
anf.115 Björn Söder (SD): 

Fru talman! Vänsterpartiet gör gällande att man är ett EU-kritiskt parti eller motståndare till 

Europeiska unionen. På partiets hemsida står det att man är just motståndare till EU. Min fråga till 

Jonas Sjöstedt är: Var någonstans var Vänsterpartiet när Sveriges riksdag i slutet av november 

röstade om att man skulle skriva in EU-medlemskapet i den svenska grundlagen? Jag vet att det 

som står i grundlagen inte är ristat i sten. Det kan förändras, om än med lite större svårighet än 

andra riksdagsbeslut. Men det är en otroligt viktig symbolfråga om man nu vill göra gällande att 

man är ett starkt EU-kritiskt parti. Ändå tog man inte strid när det gäller att skriva in detta i 

grundlagen. 

anf.116 Jonas Sjöstedt (V): 

Fru talman! Jag tror att jag var aktiv EU-motståndare innan du fick köra moped, Björn Söder. Det 

är så det ser ut. Jag är fortfarande självklart emot EU-medlemskapet. Diskussionen om grundlagen 

visar bara att ni fortfarande inte förstår hur EU fungerar. Det spelar ingen roll för EU:s makt över 

Sverige vad som står i den svenska grundlagen, för EU-rätten är överordnad den svenska 

grundlagen. Det är enbart en symbolfråga. Sverigedemokrater ägnar sig gärna åt symbolpolitik, 

men i realpolitiken är man inte lika konsekvent. När ni har suttit i EU-nämnden har ni glatt röstat 

för mer makt åt EU, bara det gäller att hålla flyktingar borta från Europa. Det har verklig 

betydelse. För människor som kommer att dö i Medelhavet har det stor betydelse till skillnad från 

den symbolpolitik som du ägnar dig åt. Jag ger inte mycket för det alternativet. 

anf.117 Björn Söder (SD): 

Fru talman! Symbolfrågor är givetvis viktiga. Även de praktiska frågorna är viktiga. Det är som 

sagt inte ristat i sten vad som står i vår svenska grundlag om EU-medlemskapet, och det påverkar 

kanske inte heller den makt som EU utövar över Sverige. Men det försvårar ett utträde ur 

Europeiska unionen, om man nu vill ha det, Jonas Sjöstedt. Men det är kanske inte Vänsterpartiets 

mål att vi ska lämna EU. De skulle kanske vara ganska positiva till EU om det inte vore för att det 

inte är ett renodlat socialistbygge. I så fall hade man kanske sjungit och lovordat dagens EU. När 

det gäller EU-nämnden agerar Sverigedemokraterna faktiskt väldigt mycket där, till skillnad från 

Vänsterpartiet. Det kommer att bli tydligare nu när vi går in i EU-valrörelsen. Jag tycker att det är 

viktigt att visa att Vänsterpartiet inte är det EU-motståndarparti som man ger sken av att vara. 

anf.118 Jonas Sjöstedt (V): 

Fru talman! Det är möjligt att Sverigedemokraterna agerar mycket i EU-nämnden, men särskilt 

hög kvalitet är det inte. Det kan jag garantera efter att ha suttit där. Det kanske låter konstigt för 

Sverigedemokraterna, men det är rimligt att en grundlag beskriver hur verkligheten ser ut. Det 

stod till exempel länge i grundlagen att konungen äger att allena styra riket, trots att det inte var 

så. Det var kanske inte riktigt bra. Det bör stå i en grundlag hur det faktiskt är. Sedan påverkar 

det ingenting. Väljer vi att träda ut ur EU vid en folkomröstning gör vi naturligtvis det oavsett vad 

som står i grundlagen. Det stod inte heller att vi var med i EU när vi gick in i den europeiska 

unionen. Ni bevisar bara att ni inte begriper hur det här fungerar, och jag tycker att det är ganska 

konsekvent i alla fall. 
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