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Politikernas svar på arbetarnas   egna EU-frågor
• Kandida-
ter från par-
tierna i EU-
parlamentet 
svarar på 
frågor.

1. Vilka  
insatser är 
viktigast 
för att 
unga ska 
få jobb?

• Vi måste få igång eko-
nomin, få igång tillväxten 
bland annat med sats-
ningar på infrastruktu-
ren. Sådana satsningar 
är bra för jobben och för 
miljön. 

Men vi måste också få 
en ungdomsgaranti i de 
olika länderna. Antingen 
genom att man får ett 
jobb, en praktikplats, lär-
lingsplats eller utbildning.

Nr 2 på  
S:s lista.  
Europa-
parlamen-
tariker. 

Olle ludvigssOn

• Att få fart på ekono-
min så att företag och of-
fentlig sektor kan anställa 
igen. Vi har klarat den fi-
nansiella krisen med såväl 
hedern som unionen och 
euron i behåll. Nu återstår 
att lösa arbetslösheten. 

EU bör investera i ge-
mensam infrastruktur 
och satsa på forskning och 
innovation. 

Det behövs samverkan 
mellan Europas arbets-
förmedlingar och fler 
lärlingsplatser.

Nr 1 på  
FP:s lista.  
Europa-
parlamen-
tariker. 

Marit Paulsen

• Att bevara det fria och 
öppna internet är vikti-
gast. Den region i världen 
som bäst tar tillvara inter-
nets möjligheter kommer 
bli det här århundradets 
vinnare. Vi måste skapa 
en europeisk infrastruktur 
för molntjänster och säker 
kommunikation, för att 
skydda oss mot USA:s 
industrispionage och 
massövervakning. 

Fildelningen bör släppas 
fri och vi bör få en digital 
inre marknad. 

Christian engströM

Nr 1 på  
Piratparti-
ets lista.  
Europapar-
lamentari-
ker. 

• Införa lärlingsanställ-
ning som ny anställnings-
form.

Se över den arbets-
platsförlagda utbild-
ningen både inom gym-
nasieskolan och inom ar-
betsmarknadsåtgärderna, 
till både omfattning och 
innehåll.

Fortsätta att sänka 
kostnaden för att an-
ställa unga.

Nr 1 på  
KD:s lista.  
Journa-
list.

lars adaktussOn

• I hela EU krävs mas-
siva gröna investeringar 
som skapar massor av 
nya jobb och bättre miljö. 
Vård, skola och omsorg 
måste också förbättras för 
allas väl och för jämställd-
het. Med en sådan politik 
skapas jobb åt ungdomen 
och ett bättre samhälle. 
Tyvärr har de styrande i 
EU hittills gjort tvärtom 
och fokuserat på åtstram-
ningspolitik. 

Nr 1 på  
V:s lista.  
Politisk 
rådgivare, 
Bryssel.

Malin Björk

• Vi behöver sätta ramar 
och skapa förutsätt-
ningar för den gröna 
omställningen av ekono-
min vi står inför. Det kan 
leda till många nya jobb, 
särskilt i mindre, innova-
tiva företag.

Det är också viktigt 
att utbildningar fungerar 
kopplat till den fria rörlig-
heten i EU. Utbildningar 
från olika länder och 
system måste erkännas 
och fungera ihop.

Nr 1 på  
C:s lista.  
Europa-
parlamen-
tariker. 

kent jOhanssOn 

• Miljöpartiet jobbar för 
en grön omställning av 
våra samhällen. Det kom-
mer att skapa miljoner 
nya jobb inom förnybar 
energi och energieffektivi-
sering och leder till hant-
verkarjobb och jobb inom 
forskning, utveckling, kon-
sultbranscher mm. 

Den gröna gruppen har 
tagit initiativ till EU:s Ung-
domsgaranti som ska 
förbättra ungas möjlighe-
ter på arbetsmarknaden.

Nr 1 på  
MP:s lista.  
Europa-
parlamen-
tariker. 

isaBella lövin

• Nytt företagande och 
balans i de offentliga fi-
nanserna. Om ekonomin  
inte är i ordning stiger rän-
torna och inga företagare 
vågar investera. 

Dessutom handlar det 
om utbildningens kvalitet 
och matchning mellan 
utbildning och jobb. Se-
dan handlar det om att 
minska kostnaderna för 
att anställa. Där ha vi i 
Sverige gjort stora insat-
ser genom t ex nedsatt 
arbetsgivaravgift.

Nr 1 på  
M:s lista.  
Europa-
parlamen-
tariker. 

gunnar hökMark

3. Måste 
EU be-
stämma 
allt i  
detalj?

• Beslut ska fattas så nära 
medborgarna som möjligt. 
Det finns frågor som 
man måste lösa på  
Europa-nivå, som regle-
ring av bankerna, miljöfrå-
gan. Den globala uppvärm-
ningen angriper man mer 
effektivt i EU-parlamentet 
än i kommunfullmäktige.

• Nej, och det gör inte 
EU. Men det krävs tydli-
gare maktfördelning. EU är 
ett lapptäcke med 28 med-
lemsstater och cirka 100 
språk och kulturer. Denna 
mångfald måste respekte-
ras. Gemensamma utma-
ningar, som klimatfrågan 
och organiserad brotts-
lighet, löser vi dock bäst 
gemensamt.

• Nej, men tyvärr har EU 
utvecklats till en svamp 
som suger åt sig mer makt 
på ländernas bekostnad. 
Piratpartiet vill att vi ska 
ta fram ett helt nytt 
grundfördrag, som gör 
klart att inte mer makt 
än nödvändigt flyttas till 
Bryssel, och att den makt 
som ligger där utövas  
öppet och demokratiskt. 

• Nej, i EU ska vi besluta 
om sådant som nationer-
na inte enskilt kan lösa 
och som är gränsöverskri-
dande, t ex åtgärder för 
att förhindra ökningen av 
antibiotikaresistens. 

• Nej, EU är alldeles för 
klåfingriga. Vi menar att 
mycket mer makt måste 
ligga i de nationella par-
lamenten. Vi motsätter 
oss centraliseringen av 
makt till EU-byråkrater i 
Bryssel.

• Nej, självklart inte. EU 
ska fokusera på de stora 
frågorna som de enskilda 
länderna inte kan lösa på 
egen hand. Det handlar 
bland annat om miljö- och 
klimatutmaningarna.

• Nej, Miljöpartiet vill att 
beslut ska fattas på rätt 
nivå. EU kan sätta upp 
övergripande mål, men 
ofta är det bättre att fatta 
detaljbesluten om genom-
förandet på lokal, regional 
eller nationell nivå.

• Nej, och det gör inte 
”EU” i dag heller. Många 
regler skulle kunna för-
enklas eller slopas – det 
är en av mina främsta prio-
riteringar – men glöm inte 
att problemet med över-
reglering också beror 
på nationella byråkrater 
som ansvarar för att till-
lämpa EU-lagstiftningen i 
Sverige. 

2. Har lön-
tagarnas 
ställning 
försvagats 
i Europa 
och i så 
fall var-
för?

• Ja, den har försvagats 
på grund av krisen och hur 
högern i Europa hante-
rat krisen genom ensidig 
åtstramning istället för sti-
mulanser. Det har spätt på 
arbetslösheten så att den 
i dag är katastrofalt högt. 
Samtidigt har man i många 
länder slagit undan benen 
för kollektivavtalen.

• Jag är ingen expert, men 
befarar att så är fallet. När 
kriser slår till är det i regel 
de svaga som drabbas 
hårdast, och det gäller 
förstås främst de som för-
lorat sina jobb. 

Eller den unga genera-
tion som, fruktansvärt nog, 
har förlorat hoppet om 
att någonsin komma in på 
arbetsmarknaden.

• Ja, den höga arbets-
lösheten har försvagat 
löntagarnas ställning, 
men det är ett problem 
som ska hanteras av fack-
föreningar och regeringar 
i de enskilda länderna. 
Arbetsrätt och lönebild-
ning ska skötas på den 
nationella nivån, och inte 
centraliseras till Bryssel. 

• Nej.• Ja. EU:s åtstramnings-
politik har medfört kraf-
tigt ökad arbetslöshet. 
EU har satt bankernas 
vinstintressen framför 
människornas grundläg-
gande rättigheter. De fack-
liga rättigheterna har för-
sämrats. Särskilt allvarligt 
är det i euro-krisens länder 
där EU tvingat fram för-
sämringar av arbetsrätten.

• Nej, i Sverige har EU-
inträdet och den inre 
marknaden lett till ökade 
möjligheter och fler 
jobb.

• Den ekonomiska 
krisen har skapat ar-
betslöshet och man kan 
säga att det generellt sett 
innebär en försvagad ställ-
ning för arbetstagare. Det 
är viktigt att vi står upp för 
den svenska modellen i 
Sverige och starka fackför-
eningar runt om i EU. Hu-
vudentreprenöransvaret är 
ett steg i rätt riktning.

• Underskottspolitiken 
har lett till att många i 
framförallt södra Euro-
pa blivit arbetslösa eller 
fått sämre löneutveck-
ling. I den bemärkelsen 
kanske man kan tala om 
en försvagning. I Sverige 
har vi dock under samma 
period fått över 250 000 
nya jobb och sett stigande 
reallöner.

4. Varför 
kan man 
komma hit 
och jobba 
till lägre 
lön? 

• Vi kan stoppa det om 
de fackliga fri- och rät-
tigheterna graderas upp 
och jämställs med den 
fria rörligheten i EU:s 
grundlag. Människor som 
kommer hit måste likabe-
handlas och de ska inte ha 
sämre löner än de svenska 
kollektivavtalen.

• Det är en del av EU:s 
kärna att alla medbor-
gare ska kunna utnyttja 
den fria rörligheten och 
arbeta överallt. Den som 
utstationeras för att tillfäl-
ligt jobba i Sverige får det
grundläggande skydd som 
regleras i svenska lagar och 
kollektivavtal, men tar med 
sig lönen från hemlandet.

• Den fria rörligheten, allt-
så att alla kan plugga eller 
jobba i vilket EU-land de 
vill, är det allra bästa med 
EU. Den principen måste 
vi försvara. Ansvaret för 
lönebildningen ska ligga 
på arbetsmarknadens 
parter i det land där per-
sonen är anställd, och inte 
flyttas till EU.

• Kristdemokraterna 
värnar den svenska 
modellen med självstän-
diga fackföreningar och 
arbetsgivarorganisationer, 
liksom kollektivavtal och 
avtalsfrihet mellan arbets-
marknadens parter.

• Det beror på att EU-
domstolen slagit fast, i 
Lavaldomen, att företag 
får utstationera arbets-
kraft i andra länder utan 
att vara tvungna att följa 
landets kollektivavtal. 
Vi menar att beslutet 
måste rivas upp. Alla 
ska ha rätt till lön enligt 
kollektivavtalet i det land 
man arbetar i.

• På svenska arbets-
marknaden har vi ju kol-
lektivavtal så det är upp 
till arbetsmarknadens 
parter. Denna svenska 
modell ska vi värna men 
vi ska också även fortsätt-
ningsvis vara öppna för 
dem som vill komma och 
arbeta i Sverige. 

• Miljöpartiet vill se till att 
utstationerade arbetare 
ska ha rätt till samma 
arbetsvillkor som per-
soner som är anställda 
här. Vi gröna välkomnar 
att det blir bättre skydd 
för, kontroll av och efter-
levnad av utstationerade 
arbetares rättigheter.

• När arbetstagare kom-
mer till Sverige genom 
utstationeringsdirektivet 
ska de ha villkor och lön 
som ligger inom ramen för 
de svenska kollektivavta-
len och så är också fallet. 
LO:s ekonomer påpekar 
själva att vi inte sett 
någon lönedumpning i 
Sverige.

Mer om EU-
valet hittar 
du på

FAKTA

Om frågorna
• Dagens Arbete 
var med när EU-
parlamentarikern 
Olle Ludvigs-
son träffade 
industriarbetare 
och arbetslösa 
ungdomar. Han 
fick många frågor, 
och de fyra på det 
här uppslaget är 
några av dem.

• De åtta parti-
erna är de som 
sitter i EU-parla-
mentet i dag.

Om partierna


