
Svar till Sten Björk, TA 2009-04-30 
Mer frihet och rörlighet 

 
Valet till Europaparlamentet handlar om vilket Europa och 
vilket Sverige vi ska leva i. Sten Björk (S) uppmanar oss alla 
i en insändare att rösta, bra så. Tyvärr verkar Björk mer 
intresserad av att smutskasta än att berätta om vad som 
verkligen står på spel.  
 
Genom EU kan Sverige möta problem som måste lösas 
tillsammans med andra. Moderaterna vill använda EU som en 
positiv kraft i klimatarbetet, finanskrisen, lågkonjunkturen 
och mot den internationella brottsligheten.  
 
Moderaterna vill satsa pengar hemma i Europa och Sverige 
för att möta klimatkrisen, men vi vill också investera i fattiga 
länder som inte själva har råd att minska utsläppen. 
Socialdemokraterna sluter sig från omvärlden med sämre 
klimat som följd.  
 
Moderaterna vill inte lagstifta om minimilöner, vi tycker att 
fack och arbetsgivare i Sverige ska fortsätta att bestämma om 
det – precis som nu. Socialdemokraterna i Europaparlamentet 
vill detaljreglera från Bryssel.  
 

Moderaterna tycker att svenska kollektivavtal bäst styrs av svenska förhållanden, inte av vad som 
gäller i andra länder. Socialdemokraterna har petat i arbetstiderna och ställt till med problem, inte 
minst för sjukvården.  
 
Moderaterna vill inte detaljreglera jämställdhetspolitiken från Bryssel, den bestämmer vi bäst här 
hemma i Sverige. Sverige är redan bland de bättre länderna men mycket återstår att göra. 
Socialdemokraterna i Europaparlamentet vill detaljreglera på EU-nivå.  
 
Moderaterna röstade för att svenskar i vårdkö ska kunna få vård i andra EU-länder. 
Socialdemokraterna lade ner sina röster.  
 
Moderaterna tycker att Sverige bestämmer bäst över sina egna skatter, Socialdemokraterna har 
däremot röstat för olika EU-skatter.  
 
Moderaterna vill lyfta Europas fattiga genom att skapa en framtidsinriktad ekonomi med tillväxt. 
Socialdemokraterna i Europaparlamentet vill informera om fattigdom för miljardbelopp, utan att ge 
något till de fattiga.  
 
Detta är bara ett axplock av alla frågor där Socialdemokraterna i Europaparlamentet verkar för mer 
detaljreglering från Bryssel. På punkt efter punkt vill Socialdemokraterna bestämma sådant från 
Bryssel som de inte får bestämma hemma i Sverige. Gå och rösta, men rösta för mer av frihet och 
öppenhet, för mindre av detaljreglering och slutenhet.  
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