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Jytte Guteland – Socialdemokratisk
Europaparlamentariker
Jytte – du har varit i Bryssel några år nu och
har skaffat dig erfarenhet av arbetet där. Du fick
betyget ”utmärkt” av Naturskyddsföreningen när
de granskade de svenska EU-parlamentarikernas
insatser för miljön.
Vad vill du satsa på inför nästa femårsperiod?

Jag vill fortsätt mitt arbete för en hållbar utveckling.
Den gröna omställningen innebär både en chans
att modernisera Europa och ge nya jobb. Jag vill se
satsningar på renare transportlösningar, på förnybar
energi och energieffektiviseringar. EU ska också begränsa
och förbjuda skadliga kemikalier.

– Jag vill ha ett nytt ledarskap för Europa
Orättvisorna växer i Europa. Nu finns det chans till nytt
ledarskap med fokus på utveckling, inte utslagning.
För jämlik fördelning, mot lönedumpning.

Slutligen en självklarhet – mänskliga rättigheter ska
respekteras. EU ska vara en stark röst för civilbefolkningen
i krigets Syrien och i konflikter, ta utgångspunkt i försvaret
av mänskliga rättigheter. Europa ska vara ett positivt
exempel och stå öppet för de länder som vill närma sig
Europa. EU ska agera för barns rättigheter och stå upp
mot abortmotstånd och antigaylagar.

Europa ska prioritera unga jobb, forskning, utbildning och
jämställdhet. Europa ska verka mot främlingsfientlighet
och intolerans. Värderingar har inga landsgränser.

Europaparlamentet är medborgarnas röst i EU. Ledamöterna i parlamentet väljs av medborgarna i
EU-länderna i allmänna val.
Där sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer. Varje land har ett antal parlamentariker utefter
sin befolkningsmängd. Sverige har f.n 20 Europaparlamentariker. Antalet kan komma att justeras något
beroende på hur det går med Brexit.
Makten i EU är delad mellan EU-parlamentet, EU-rådet som består av regeringarna från de olika
medlemsländerna och EU-kommissionen som består av en kommissionär från varje medlemsland.
Kommissionären utses av resp. regering men måste också godkännas av Parlamentet.
I Sverige har vi dessutom EU-nämnden, som är utsedd av Riksdagen, med i beslutsprocessen Den ska i
förväg godkänna vilken linje ministrarna i regeringen ska driva i EU-rådet.
Nej – beslutsvägarna är vare sig korta eller okomplicerade inom EU – men de är tillskapade i samförstånd
mellan medlemsländerna för att garantera demokratin och förankra besluten. När väl ett beslut är fattat
har alla fått vara med i beslutsprocessen.

Rönninge mötesplats

Att Rönninge behöver en mötesplats för ungdomar har
vi Socialdemokrater insett ända sedan caféet i gymnasiet
stängdes.
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Nu finns Rönninge mötesplats i ”Gluggen” i Folkets hus.
Öppet tisdag, onsdag och torsdag 16.00-21.30 hela
sommaren utom veckorna 29 och 30. Kvällarna ägnas åt
olika teman utefter ungdomarnas önskemål bland annat
musik, idrott och IT och brädspel. I sommar kommer en
hel del verksamhet flyttas utomhus när vädret tillåter.

Tom Lindgren är Socialdemokraternas valledare inför
EU-valet här i Salem.
– Sverige behöver ett starkt EU som kan ta kampen mot
högerextremismen. Vi måste värna våra demokratiska fri- och
rättigheter och ta klimathotet på allvar.
Det är inte bara en kamp för att rädda klimatet, det är också en
kamp för fred och frihet och rätten att ha en egen åsikt.

Därför – rösta på Socialdemokraterna den 26 maj.

Agnes Strömstedt och Rickard Broberg hälsar alla ungdomar
som går på högstadiet och upp till 18 år välkomna.

En röst på Socialdemokraterna i EU-valet
är en röst för:

•
•
•
•
•

Grundläggande demokratiska värderingar och rättigheter i Europa.
Fler schyssta jobb.
En offensiv miljö- och klimatpolitik.
Minskade klyftor och ett rättvisare Europa.
Krafttag mot gränsöverskridande brottslighet

Demokrati och mot högerextremism
• Vi vill att EU verkligen ska ta fajten mot extremism oavsett om det är högerextremism
eller religiös fundamentalism så ska EU vara garant mot alla krafter som vill inskränka
på vår demokrati och våra rättigheter. Där behövs ett handlingskraftigt EU!
• En ökad jämställdhet, där alla kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp.
• Ett mer socialt Europa där grundläggande mänskliga och demokratiska rättigheter
är självklara.

Jobb, trygghet och välstånd
•
•
•
•

Schyssta löner - ingen ska utnyttjas.
Konkurrens på lika villkor – inte genom lönedumpning och usel arbetsmiljö.
Säkerhet - ingen ska dö eller bli sjuk på jobbet.
EU ska se till att inga oseriösa aktörer ska försämra för människor som arbetar.
EU ska skapa mer välstånd och vara till för svenska löntagare. Vi ska inte ha
lönedumpning och otrygga arbetsplatser!

Klimatet
• Tuffa krav och höga klimatmål som gäller i hela Europa och där EU går före internationellt
• Ställa de största företagen till svars! EU ska utkräva ansvar av de globala jätteföretagen
som står för nästan alla utsläpp.
• Sverige är ett miljöland i framkant men själva är vi små. EU måste kunna sätta tuffa
krav mot stora utsläppare och göra det lätt för vanliga människor som du och jag att
göra klimatsmarta val.
• Att det ska vara enklare att resa klimatsmart. Det är bra att vi vill resa, EU måste driva
på för att det blir enklare att ta tåget och driva på omställningen av flygets utsläpp.

Budget
• I EU:s femårsbudget måste utgifterna anpassas efter de resurser som finns kvar efter
Storbritanniens (ev) utträde.

Gå och Rösta!
Den 26 maj är det val till Europa parlamentet.
Då har du möjlighet att säga ditt. Mycket står på
spel, hot måste vändas till möjligheter.
Ja, just du. Du kan påverka. Genom att rösta.
Då du röstar i valet till Europaparlamentet väljer
du vem som ska påverka framtiden och vardagen
för dig och nästan 500 miljoner medeuropéer.
Om inte du bryr dig kommer någon annan att göra
det – och bestämma vem som ska vara din företrädare i EU:s enda direktvalda församling.
Ett lågt valdeltagande kan öppna för extrempartier.
De valda ledamöterna formar Europas framtid
under de kommande fem åren.
Se till att du får det Europa du vill ha.
Din röst är viktig!
Var och när du kan rösta den 26 maj framgår av Ditt röstkort.
Du kan också förtidsrösta redan från den 8 maj i Murgrönans foajé i Salem Centrum de tider
biblioteket är öppet samt söndagarna 19 maj och 26 maj10.00-15.00.
I villa Skönvik i Rönninge är det öppet för förtidsröstning söndag 19 maj 10.00-14.00 och måndag
20 maj, onsdag 22 maj och fredag 24 maj 13.00-18.00.
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