som ändå ligger långt framme vad 
gäller arbetsskydd, klarar sig utan 
anmärkningar. 

– Vi har fått ett krav på oss 
när det gäller diesel. Man kan 
tro att det bara är de som jobbar 
på bensinstationer som utsätts 
för dieselångor men det finns i 
många arbetsmiljöer, bland annat 
i gruvor. 

YLVA SÄFVELIN

ENKÄT

LIKA LÖN. 
Konkurrera 
genom att vara 
bäst, inte genom 
lägre lön och dåli-
ga villkor, säger 
Marita Ulvskog.

YLVA SÄFVELIN
/AIP

Vi har fått 
ett krav 
på oss när 
det gäller 
diesel. 

Många tän-
ker Bryssel, 
men EU är vi 
alla.

’’

’’

FRAMGÅNGAR
• Nytt utstationeringsdirektiv 

som innebär att arbetstagare 
från ett EU-land som tillfälligt 
jobbar i ett annat har rätt till 
samma lön som inhemska arbe-
tare.

• Reviderat direktiv om expone-
ring av cancerogena och muta-
gena ämnen på arbetsplatser 
vilket innebär restriktioner för 
ytterligare ämnen, bland annat 
dieselångor. 

• Nya regler för cabotage, trans-
porter inom ett land som utförs 
av ett företag från ett annat 
land. 

är vi alla. Man måste bli bättre 
på att komma nära människors 
vardag och få människor att för-
stå nyttan av ett samarbete. Det 
handlar inte om att satsa mer 
pengar på det ena eller det andra 
utan om att alla måste känna att 
EU är värdefullt, inte att man 
bara betalar in en massa pengar. 
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HEDH: PORR OCH KLYFTOR 
BAKOM ÖKAD SEXHANDEL

HANDEL GER INTE BARA JOBB

Att påverka som parlamen-
tariker handlar inte bara 
om att jobba inom EU-insti-
tutionerna. Efter att ha job-
bat med ny EU-lagstiftning 
om människohandel har 
Anna Hedh fått vara med 
och bidra när Frankrike och 
Irland tagit fram nya lagar 
om sexhandel.

– Det har gått framåt.

MÄNNISKOHANDELN ÄR DEN gräns-
överskridande brottslighet som 
ökar mest och som omsätter näst 
mest pengar, efter vapen. 

– Det är sexslavhandel det 
handlar om, till ungefär 80 
procent. Det är mest kvinnor och 
barn och ungefär 65 procent av al-
la offer kommer från EU-länder, 
säger Anna Hedh.

Det går inte att ta miste på att 
hon är djupt engagerad i arbetet 
mot sexhandeln. Själv tror hon att 
ökade klyftor och porr-industrin 
bidrar till att den ökar. Det finns 
många människor som känner 
frustration runt om i Europa, och 
när porrfilmerna blir grövre ökar 
intresset för att själv pröva det 
man ser på film, även om man inte 
har en partner som är intresserad. 

– I de gamla öststaterna är det 
många som har en svår ekonomisk 
situation. Man kan hamna i en 
sits där man tror att man ska åka 
till ett annat land för ett jobb men 
hamnar i sexslaveri. 

Det kanske inte låter som att 
det faktiskt sker framsteg när 
det gäller människohandel. Men 
att det nu finns en EU-lagstift-
ning på plats, med högre straff 
och krav på att hjälpa offren, är 
enligt Anna Hedh ett stort steg i 
rätt riktning. 

Och att lagstiftning gör skill-
nad tvivlar hon inte på.

– Sverige förbjöd sexköp 1999 
och är det land som har minst 
människohandel i Europa. Det be-
tyder inte att vi inte har det, men 
det är besvärligt att placera offer 
för människohandel här eftersom 
det är förbjudet att köpa sex. 

EU HAR UNDER mandatperioden 
också skärpt reglerna om synte-
tiska nätdroger, alltså droger som 
ständigt förändras för att und-
vika förbud. När lagstiftningen 
hinner i kapp en viss drog görs en 
liten förändring för att den inte 
längre ska täckas av förbudet. 

– Det är en jätteviktig fråga. 
Syntetiska droger underlättar för 
missbrukare men också för unga 
att prova, säger Anna Hedh. 

EUs nya lagstiftning innebär 
att drogerna ska upptäckas och 
förbjudas snabbare.

– I dag ska det ta två år att 
upptäcka och förbjuda dem, nu 
säger vi att det ska ta ett halvår. 
Dessutom tar vi fram en gemen-
sam databas, det är inte alltid 
samma droger som är populära i 
alla länder samtidigt. 

I DAG HAR NÄSTAN VAR TREDJE 
KVINNA i EU varken arbete eller 

har sökt jobb och de blir därmed 
beroende av att andra försörjer 
dem. Kvinnor tar också det störs-
ta ansvaret både för barn och för 
åldrande föräldrar; i nästan alla 
EU-länder saknas offentlig barn- 
och äldreomsorg likt den svenska.

EU-kommissionen har tagit 
fram förslag som syftar till att 
fler kvinnor ska komma ut i ar-
betslivet och Anna Hedh har job-
bat  med en rapport om kvinnors 
ekonomiska självbestämmande 
som underlag.

– I Romfördraget står det 
inskrivet att kvinnor och män ska 
ha lika lön för lika arbete men det 
skiljer fortfarande i snitt 16,4 
procent mellan vad män och kvin-
nor tjänar. Det innebär också att 
pensionsgapet blir stort, det är 
nästan 39 procent i hela EU. 

OM LÖNEGAPET FORTSÄTTER att 
slutas i samma takt som i dag 
kommer män och kvinnor inte 
tjäna lika mycket förrän 3018. 

– Kommissionen la ett radikalt 
förslag, bland annat skulle båda 
föräldrarna ha fyra månaders 
föräldraledighet och man skulle 
ha rätt till en vecka ledigt per 
år för att ta hand om sina äldre 
föräldrar. Det kommer aldrig att 
gå igenom, säger Anna Hedh.

Men återigen betonar hon 
vikten av att frågan hamnar på 
dagordningen. 

– För mig är det en stor vinst, 
det är en fråga som efter många år 
har kommit upp på bordet. Ibland 
måste man bana vägen. 

YLVA SÄFVELIN

FRAMGÅNGAR
Ökad uppmärksamhet kring och fler 
länder lagstiftar om människohandel och 
sexhandel.
Nya regler om syntetiska nätdroger som 
innebär att de ska upptäckas och förbju-
das inom ett halvår. 
Fokus på kvinnors möjlighet till ekono-
miskt självbestämmande.

TOBIAS BAUDIN
ordförande Kommunal

VAD BETYDER EU I DIN VARDAG? 
– EU är väldigt påtagligt 

för oss. Kommunal orga-
niserar över en halv miljon 
medlemmar, varav de flesta 
arbetar inom kommun och 
landsting. Vi vet att väldigt 
många beslut som påverkar 
medlemmarna fattas på 
EU-nivå. Därför måste vi 
vara med och påverka. 

VILKEN ÄR EU:S STÖRSTA  
UTMANING? 

– Att de mörka krafterna 
inte får ta över. Att främ-
lingsfientliga och kvinno-
fientliga partier vinner ter-
räng är mycket allvarligt. Den 
utvecklingen måste stoppas. 
Här kan vi fackliga göra skill-
nad för ett mer demokratiskt 
och solidariskt EU. 

GÖR EU TILLRÄCKLIGT I DEN 
FRÅGAN?

– Nej, det gör de inte. Där-
för är det viktigt att fokusera 
på de frågor som är viktiga för 
medlemmarna, de stora frå-
gorna som rör deras vardag. 
Exempelvis trygghetsfrågor 
för löntagare, klimatfrågor 
och kvinnors situation i livet 
och på arbetsmarknaden.

DANIEL FÄRM
chef för tankesmedjan Tiden

VAD BETYDER EU I DIN VARDAG?
– Ett konsumentskydd – 

jag var på en resa till New 
York, flyget var försenat, men 
enligt EU-regler kunde vi få 
en bra kompensation för det. 

VILKEN ÄR EU:S STÖRSTA  
UTMANING?

– Den viktigaste utmaning-
en är att komma tillbaka till 
den samsyn om de grundläg-
gande värderingarna som 
utmanas av länder som Polen, 
Ungern och Italien. Som att 
ta ansvar för asylsökande, 
respekt för demokrati och 
mänskliga rättigheter.

TYCKER DU ATT EU GJORT 
TILLRÄCKLIGT I FRÅGAN?

– EU har hotat Polen och 
Ungern med vite och sank-
tioner. De behöver vara tuffa 
och tydliga med vad som är 
unionens grundläggande 
värderingar. 

I Romför-
draget 
står det 
inskrivet 
att kvinnor 
och män 
ska ha lika 
lön för lika 
arbete men 
det skiljer 
fortfarande 
i snitt 16,4 
procent. 

’’

FRAMGÅNGAR
• Ökad upp-

märksamhet 
kring och fler 
länder lag-
stiftar om män-
niskohandel 
och sexhandel.

• Nya regler 
om syntetiska 
nätdroger som 
innebär att de 
ska upptäckas 
och förbjudas 
inom ett halv-
år. 

• Fokus på kvin-
nors möjlighet 
till ekonomiskt 
självbestäm-
mande.

MÄNNISKOHANDELN ÖKAR MEST. Ungefär 65 procent av alla offer för sexslavhandeln kommer från EU-länder, säger Anna Hedh (S).

Samarbetsprogrammet 
Interreg blir kvar i Östersjö-
regionen, trots att kom-
missionen hade tänkt att 
skrota det.

– Det är ett program som 
har haft och kommer att 
fortsätta att ha betydelse 
för människor i olika delar 
av Sverige, säger Aleksan-
der Gabelic.

EFTER ETT ÅR i Europaparlamen-
tet anser Aleksander Gabelic 
absolut att det finns möjligheter 
att påverka.

– Det är ett spännande sätt att 
arbeta. Vi jobbar över nations-
gränser och sakfrågeinriktat.

Genom att arrangera semi-
narier, diskutera och lämna in 
skrivelser och förslag går det 
att påverka vilken politik EU 
till slut ska föra. Ett exempel 
var när EU-kommissionen inför 
den kommande budgetperioden 
2021–2027 helt ville skrota sam-
arbetsprogrammet Interreg runt 
Östersjön. 

– Vi var väldigt påstridiga och 
kommissionen har fått ge sig. 

INTERREG HANDLAR OM att 
utveckla samarbete över nations-
gränser.

– Samarbetet har haft bety-
delse för att stärka Östersjö-
regionen, det har till exempel 
funnits pengar för att stödja unga 
entreprenörer och för att jobba 
med att bli av med skadliga ämnen 
i Östersjön. Det är en viktig land-
vinning att programmet är kvar 
i budgeten. Det visar att vi inte 
bara betalar in pengar till EU, vi 
kan också få resurser till viktiga 
saker. 

Hur EU ska hantera medlems-
stater som bryter mot grundläg-
gande principer om rättsstaten 
och mänskliga rättigheter har 
varit en het fråga de senaste åren. 
EU-kommissionen har lagt ett 
förslag om att inrätta en sanktion 

ENKÄT
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HANDEL GER INTE BARA JOBB

FRAMGÅNGAR
Ökad uppmärksamhet kring och fler 
länder lagstiftar om människohandel och 
sexhandel.
Nya regler om syntetiska nätdroger som 
innebär att de ska upptäckas och förbju-
das inom ett halvår. 
Fokus på kvinnors möjlighet till ekono-
miskt självbestämmande.

Viktig 
land
vinning 
att pro
grammet 
är kvar i 
budgeten.

’’

Samarbetsprogrammet 
Interreg blir kvar i Östersjö-
regionen, trots att kom-
missionen hade tänkt att 
skrota det.

– Det är ett program som 
har haft och kommer att 
fortsätta att ha betydelse 
för människor i olika delar 
av Sverige, säger Aleksan-
der Gabelic.

EFTER ETT ÅR i Europaparlamen-
tet anser Aleksander Gabelic 
absolut att det finns möjligheter 
att påverka.

– Det är ett spännande sätt att 
arbeta. Vi jobbar över nations-
gränser och sakfrågeinriktat.

Genom att arrangera semi-
narier, diskutera och lämna in 
skrivelser och förslag går det 
att påverka vilken politik EU 
till slut ska föra. Ett exempel 
var när EU-kommissionen inför 
den kommande budgetperioden 
2021–2027 helt ville skrota sam-
arbetsprogrammet Interreg runt 
Östersjön. 

– Vi var väldigt påstridiga och 
kommissionen har fått ge sig. 

INTERREG HANDLAR OM att 
utveckla samarbete över nations-
gränser.

– Samarbetet har haft bety-
delse för att stärka Östersjö-
regionen, det har till exempel 
funnits pengar för att stödja unga 
entreprenörer och för att jobba 
med att bli av med skadliga ämnen 
i Östersjön. Det är en viktig land-
vinning att programmet är kvar 
i budgeten. Det visar att vi inte 
bara betalar in pengar till EU, vi 
kan också få resurser till viktiga 
saker. 

Hur EU ska hantera medlems-
stater som bryter mot grundläg-
gande principer om rättsstaten 
och mänskliga rättigheter har 
varit en het fråga de senaste åren. 
EU-kommissionen har lagt ett 
förslag om att inrätta en sanktion 

i form av att pengar från stödfon-
der ska kunna undanhållas med-
lemsstater. Om kommissionen 
har kommit fram till att pengar 
ska dras in skulle det enligt lag-
förslaget krävas en majoritet mot 
i ministerrådet för att förslaget 
ska falla. 

När EU-parlamentets regional-
politiska utskott skulle behandla 
frågan var Aleksander Gabelic 
ansvarig för att föra den social-
demokratiska gruppens talan. I 
viss motvind, eftersom det finns 
andra partier som inte har velat 
gå den vägen. Men när parlamen-
tet fattade sitt beslut blev det 
ändå positivt.

– Skattemedel ska naturligtvis 
användas på ett sätt som är bra 
för medborgarna men också på ett 
sätt som gör att medlemsstaterna 
upprätthåller EUs grundläggan-
de principer. 

Än är förslaget om att undan-

hålla pengar om medlemsstater 
generellt brister i att upprätthål-
la rättsstatens principer inte i 
hamn. 

Ministerrådet måste fatta 
beslut och sedan ska EUs olika 
institutioner enas om detaljerna. 

– Men det är positivt att vi 
har kommit så här långt. För-
hoppningsvis leder det till att 
budgeten blir ett redskap som 
kan användas som påtryckning 
mot länder som bryter mot EUs 
grundtanke. 

I FEBRUARI TRÄDDE ett nytt han-
delsavtal mellan EU och Japan i 
kraft. Det omfattar 635 miljoner 
människor och en tredjedel av 
världens samlade bruttonational-
produkt och Aleksander Gabelic 
har varit med om att jobba fram 
det i sitt uppdrag som suppleant 
i utskottet för internationell 
handel. 

– Vi har drivit på för att det 
ska bli ett bättre avtal som bland 
annat innebär att hög standard 
för miljö, arbetstagare och konsu-
menters hälsa inte ska ses som ett 
handelshinder. 

Handel är bra för arbetstill-
fällen, men rätt hanterat kan det 
också ha positiva sidoeffekter för 
att till exempel stärka mänskliga 
rättigheter, menar Gabelic. Och 
nya handelsavtal är överhuvud-
taget en landvinning i en tid när 
isolationismen är på frammarsch.

– Handelsavtalet kommer att 
öka möjligheten för export från 
EU till Japan, och tvärtom. 

VISSERLIGEN SKA MAN vara lite 
försiktig med siffror, säger han, 
men:

– 36 miljoner människor anses 
ha fått jobb på grund av den han-
del som EU har med omvärlden.

YLVA SÄFVELIN

LISA PELLING
utredningschef 
på den fack-
föreningsnära 
tankesmedjan 
Arena Idé

VAD BETYDER 
EU I DIN VARDAG? 

– Allt! Britterna blir ju nu 
smärtsamt varse hur samman-
flätade vi européer är. Skulle vi 
lämna EU riskerar vi att medi-
cinerna tar slut på apoteken och 
maten i livsmedelsaffärerna, och 
människor som lever och jobbar 
i andra EU-länder får problem. 

Min man är från Österrike så vi 
har de senaste 20 åren bott växel-
vis i Stockholm, Berlin, Uppsala 
och Wien. Vårt liv skulle ha varit 
betydligt mer komplicerat om 
inte EU-samarbetet hade funnits 
när vi fått föräldrapenning 
växelvis från både Österrike och 
Sverige och bytt mellan förskolor 
och skolor.

VILKEN ÄR EU:S STÖRSTA  
UTMANING?

– Storbritanniens utträde är 
en jättestor utmaning som EU 
hittills har hanterat ganska bra, 

och på ett sätt så att stödet för att 
stanna kvar i EU har ökat i andra 
länder. Men det blir svårare när 
de försvinner och vi får en nära 
granne som vi inte har samar-
betsavtal med. 

– Det är smart att komma 
överens, det är det som är bra 
med EU-samarbetet, nu måste vi 
börja om från början med Stor-
britannien.

– En annan utmaning kommer 
inifrån, det handlar om hot mot 
rättsstatens principer och de-
mokratin i länder som Tjeckien, 
Ungern och Polen. 

ENKÄT

ENKÄT

FRAMGÅNGAR
• Interreg – territoriella samarbets-

program  
runt Östersjön blir kvar.

• Europaparlamentet är positivt till 
att använda ekonomiska påtryck-
ningar mot medlemsstater som 
bryter mot unionens principer. 

• Nytt handelsavtal mellan EU och 
Japan. 

YL
VA

 S
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GÖR EU TILLRÄCKLIGT FÖR 
ATT HANTERA HOT MOT RÄTTS
STATEN OCH DEMOKRATIN I 
MEDLEMSLÄNDER?

– Det behöver göras mycket 
mer. Tyvärr är en del av 
problemet att EU inte var 
tillräckligt bra på att möta 
konsekvenserna av den eko-
nomiska krisen. Ekonomiskt 
missnöje är en grogrund för 
rop på auktoritära ledare och 
repressiv politik. EU var inte 
förberedd på krisen och agera-
de inte tillräckligt bra; priset 
för det betalar man nu. 

Ekonomiskt 
missnöje är 
en grogrund 
för rop på 
auktoritära 
ledare och 
repressiv 
politik.

’’

Aleksander Gabelic,  
Europaparlamentariker (S).

POSITIVT.
Handeln mellan 
länder kan bidra till 
att stärka mänskliga 
rättigheter, enligt 
Aleksander Gabelic.
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VIKTIGT INSE HUR EU-POLITIK
PÅVERKAR VÅRA PLÅNBÖCKER

GUTELAND HOPPAS PÅ 
NOLLUTSLÄPP 2050

– Man ska utnyttja EUs sto-
ra marknad så att du som 
kund får bättre produkter 
till billigare pris. 

Det säger Olle Ludvigsson 
och pekar på de borttagna 
roamingavgifterna som ett 
exempel på hur EU innebär 
förbättringar för medborg-
arna.

PENGAR ÄR DEN gemensamma 
nämnaren när Olle Ludvigsson är 
ledamot i utskottet för ekonomi 
och valutafrågor – billigare att 
använda internet med mobilen i 
andra EU-länder och enklare att 
göra betalningar mellan olika 
länder. 

De borttagna roamingavgifter-
na genomfördes i juni 2017 och 
är något som lämnar tydliga spår 
i många resenärers plånböcker. 
Även Olle Ludvigssons.

– Jag satt i en buss till Frank-
furt en gång och det började bli 
knappt om tid att hinna med mitt 
flyg. Jag tog upp min mobil och 
tittade på tiderna och det kostade 
mig några kronor…

I dag kan du ofta surfa till 

samma pris som i hemlandet. Det 
kan vara lätt att glömma att det 
var idogt arbete och förhandling-
ar under flera mandatperioder i 
Europaparlamentet som ligger 
bakom att det förverkligades. 

– DET ÄR VIKTIGT ATT inse vilka lös-
ningar vi kan nå när vi har öppna 
gränser mellan 28 länder –27 när 
Storbritannien lämnar, säger 
Ludvigsson, som förutom att 
jobba i parlamentet lägger mycket 
tid på att resa runt i Sverige och 
prata om EU för till exempel 
skolklasser. 

– Jag är extra stolt över att vi 
lyckats ge alla konsumenter i EU 
rätt att öppna och använda ett 
grundläggande bankkonto. 

En uppgörelse nåddes 2014 
och är ett resultat av en treårig 
process där Olle Ludvigsson var 
drivande i arbetet som skuggrap-
portör i parlamentets ekonomi-
utskott. Eftersom miljontals 
människor i Europa inte har 
något konto trots att de skulle 
vilja ha ett är detta en viktig 
ekonomisk och social reform. 
Reglerna började gälla i juni 2017 
i Sverige.        
OLLE LUDVIGSSON HAR en bak-
grund som Volvo-arbetare och 

inom facket. Det har övertygat 
honom om att beslut ska fattas 
där de är som mest effektiva.

– I dag i globaliseringens tid 
är det många beslut som måste 
fattas högre upp. 

Det gäller förstås även frågan 
om skatteplanering och skatte-
fusk. EU har inrättat ett tillfäl-
ligt utskott kring det ämnet där 
han har varit ledamot.

– Det är väl bara att konstatera 
att det finns inget företag som 
har som första prioritet att betala 
skatt. Det krävs lagstiftning och 
där tycker jag att man ska utnytt-
ja EUs marknad för att skapa lik-
värdighet. Vi som politiker måste 
täcka till de kryphål som finns. 

ATT BESLUT BEHÖVER fattas på 
en annan nivå än enskilda stater 
gäller även gränsöverskridande 
betalningar och ökad transparens 
kring avgifter för valutaväxling. 

–  Banker har goda möjligheter 
att ta ut ganska höga avgifter, jag 
tycker att det är viktigt att det är 
synligt vad du betalar. 

På båda de områdena har EU 
fattat beslut som kommer att 
genomföras de kommande åren. 
Man nådde dock inte hela vägen 
fram vad gäller att kunderna 

ska kunna se kostnaden för olika 
alternativ vid valutaväxling,  
till exempel när du handlar med 
kontokort utomlands. 

MAN KAN INTE få igenom allt, 
konstaterar Olle Ludvigsson. 
Arbetssättet i EU, med förhand-
lingar mellan parlamentet och 
ministerrådet, är ju inte helt 
olikt det fackliga arbetet.

– Parlamentet kommer in med 
sin position och rådet kommer in 
med sin, sedan ska man förhandla 
och det innebär kompromisser.

YLVA SÄFVELIN

Ett socialt och ekologiskt 
hållbart Europa har varit 
den svenska S-delegatio-
nens huvudinriktning under 
mandatperioden. Jytte Gu-
teland är den som framför 
allt hållit i miljöpolitiken.

– Vi har satt avtryck i kli-
matpolitiken, säger hon. 

JYTTE GUTELAND VAR bland annat 
förhandlare för den socialde-
mokratiska partigruppen när 
parlamentet, kommissionen och 
ministerrådet kom överens om 
handeln med utsläppsrätter fram 
till 2030. 

Utsläppsrätter är ett system för 
att minska utsläppen av växthus-
gaser. Företag måste ha utsläpps-
rätter för att få göra utsläpp. Har 
man mer utsläppsrätter än man 
gör av med kan man sälja dem, 
och vice versa. Ett problem har 
varit att det funnits ett överskott 
av utsläppsrätter vilket innebär 
att de är billiga och att det därför 
saknats ekonomiska incitament 
att minska utsläppen. 

– Vi jobbade med att få bort 
överskottet i systemet och vi fick 
bort så mycket att det motsvarar 
att Sverige skulle ha nollutsläpp 
i 50 år. Det är jag väldigt stolt 
över, säger Jytte Guteland. 

NÄR UTSLÄPPSRÄTTER dras bort 
från marknaden stiger priset och 
det blir dyrare att förorena. Det 
innebär också att EU kommer att 
överträffa sitt mål om att sänka 
utsläppen med 40 procent, räknat 
från 1990, till 2030. 

– Med den nya lagstiftningen 
kommer EU nå 45 procents reduk-
tion. Å andra sidan når vi ändå 
inte upp till vad forskarna säger 
att vi behöver – det är den dåliga 
nyheten…

Parlamentet har därför beslu-
tat att öka ambitionsnivån. Nu 
siktar man på att utsläppen ska 
sänkas med 55 procent till 2030, 
jämfört med basåret 1990. 

– Nu gäller det att få med sig 
Tyskland och andra medlemslän-
der som håller emot. Jag hoppas 
att vi den här mandatperioden 
hinner anta en resolution om EUs 
ambition till 2050, att vi ska ha 
nollutsläpp och hur vi når dit. 

ÄNDA SEDAN HON kandiderade 
till EU-parlamentet har Jytte 
Guteland velat värna bina som 
ju spelar en viktig roll för den 
biologiska mångfalden. Och även 
på insektssidan har hon nått 
framgångar. 

EU har beslutat om ett mer 
långtgående förbud mot neoni-
kotinoider, en slags växtskydds-
medel som enligt forskare dödar 
insekter. 

Det är väl 
bara att 
konsta-
tera att 
det finns 
inget fö-
retag som 
har som 
första 
prioritet 
att betala 
skatt. Det 
krävs lag-
stiftning.

’’

YLVA SÄFVELIN
/AIP

FRAMGÅNGAR
• Roamingavgiften för att surfa 

med mobilen inom EU avskaffades 
2017. 

• Allas rätt till ett grundläggande 
bankkonto i EU. Från och med den 
1 juni 2017 har alla konsumenter 
som kan visa att de är bosatta inom 
EES rätt att få öppna ett så kallat 
betalkonto med grundläggande 
funktioner i svenska banker.

• Avgifter som betaltjänstleveran-
törer tar ut för gränsöverskridande 
betalning i euro får inte vara dyrare 
än avgifter för motsvarande natio-
nella betalningar.

PENGAR ATT TJÄNA. Man ska utnyttja samarbetet mellan EUs alla länder till fördel för medborgarna, säger Olle Ludvigsson.
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ska kunna se kostnaden för olika 
alternativ vid valutaväxling,  
till exempel när du handlar med 
kontokort utomlands. 

MAN KAN INTE få igenom allt, 
konstaterar Olle Ludvigsson. 
Arbetssättet i EU, med förhand-
lingar mellan parlamentet och 
ministerrådet, är ju inte helt 
olikt det fackliga arbetet.

– Parlamentet kommer in med 
sin position och rådet kommer in 
med sin, sedan ska man förhandla 
och det innebär kompromisser.

YLVA SÄFVELIN

JAN ANDERSSON
ordförande i PRO Skåne 

VAD BETYDER EU I DIN VARDAG?
– Ganska mycket. Det vi 

handlar varje dag, om det är 
mediciner eller annat, oftast 
är de inte svenska. 

VILKEN ÄR EU:S STÖRSTA 
UTMANING?

– Egentligen tror jag att 
det handlar om hur man ska 
göra EU mer folkligt. Så 
medborgarna känner att det 
man sysslar med i de politiska 
samlingarna berör dem in i 
märgen. 

TYCKER DU ATT EU GJORT  
TILLRÄCKLIGT I FRÅGAN?

– Jag tycker inte att de 
tillräckligt har sysslat med 
rätt frågor, handeln är viktig, 
men det är inte frågan som 
EU-medborgarna värderar 
högt. Jag tror på att jobba 
med frågor som berör välfär-
den och arbetsmarknaden. 

 
ALICIA DICKNER
ledamot i S-Studenters styrelse

VAD BETYDER EU I DIN VARDAG?
– Jag ser ibland skyltar om 

saker som byggs med stöd av 
EU. Det blir en symbol för 
hur mycket det är som händer 
i EU, men som man oftast inte 
hör talas om. 

VILKEN ÄR EU:S STÖRSTA 
UTMANING?

– Att kunna få alla olika 
länder att känna att man har 
samma förutsättningar att 
delta och att man gynnas av 
samarbetet. 

TYCKER DU ATT EU GJORT 
TILLRÄCKLIGT I FRÅGAN?

– EU jobbar nästan enbart 
med det som påverkar deras 
legitimitet. Jag tror att vi rör 
oss från det. Många upple-
ver att det finanspolitiska, 
speciellt kring euro, gör att 
man antingen straffas, eller 
blir gynnad. 

 

Ett socialt och ekologiskt 
hållbart Europa har varit 
den svenska S-delegatio-
nens huvudinriktning under 
mandatperioden. Jytte Gu-
teland är den som framför 
allt hållit i miljöpolitiken.

– Vi har satt avtryck i kli-
matpolitiken, säger hon. 

JYTTE GUTELAND VAR bland annat 
förhandlare för den socialde-
mokratiska partigruppen när 
parlamentet, kommissionen och 
ministerrådet kom överens om 
handeln med utsläppsrätter fram 
till 2030. 

Utsläppsrätter är ett system för 
att minska utsläppen av växthus-
gaser. Företag måste ha utsläpps-
rätter för att få göra utsläpp. Har 
man mer utsläppsrätter än man 
gör av med kan man sälja dem, 
och vice versa. Ett problem har 
varit att det funnits ett överskott 
av utsläppsrätter vilket innebär 
att de är billiga och att det därför 
saknats ekonomiska incitament 
att minska utsläppen. 

– Vi jobbade med att få bort 
överskottet i systemet och vi fick 
bort så mycket att det motsvarar 
att Sverige skulle ha nollutsläpp 
i 50 år. Det är jag väldigt stolt 
över, säger Jytte Guteland. 

NÄR UTSLÄPPSRÄTTER dras bort 
från marknaden stiger priset och 
det blir dyrare att förorena. Det 
innebär också att EU kommer att 
överträffa sitt mål om att sänka 
utsläppen med 40 procent, räknat 
från 1990, till 2030. 

– Med den nya lagstiftningen 
kommer EU nå 45 procents reduk-
tion. Å andra sidan når vi ändå 
inte upp till vad forskarna säger 
att vi behöver – det är den dåliga 
nyheten…

Parlamentet har därför beslu-
tat att öka ambitionsnivån. Nu 
siktar man på att utsläppen ska 
sänkas med 55 procent till 2030, 
jämfört med basåret 1990. 

– Nu gäller det att få med sig 
Tyskland och andra medlemslän-
der som håller emot. Jag hoppas 
att vi den här mandatperioden 
hinner anta en resolution om EUs 
ambition till 2050, att vi ska ha 
nollutsläpp och hur vi når dit. 

ÄNDA SEDAN HON kandiderade 
till EU-parlamentet har Jytte 
Guteland velat värna bina som 
ju spelar en viktig roll för den 
biologiska mångfalden. Och även 
på insektssidan har hon nått 
framgångar. 

EU har beslutat om ett mer 
långtgående förbud mot neoni-
kotinoider, en slags växtskydds-
medel som enligt forskare dödar 
insekter. 

– Vi har också pressat kommis-
sionen att lägga ett förslag om 
hur man ska jobba vidare med 
hormonstörande ämnen. Och jag 
har jobbat fram en rapport där 
miljöutskottet slår fast att vi mås-
te få en hållbarare användning av 
bekämpningsmedel. Vi rekommen-
derar att EU ska koppla kemika-
lieanvändningen till den gemen-
samma jordbrukspolitiken och till 
stödet i jordbrukspolitiken.

Miljöutskottet vill att ekono-
miskt stöd ska kunna dras in om 
kemikalier inte används på ett 
hållbart sätt. 

Här gäller det enligt Jytte Gu-
teland att parlamentet fortsätter 
att pressa kommissionen för att 
kemikalieanvändningen ska kopp-
las till budgeten. 

– Vi har vunnit flera delsegrar 
om kemikalier även om vi inte har 
vunnit det stora slaget, samman-
fattar hon. 

VAD GÄLLER DEN sociala sidan 
av ett hållbart Europa är Jytte 
Guteland nöjd med att ha varit 

med om att stoppa ett förslag – 
för ibland handlar det inte om 
att fatta beslut som innebär att 
saker och ting blir bättre utan om 
att stoppa sådant som kan orsaka 
problem längre fram. 

KOMMISSIONEN PLANERADE att 
öppna för att det skulle vara 
lätt att starta en slags privata 
enmansbolag över landgränser, 
SUP-bolag. 

– Det var så ogenomtänkt, 
det hade kunnat hjälpa oseriösa 
aktörer som ville kringgå regler i 
medlemsstater eller skapa brevlå-
deföretag som inte är verksamma 
i ett land utan bara drar nytta av 
fördelar. 

Kommissionen gav så småning-
om upp.

– Jag tror det spelade roll att 
vi i det rättsliga utskottet var så 
aktiva. 

YLVA SÄFVELIN

Vi har  
vunnit 
flera del-
segrar om 
kemika-
lier även 
om vi inte 
har vunnit 
det stora 
slaget.

’’

YLVA SÄFVELIN
/AIP

YLVA SÄFVELIN
/AIP

ENKÄT

FRAMGÅNGAR
• Utsläppsrätter motsvarande vad 

Sverige släpper ut av växthusgaser 
under 50 år har dragits bort från 
marknaden. EU-parlamentet har 
satt som ambition att minska ut-
släppen med 55 procent till 2030, 
jämfört med 1990. 

• Skärpt förbud mot neonikotinoider 
och parlamentet tar ställning för 
att koppla kemikalieanvändning i 
jordbruket till jordbruksstöd.

• Kommissionens förslag om privata 
enmansbolag, SUP-bolag, stoppa-
des.

Jag tror på att jobba 
med frågor som berör 
välfärden och arbets-
marknaden.

’’AMBITION. EU-parlamentets mål är att minska utsläppen med 55 procent från 1990 till 2030. 
PENGAR ATT TJÄNA. Man ska utnyttja samarbetet mellan EUs alla länder till fördel för medborgarna, säger Olle Ludvigsson.

Jytte Guteland,  
Europaparlamentariker (S).
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– EU är jämlikhetspoliti-
kens nästa slagfält, säger
juristen och debattören
Hanna Eklund.

För att vinna slaget vill 
hon bland annat skapa en 
omfördelningspolitik på 
Europeisk nivå genom att  
beskatta finanstransaktio-
ner mellan länder. Pengar-
na skulle kunna användas 
på ett sätt som synliggör 
nyttan av det mellanstatli-
ga samarbetet. 

TRANSNATIONELLT – ÖVER nations-
gränserna – är ett ord som åter-
kommer när Hanna Eklund, jurist 
och doktor i Europarätt, resonerar 
kring hur EU skulle kunna göra 
skillnad för jämlikhet och social 
rättvisa. 

Våra liv rör sig allt mer över na-
tionsgränserna, då måste lösning-
arna göra detsamma. 

– Jag är väldigt kritisk till
mycket av vad EU gör men sam-
tidigt tror jag att om man skulle 
kunna få en jämlikhetspolitik på 
den nivån skulle den kunna bli 
framgångsrik, säger hon. 

Ojämlikhet skapas på många 
olika sätt, konstaterar Hanna Ek-
lund, ett av dem är den gränsöver-
skridande kapitalmarknaden. Den 
genererar mycket rikedom – som 
kommer få till del. Samtidigt är 
den obeskattad.

– Vi ska också komma ihåg att
det var finansmarknaden som låg 
bakom euro-krisen. EU-kommis-
sionen har tagit fram ett förslag 
på skatt på finansiella transak-
tioner mellan medlemsstater, det 
tror jag skulle vara väldigt bra.  

Skatten skulle vara väldigt låg 
och endast gälla finansiella insti-
tutioner.

– Om du köper en lägenhet på
Mallorca ska du inte beskattas. 

I dagsläget är det elva medlems-
stater som står bakom förslaget 
– bland dem inte Sverige. Men
bara genom att beskatta finansiel-
la transaktioner mellan de elva
länderna beräknas det att skatten
skulle generera drygt 30 miljarder 
euro årligen. 

DET PÅPEKAS OFTA att beslut på 
Europanivå påverkar vår vardag 
på många olika sätt, men EU lyck-
as ändå vara tämligen osynlig för 
medborgarna. Pengarna i budge-
ten försvinner i fonder och pro-

JÄMLIKHETEN KRÄVER 
INSATSER FRÅN EU

jekt och blir på så vis anonyma. 
EU-pengarna behöver bli synlig-
gjorda, menar Hanna Eklund.

– Jag tror att man behöver ha
mer av direkta bidrag. EU behöver 
i större utsträckning vara synlig i 
människors liv.

I DAG FINNS Eurasmusbidraget till 

universitetsstudenter. EU skulle 
till exempel kunna ha ett bidrag 
för personer, speciellt yngre, som 
söker arbete i andra EU-länder så 
att de får tid på sig att söka jobb på 
ett tryggt sätt.

– Man skulle också kunna ha ett
etableringsbidrag till människor 
som har fått asyl, i stället för att 

länderna bråkar om hur många 
man ska ta emot. 

Det är ett par exempel på hur 
EU enligt Hanna Eklund skulle 
kunna ta fram trygghetssystem 
som kompletterar, inte ersätter 
nationell politik.

– Det jag skriver och forskar om
är att försöka hitta en jämlikhets-
politik för EU där man inte ser det 
som att man antingen för jämlik-
hetspolitik på nationell nivå eller 
på EU-nivå. Jag vill koppla ihop 
dem. 

EN ANNAN FRÅGA där EU skulle 
kunna göra skillnad för jämlikhe-
ten är genom att skydda omsorgen 
om människor, precis som man i 
dag skyddar värdefull natur. Vår-
den håller också på att bli en vara 
på en transnationell marknad, i 
och med att riskkapitalbolag äger 
vårdbolag. 

Hanna Eklund hoppas att man 
kommer att börja inse att vård och 
social omsorg är något värdefullt 
som måste skyddas för att säkra 
vård efter behov.  

– Det skulle EU kunna göra
genom att kontrollera ägandet, 
precis som man redan kontrolle-
rar vilka som får äga till exempel 
banker och hur mycket som jord-
bruket får producera. 

VI LEVER I EN tid av nyliberal mark-
nadsekonomi och växande främ-
lingsfientlighet. 

I vissa av EUs medlemsländer 
finns också en stark EU-kritisk 
opinion, illustrerat inte minst av 
brexit. 

En ny vision där det är tydligt 
att EU-nivån omfördelar resurser, 
skyddar de ekonomiskt svaga och 
ökar tryggheten för alla skulle 
vara ett sätt att motverka de här 
trenderna, enligt Hanna Eklund. 
Och det var här någonstans som 
hennes personliga intresse väck-
tes. 

– Jag tänkte att det måste gå,
det måste finnas en massa möjlig-
heter på EU-nivån. 

YLVA SÄFVELIN

EU behöver 
vara synlig 
i männi
skors liv.

’’
FAKTA
Hanna Eklund är doktor i Europarätt 
och oberoende debattör. 

Hon har bland annat skrivit  
”Transnationell jämlikhetspolitik – en 
rapport om den europeiska konstitu-
tionen och framtidens vänsterprojekt” 
för Arena Idé. 

Rapporten går att ladda ner på 
arenaide.se/rapporter/ 
transnationell-jamlikhetspolitik/.

DR I EUROPARÄTT. 
Hanna Eklund ser ett 
EU som kan göra  skill-
nad för jämlikhet och 
social rättvisa.
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