
Partierna inför EU-valet den 7 juni 2009

Vi har ställt några frågor till partierna angående EU-val. Här nedan är våra frågor 
och partiernas avar.

1. Varför ska man rösta på ert parti i EU-valet?
2. Hur anser ert parti att kollektivtrafiken ska drivas och hur EU påverkar
detta?
3. Hur ser ni att EU kan påverka den svenska arbetsrätten genom t ex
Laval-domen?

Kristdemokraterna
1. Vi känner stark sympati för arbetarrörelsen och vi kommer att försvara 

den svenska avtalsmodellen med fria och självständiga parter som gör upp 
om lönerna och anser inte att tex minimilöner är rätt väg att gå! 

2. Kristdemokraterna är positiva till den svenska avtalsmodellen. Löner är en 
avtalsfråga mellan arbetsmarknads parter och inte något politiska partier 
och politiker skall bjuda över eller under varandra om.

3.  Lavaldomen bekräftar att den svenska kollektivavtalsmodell, inklusive 
rätten till stridsåtgärder mot arbetsgivare från en annan medlemsstat, är 
förenlig med EG-rätten. EG-domstolens utslag sade dock att Byggnads avtal 
var för snårigt och inte tillräckligt förutsägbart vid etablering i Sverige.

Socialdemokraterna
a. Det gör skillnad om det är moderater eller socialdemokrater som 

representerar Sverige i EU. Vi socialdemokrater sätter jobben främst. Fler 
jobb, bättre jobb och gröna jobb

b. En väl utbyggd kollektivtrafik är nödvändig för att klara framtidens 
växande arbetsmarknadsregioner och för att möta klimatutmaningen. På 
EU-nivå vill vi framförallt investera i åtgärder för att öka järnvägsresandet. 
Inte minst måste samarbete för tillgänglighet öka och biljettpriserna bli 
konkurrenskraftigare.

c. Laval-domen får negativa konsekvenser om inte den svenska regeringen 
agerar. Vi vill stärka kollektivavtalen. Delar av EU utstationeringsdirektiv 
måste ändras för att säkra möjligheten att med kollektivavtal upprätthålla 
principen om lika lön för lika arbete. Detta är en utmärkt fråga att driva 
under det svenska ordförandeskapet.

ArbetarInitiativet
1. Därför att vi är EU-motståndare och företräder arbetarnas intressen. Det gör 
inget av riksdagspartierna. Vi är en del av arbetares och ungdomars kamp i hela 
Europa - mot privatiseringar, nedskärningar och rasism. 
- Vårt viktigaste krav är stopp för alla varsel och avsked. I år har närmare tusen 
jobb om dagen försvunnit i Sverige.
- Vi står för att fackföreningarna ska vara demokratiska och kämpande. Fackliga 
ledare och arbetarpolitiker ska leva på arbetarlön. Vi stöder kampanjen för en 
protestdag när riksdagen öppnar den 15 september.
- Dessutom, bland våra kandidater finns Per Johansson, klubb 119:s dåvarande 
ordförande som avskedades av Connex/Veolia 2005.



- ArbetarInitiativet är början på något nytt - ett antikapitalistiskt alternativ.

2. ArbetarInitiativet står för att kollektivtrafiken ska vara offentligt ägd och 
demokratiskt styrd - av arbetare och efter behov. Vi vill riva upp privatiseringar 
och skrota anbudsförfarandet för att få säkrare och långsiktig kollektivtrafik. Vi 
vill förbättra villkor och löner för de anställda.
- Vi är för en massiv utbyggnad av kollektivtrafiken och nolltaxa. 
 ArbetarInitiativet står för förstatligande och klimatomställning av 
fordonsindustrin - bilar, bussar och lastbilar, vi vill ha en storsatsning på 
snabbtåg och järnvägstrafik.
- EU står för privatiseringar och avregleringar, vilket drabbar både resenärer, 
anställda och miljön. Lissabonfördraget vill öka takten i privatiseringarna.
- Under valkampanjen har ArbetarInitiativet genomfört protester vid 
järnvägsstationer runt om i landet mot förslaget om total avreglering av 
persontrafiken på järnväg.

3. Med Lavaldomen har EU på nytt visat sig vara kapitalets union. För EU går 
"marknadens" intressen alltid framför löntagarnas. Lissabonfördraget är en av 
världens mest marknadsliberala grundlagar. Nu driver EU igenom det och tvingar 
irländarna att återigen rösta  trots att Irland som enda land där en 
folkomröstning genomfördes redan sagt nej. 
Vi står för att fackföreningsrörelsen måste ta strid för att försvara och förstärka 
arbetsrätten, både i Sverige och hela i Europa. Sveriges anställningsskydd hör till 
Europas svagaste. Vi kräver stopp för alla massavskedanden med facklig 
vetorätt. De fackliga rättigheterna är ett resultat av kamp, inte av förhandlingar 
mellan politiker.
- Band till arbetarkampen i Europa, så som fabriksockupationerna på Irland och i 
England, eller strejkerna i Frankrike och Grekland, är det internationella 
samarbete som ArbetarInitiativet söker.

Nya Moderaterna

1. Vi moderater är anhängare av ett starkt men begränsat EU som kraftsamlar 
kring de viktigaste utmaningarna. Det handlar framförallt om att underlätta för 
fler jobb, få fram en tuffare miljöpolitik och kraftsamla mot den internationella 
brottsligheten. Många frågor som är viktiga för Sverige är gränsöverskridande 
och kan endast lösas genom det europeiska samarbetet. Därför vill vi se ett 
starkt EU för Sveriges bästa. Vi driver frågor som handlar om en tuffare 
miljöpolitik, att ta krafttag mot den internationella brottsligheten, mindre 
byråkrati, ett gemensamt asylsystem och värnande av demokrati i vår omvärld. 
Våra åsikter tar sina utgångspunkter i viktiga svenska principer om öppenhet, 
effektivitet, jämställdhet och omsorg om naturen.

Inte bara Sverige tjänar på att låta dessa värderingar slå igenom ytterligare 
inom EU. Samtliga medlemsländer har mycket att vinna på att EU utvecklas i 
en riktning mot transparens och samarbete kring rätt saker. Att värna Sveriges 
intressen i Europasamarbetet är att ta ansvar för hela EU:s utveckling. Därför 
driver vi på för att EU:s ekonomi ska vara stark och skapa nya jobb, trots att 
röster höjs för ökad reglering och slutenhet.



För ett litet land som Sverige är Europasamarbetet ett medel för att påverka 
även utanför våra nationsgränser. Vårt inflytande är samtidigt ingenting som 
kommer med automatik. Det är beroende av att vi har företrädare med en klar 
vision som kan tala för Sverige och få med andra på vår linje.

2. Det kollektiva resandet behöver öka om transportsektorn ska kunna minska 
belastningen på klimatet. Kollektivtrafiken måste bli mer attraktiv, effektiv och 
utgå från resenärernas behov. Ett ökat inslag av konkurrens är ett medel för att 
uppnå detta. Det kommer att stimulera utvecklingen av den regionala 
kollektivtrafiken till nytta för såväl resenärer som samhälle. Förutsättningarna 
för att bedriva kollektivtrafik varierar dock kraftigt i vårt land, vilket måste 
beaktas. 

Genom EU kan vi samordna regelsystemen så att samma regler gäller för 
säkerhetssystem eller signalsystemen till exempel. Europeiska bolag kan 
därmed vara med och konkurrera över hela Europa, vilket leder till att 
kostnaderna sjunker och kvaliteten stärks. 

Moderaterna anser att kundernas önskemål bäst tas till vara på en marknad där 
de själva kan välja leverantör av tjänster.

3. Moderaterna ser positivt på att företag och människor rör sig över 
gränserna. Lika viktigt är att arbetstagare från andra länder, som kommer till 
Sverige för att jobba, alltid gör det till goda arbetsvillkor. Vi vill inte ha ett 
Sverige där lönedumpning är ett konkurrensmedel eller där människor på andra 
sätt riskerar att fara illa. 

EG-domstolens dom i det så kallade Vaxholmsfallet ifrågasatte inte den svenska 
modellen. Både företag och människor från andra EU-länder som kommer hit 
måste följa våra spelregler, inklusive möjligheten att kräva kollektivavtal. De 
rättigheterna stärks dessutom med Lissabonfördraget. Däremot hade EG-
domstolen synpunkter på svårigheten för utländska företag att få information 
om vilka löner som ska gälla vid arbete i Sverige. 

Efter domstolens beslut tillsatte regeringen en utredning för att se över vilka 
eventuella konsekvenser som domen får för svensk lagstiftning. Regeringens 
direktiv var att försöka hitta en lösning som så långt det är möjligt bevarar den 
svenska modellen samtidigt som EG-rätten respekteras fullt ut. Utredningens 
slutsatser presenterades i slutet av 2008 och är nu ute på remiss. Regeringen 
kommer att lyssna in remissinstansernas synpunkter innan ett eventuellt beslut 
kan fattas. 



Vänsterpartiet

1.Vänsterpartiet är det enda partiet som är EU-kritiskt och samtidigt tar ställning 
till alla förslag ur ett vänsterperspektiv.
2. Vi satsar mer än andra partier i riksdagen på kollektivtrafiken. Men EUs beslut 
om avreglering av infrastruktur och upphandlingsbestämmelser försvagar landets 
och fackets möjligheter att påverka processen. Vi har konsekvent försökt 
motverkat avregleringspolitiken i EU-parlamentet.
3. Lavaldomen och de antifackliga lagarna var ett dråpslag mot den svenska 
modellen med kollektivavtal och konflikträtt. Våra lagar och regler prövades av 
EG-domstolen mot EU-fördragets överordnade princip om fri rörlighet för 
tjänster. Tyvärr förlorade Sverige och facket. I första hand måste fördraget 
ändras så att fackliga rättigheter överordnas marknadsfriheterna. Därefter kan 
Utstationeringsdirektivet justeras. Detta kan bli verklighet med stöd av den 
europeiska fackföreningsrörelsens massaktioner. Vi tänker inte kompromissa 
med konflikträtten och principen om lika lön för lika arbete för det arbete som 
utförs i Sverige.

Piratpartiet

Man ska rösta på oss i EU-valet eftersom vi är det enda parti som sätter 
medborgarrätten i första rummet. Just nu håller de etablerade politikerna på att 
montera ner brevhemligheten, meddelarskyddet, yttrandefriheten, 
rättssäkerheten och med detta demokratin. Om vi inte har en demokratisk 
plattform så spelar inte andra frågor någon roll, eftersom de då inte kan drivas 
eller genomföras på ett demokratiskt vis. Detta inkluderar kollektivtrafik och 
arbetsrätt, vilket är frågor som vi inte tar ställning till förrän medborgarrätten är 
säkrad.

Facklig konferens i Aten

SEKO Klubb 119 kommer att närvara på en 
europeisk facklig konferens som arrangeras 
av fackföreningarna i Aten. PAME, en 
paraplyorganisation inom det grekiska LO 
som organiserar de radikala fack i Grekland 
organiserar den 25e maj en europeisk 
konferens med tema ”Den ekonomiska krisen 
och svaret från den radikala 
fackföreningsrörelsen”. Carolin Evander, 
klubbstyrelseledamot, kommer att vara Klubb 
119's representant. Facken från ca sexton 
länder kommer att närvara. PAME organiserar 
också samma dag en träff med invandrare 
som arbetar i Aten (i nästa nummer 
publicerar vi Carolin’s tal på konferensen). 
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