
Anf. 111 JONAS SJÖSTEDT (V): 

Fru talman! Åhörare, ledamöter och trötta partiledare! Den europeiska unionen är i djup kris. När vi ser 

oss omkring i olika EU-länder ser vi att den sociala, ekonomiska och politiska situationen kraftigt har 

försämrats i många länder.  

Åker vi till Grekland ser vi att sex av tio unga greker är utan arbete. Många grekiska familjer saknar 

sjukförsäkring. Barn får inte längre nödvändiga vaccinationer. I Spanien saknar mer än hälften av 

ungdomarna arbete. Man utvandrar i hundratusental från Irland igen. Många lämnar även Baltikum.  

Den här sociala krisen, den djupa destruktionen av välfärdssystem, och massarbetslösheten har varit 

märkligt frånvarande i den här debatten. Det är som om allting är som det var för fem år sedan, men 

så är det ju inte. Någonting har förändrats i grunden.  

Jag tror att en av orsakerna till att debatten inte har rört det som verkligen händer ute i den 

europeiska unionen är att EU:s kris också är två idéers kris, två idéer som har burit EU-projektet men 

som har visat sig inte klara kollisionen med verkligheten.  

Den ena idén är tanken på den gemensamma valutan och centralstyret. Euron blev en katastrof för 

flera länder. När man drev en ekonomisk politik som inte alls passade det egna landets förutsättningar 

– med ränta och växelkurs – förstärkte det först en spekulationsbubbla och sedan en djup ekonomisk 

kris som man nu inte förmår att ta sig ur. På grund av den här politiken växer kritiken mot EU i länder 

som traditionellt har varit ganska EU-vänliga. Men dessa länder sitter nu fast i krisens skruvstäd.  

Den andra idén som har kraschlandat mot verkligheten är ju tron på den avreglerade 

finansmarknaden. Vi såg hur finansbolagen drev på spekulationer. Lånebubblor uppstod i land efter 

land. De kunde inte hålla emot eftersom de inte längre hade någon egen ränta. Sedan när allt gick 

omkull kom finansbolagen till skattebetalarna och bad att få våra pengar, och det fick de.   

Väldigt många av de krispaket som sägs ha gått till Spanien, Portugal och Grekland gick rakt in i 

bankernas slukhål. Där försvann pengarna. Sedan sade man till befolkningen i dessa länder och sade: 

Nu får ni skära ned. Nu får ni försämra arbetsrätten och privatisera. Så ser det ju ut runt om i den 

europeiska unionen.  

Det är dessa två idéer som har bidragit till att skapa krisen. Det är kanske därför som det är så tyst 

om detta skeende i Europa.  

I den europeiska unionen har man hållit på finanskrisens gyllene regel: förlusterna socialiseras, 

vinsterna förblir privata för bankerna. Det är dåligt för Europas befolkningar, och det är dåligt om 

finanssektorn någonsin ska lära sig att ta ansvar för sina egna handlingar.  

I EU-parlamentet har det funnits en stor samsyn om dessa två idéer. Det kan låta som att vi är väldigt 

oense här – och ibland är vi faktiskt det på allvar – men man ska veta att Fredrik Reinfeldts grupp EPP 

och den socialdemokratiska gruppen S&D röstar lika i 93 procent av voteringarna i EU-parlamentet. 

Man har varit ganska överens om avregleringspolitiken, om att det är bra att centralisera makten till 

EU och om att valutaunionen i grunden är en bra idé.  

Därför är det så viktigt att en demokratisk vänster kliver fram och ger ett alternativ till den här 

politiken, som har varit så dålig för många av Europas länder.  

Vi vill inte se en politik som tvingar medlemsländerna att privatisera, som alltid räddar bankerna och 

offrar vanligt folk. Det är faktiskt så det har sett ut runt om i den europeiska unionen. Vi tycker inte att 

marknaden ska sättas över demokratin. Vi har kunnat se exempel på det i krishanteringens spår. Vi 

ser det nu också i och med det föreslagna frihandelsavtalet mellan EU och USA.  

Jag hör hur frihandelsavtalets vänner fortsätter att låtsas att konflikten gäller tullnivåer, men hade den 

handlat om det hade vi inte bråkat. Det handlar om en grundläggande demokratisk princip. Ska företag 

ha rätt att stämma stater? Ska vi ha rätt att avskaffa de privata vinsterna i välfärden utan att det 

överklagas av ett amerikanskt riskkapitalbolag?  



Där är vänstern det tydliga alternativet. Det gäller också arbetsrätten. Runt om i Europa i dag växer 

hundratusentals barn upp med sin farmor eller mormor, därför att deras föräldrar måste flytta någon 

annanstans för att kunna försörja dem, inte för att de vill lämna sina barn utan för att de måste. De 

kan jobba här i Sverige, i Storbritannien eller i Tyskland.  

Frågan är: Hur behandlas föräldrarna till dessa barn? Får de sjysta villkor? Får de samma lön som sina 

arbetskamrater? Blir de blåsta och lurade? Blir de behandlade på ett värdigt sätt? Där är det tydligt att 

det är den europeiska vänstern som står upp för löntagarnas villkor och som vägrar att göra skillnad 

mellan dem som är födda i Warszawa och dem som är födda i Varberg.  

(Applåder)  
Det är viktigt därför att det handlar om vilken sorts Europa som vi ska ha i framtiden. Ska vi ha ett 

Europa där människor ses som varor som förs över gränserna eller ett Europa där människor 

behandlas anständigt och som bidrar till att lyfta dem ur fattigdom?  

I krisens spår ser vi också hur kvinnors rättigheter pressas tillbaka. EU-krisen används av 

nationalistiska och rasistiska krafter för att försöka flytta fram deras positioner. Men ur rasismens 

dyngpöl bubblar också kvinnoföraktet och homofobin. Det är värderingar som vi alltid kommer att 

bekämpa.  

(Applåder)  
Ordföranden i jämställdhetsutskottet i EU-parlamentet heter Mikael Gustafsson. Den tidigare 

ordföranden hette Eva-Britt Svensson. Det är inte bara av de svenska partierna, utan också av 

partierna i hela EU-parlamentet, som det svenska vänsterpartiet har trätt fram som den stora 

försvararen av kvinnors rättigheter i den europeiska unionen.   

Medan svenska kristdemokrater och moderater har anmärkningsvärt svårt att hitta rätt voteringsknapp 

när man röstar om sådana frågor som till exempel preventivmedel och abort, har vi varit de främsta 

förespråkarna för kvinnors rättigheter så att de inte ska pressas tillbaka. Det kommer att behövas 

ännu mer under den kommande mandatperioden, och den rollen ska vi gärna ta på oss.  

Mycket av klimatpolitiken avgörs i dag av den europeiska unionen. När det gäller hela systemet med 

handel med utsläppsrätter och reglerna för hur mycket avgaser som bilarna får släppa ut är vänstern – 

tillsammans med de gröna, det ska jag gärna medge – den mest pådrivande kraften för att vi ska ta 

vårt klimatansvar, för att vi faktiskt ska ställa om. Det kommer också att vara en ödesfråga under de 

kommande åren.  

Vi menar också att man ska ha rätten att gå före på miljöområdet. Det är orimligt att vi ska nekas att 

ha bättre miljöregler än andra länder. Miljöpolitiken ska vara ett golv, men man ska kunna ha till 

exempel en mer ambitiös kemikaliepolitik och bättre regler för produktsäkerhet. Det är ju så man 

driver utvecklingen framåt.  

Det här valet till EU-parlamentet kommer att spela stor roll för Europas framtid, och vänstern kommer 

att gå fram i många länder. Det är den EU-kritiken som Europa behöver. Valet är naturligtvis också en 

möjlighet att visa vad man tycker inför valet till riksdagen.   

Vi har ett unikt erbjudande som väljarna sannolikt aldrig kommer att få mer i sina liv, och det är 

möjligheten att besegra Fredrik Reinfeldt två gånger samma år. En sådan chans, mina damer och 

herrar, ska man inte missa.  

(Applåder)  

 

Anf. 112 Utbildningsminister JAN BJÖRKLUND (FP) replik: 
Fru talman! Jag noterade att Jonas Sjöstedt räknade upp rader av områden där EU bör vara mer 

ambitiöst: miljöpolitik, klimatpolitik, fackliga rättigheter, socialpolitik, jämställdhetspolitik.  

Vi har förmodligen olika uppfattningar på flera punkter men har kanske ibland samma 

huvudinriktning.  

Jag har egentligen bara en fråga till Jonas Sjöstedt: Varför vill du lämna EU?  



Anf. 113 JONAS SJÖSTEDT (V) replik: 
Fru talman! Jag röstade till EU-medlemskapet och har aldrig ångrat det. Jag gjorde det framför allt av 

tre skäl.  

Det första är att man flyttar demokratiska beslut från organ där folkvalda bestämmer till organ som är 

svåra att påverka för folkmajoriteten: EU-kommissionen och EU-domstolen. Jag tycker att det är en 

urlakning av folkstyret.  

Det andra är att jag inte delar den övergripande ambition som finns i EU att bilda ett Europas förenta 

stater, med gemensamt försvar, president, rättssystem, medborgarskap och så vidare. Jag tror att ett 

samarbete mellan demokratiska stater är en bättre, mer stabil och mer naturlig modell för samarbetet 

mellan Europas länder och folk.  

Det tredje är att jag inte tror att ett samarbete bäst grundas på tanken att företagens rättigheter går 

före till exempel löntagarnas rättigheter eller hänsynen till miljön.  

Men jag medger gärna att det finns argument både för och emot, och jag tror att varje nyanserad 

debatt mår bra av att man också medger det.  

Det innebär inte att allt som EU gör är dåligt. Det innebär inte att man inte kan påverka Europeiska 

unionen.  

När vi hade hamnat i EU tänkte jag: Ska jag lägga mig på sofflocket och säga ”Vad var det jag sade?” i 

hundra år, eller ska jag fortsätta att påverka den politiska verkligheten? Jag gjorde det senare. Jag är 

en av dem som har arbetat för att göra EU öppnare, grönare, mer demokratiskt och mer sjyst mot 

länder i tredje världen för en mindre brutal flyktingpolitik.  

Jag menar att det är precis den typen av ledamöter som vi behöver i EU-parlamentet – men också 

ledamöter som inte köper de dåliga idéerna att centralisera makten, som euron, som du var en av de 

främsta förespråkarna för i Sverige. Det var en himla tur, Jan Björklund, att jag vann den 

folkomröstningen och att du förlorade den.  

Det behövs lite sund skepsis i EU-parlamentet också. Det är precis den sortens ledamöter man får när 

man röstar på Vänsterpartiet.  

(Applåder)  

 

Anf. 114 Utbildningsminister JAN BJÖRKLUND (FP) replik: 
Fru talman! Jag frågade inte hur Jonas Sjöstedt röstade för 20 år sedan, för det vet jag. Jag frågade 

varför han vill lämna EU i dag.  

Hela anförandet var: I klimatpolitiken måste vi flytta fram ambitionerna, i miljöpolitiken måste vi flytta 

fram ambitionerna, och fackliga rättigheter ska flyttas fram genom beslut i EU-parlamentet. Vi kan ha 

olika uppfattningar i detalj, och jag har stor respekt för att Jonas Sjöstedt vill använda EU för att 

åstadkomma sin samhällsvision. Jag har stor respekt för det.  

Frågor är internationella – så är det. Varje land kan inte bara köra ett eget race och strunta i de andra. 

Det funkar inte i det tjugoförsta århundradet. Vi måste samarbeta med varandra.  

FN brukar Jonas Sjöstedt säga är en mycket bättre organisation. Men först och främst har man inga val 

dit. Snacka om byråkrati i FN! Beslut åstadkoms väldigt sällan, för så fort något viktigt land är emot 

kan man inte fatta några beslut, för alla har veto. Det har vi löst i EU genom att man ibland till och 

med kan köra över större länder, om många är överens.  

Det är det som är demokrati, att man lyssnar på varandra, tar hänsyn till varandra. Alla kan självklart 

inte alltid få de som de vill. Det är det samarbetet går ut på.  

Internationell solidaritet står rätt många gånger i ert program. Där står också i vårt program. Men ska 

man vara internationellt solidarisk handlar det också om: Kolla här, man får inte alltid själv som man 

vill. I ett samarbete måste man lyssna på varandra och ta hänsyn till varandra.  



Det är det som är så fantastiskt: Vi är 28 länder, olika kulturer, olika religioner, olika språk, olika 

bakgrund. Men det fungerar. Vi samarbetar och löser problem. EU är världens största ekonomi, 

världens mest progressiva miljökraft, världens mest fredliga område.  

Ni sjunger Internationalen på era möten, Jonas Sjöstedt, men i verkligheten är ni det mest 

nationalistiska partiet av alla.  

Anf. 115 JONAS SJÖSTEDT (V) replik: 
Fru talman! Jan Björklund kan vara slagkraftig i argumentationen. Problemet är att argumenten alltid 

är desamma, liksom liknelserna. Det blir roligare om man hittar på nya.  

Vi är på ett sätt ett pragmatiskt parti. När vi har hamnat i EU arbetar vi för att göra EU:s beslut så bra 

som det är möjligt. Jag menar att just det att vi är EU-kritiska gör oss bättre lämpade att göra det.  

Samtidigt arbetar vi för att minska EU:s makt. Vi går inte på sådana saker som euron, att man ska 

centralisera makten och bygga en sorts Europas förenta stater. Det är viktigt när man sitter i EU-

parlamentet, att man inte bara slentrianmässigt röstar för övergången till en sorts federation i Europa 

– just därför att vi vill ha ett samarbete mellan Europas folk.  

Jag saknar självkritiken hos Jan Björklund. Ser du inte massarbetslösheten? Ser du inte hur man 

räddade bankerna och offrade vanligt folk? Ser du inte den enorma ekonomiska kris som dina idéer har 

skapat? Lite ödmjukhet vore på sin plats.  

(Applåder)  


