
Anf. 60 JONAS SJÖSTEDT (V) replik: 

Herr talman! Miljöpartiet har förändrat sin syn på EU mycket, och det har jag stor respekt för. Det är 

självklart ert vägval att göra det. Det vore mig främmande att ha synpunkter på det.   

Jag har arbetat mycket tillsammans med miljöpartister i folkomröstningar, både när det gällde euron 

och EU-medlemskapet, och jag tycker att mycket av den kritik som fanns från miljöpartister mot EU 

var klok och värd att fundera på. Det är en del där som jag saknar i dagens EU-debatt, och det var att 

man riktade kritik mot att EU:s fördrag slår fast att företagens rättigheter kommer först. De är 

viktigast och går före miljörätt, arbetsrätt och annat.   

EU:s fördrag slår också tydligt fast att traditionell ekonomisk tillväxt är målet för övningen. Det finns 

en grundläggande konflikt mellan ett hållbart samhälle och en tillväxtmodell som bygger på stordrift, 

på ökade transporter och på att företagens rättigheter går före andra behov i samhället.  

Vi vet också att den traditionella ekonomiska tillväxten blir väldigt svår att förena med hållbarhet på 

längre sikt. Det tror jag är en svår och viktig debatt för alla partier att ta i framtiden.  

Jag ser inte EU som ett neutralt verktyg. EU bygger ju på den fria marknadens överhöghet som det 

viktigaste. Nu upplever jag att Miljöpartiet mer ser EU som vilket neutralt verktyg som helst.  

Hur ser du, Åsa Romson, i dag på kritiken mot att EU skapar nya miljöproblem genom sin marknads- 

och tillväxtmodell? Är den fortfarande relevant?  

Anf. 61 ÅSA ROMSON (MP) replik: 
Fru talman! Debatten om tillväxtens miljöförstörande karaktär, det vill säga att ha en oändlig materiell 

tillväxt på en jord som är begränsad inte är möjligt, har accentuerats, inte bara i EU utan i hela den 

globala debatten. Det tror jag är på grund av en globalisering av ekonomin totalt sett – en 

globalisering som jag förvisso kan se skulle finnas där oavsett om Sverige skulle vara medlem i EU 

eller inte.  

Vi hörde här att även ett motståndarparti som Sverigedemokraterna, och jag antar även 

Vänsterpartiet, i någon mån skulle ha ekonomiska relationer med EU-länderna även om Sverige inte 

skulle vara med. Det vill säga att mycket av det som är marknadsstyrt får man ändå, oavsett om man 

är med i EU eller inte. För Miljöpartiet är inte den mest prioriterade saken att gå ur utan att förändra 

detta i grunden, för det är ju fel i EU-fördragen när man sätter marknaden före människan. Det är 

totalt fel, tycker Miljöpartiet. Vi röstar för varje förslag till fördragsändring om detta. Vi tycker inte att 

ekonomins tillväxt ska sättas före det som är ändamålet med samhället, det vill säga utveckling och 

mänsklig utveckling.  

Här ser vi dock att det pågår en hel del intressant arbete, också på EU-nivå, för en mer hållbar 

ekonomi. Det handlar mycket om en fossilfri ekonomi och en omställning från den ekonomi som har 

gjort sig beroende av och är helt kapitaliserad av en gratis fossilenergi till ett hållbart ekonomiskt 

system. Ekonomin kommer nämligen att ändras när vi får hållbara transportsystem och energisystem. 

I den debatten är vi oerhört aktiva och driver på för att EU i den marknad som man jobbar i ska 

förändra sitt eget marknadsbaserade system.  

Det grundläggande problematiska med fördragen i EU är att de inte är demokratiska instrument för hur 

man fördelar makt och beslut utan i stället pekar ut en viss ekonomisk väg. Det är felaktigt, och det 

jobbar Miljöpartiet tydligt emot. Vi ser dock att vi kan jobba mer med detta inom EU i dag än vad vi 

hade kunnat om vi skulle säga nej och Sverige skulle gå ur. Vi kommer ändå att ha kvar det 

marknadskapitalistiska systemet.  

Anf. 62 JONAS SJÖSTEDT (V) replik: 
Fru talman! Jag har stor respekt för hur de gröna arbetar med miljöfrågorna i EU-parlamentet. Jag har 

själv suttit i miljöutskottet i åtta år och jobbat väldigt väl tillsammans med de gröna. Vi hade ganska 

likartad syn i de flesta miljöfrågor.  

Min fråga är mer idémässig. Kan man bygga ett hållbart samhälle på en union som rent rättsligt, i sin 

grundlag, säger att den fria rörligheten för företagen är viktigare än andra hänsyn? Det gör att man i 



domar säger till exempel att länder inte har rätt att höja sina miljökrav, förbjuda en kemikalie eller ha 

hårdare avgaskrav.  

Måste man inte i grunden våga ifrågasätta det traditionella tillväxttänkandet? En av portalparagraferna 

i EU säger också att den traditionella ekonomiska tillväxten är själva syftet med unionen. Jag tror att 

det finns en motsatsställning mellan traditionell ekonomisk tillväxt och att lösa de stora globala miljö- 

och resursfrågorna. Risken är att EU ökar problemen genom ökade transporter, ökad stordrift och 

annat. Det är inte helt enkla frågor men ganska viktiga, tycker jag.  

Anf. 63 ÅSA ROMSON (MP) replik: 
Fru talman! Jag konstaterar att Jonas Sjöstedt sade ungefär samma sak som i det första inlägget och 

att det går lite i stå.  

I grunden handlar synen på hur man arbetar i EU om man gör bedömningen att man ändå kan vara 

med och påverka och förändra, och det gäller även de grundläggande reglerna, och jag uppfattar att 

det kan vi göra bättre om vi är medlemmar i EU.  

Vi kommer att behöva förändra den europeiska synen på tillväxt och gå från ett riskabelt ekonomiskt 

system som är beroende av att man förstör miljön till ett ekonomiskt system som levererar hållbarhet. 

Men jag tror att det är viktigt att vi gör detta arbete också i EU. Om man som till exempel Norge står 

utanför, så som ni antagligen också vill ha det, men med alla de ekonomiska fördragen står man ju 

utan beslutsinflytande på det som är de viktigaste och mest grundläggande frågorna, samtidigt som vi 

inom EU kan jobba hårt. Vi vill att Sverige verkligen ska bli en miljöns röst i EU. Det behövs i högsta 

grad.  

 


