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Vad står på spel i det  
europeiska samarbetet?
Det politiska landskapet håller helt på att ritas 
om i Europa. Idag är det europeiska samar-
betet mer splittrat än någonsin med politiska 
fästen av högerextremism i östra Europa, vän-
sterradikal makt i södra Europa och ett Stor-
britannien som troligen snart lämnar EU. Det 
fredsprojekt som i mer än 60 år har försökt 
överbrygga intressemotsättningar riskerar att 
falla sönder. Starka drivkrafter har börjat de-
montera demokratiska institutioner i ett antal 
medlemsländer och fri press, forskning och 
utbildning samt mänskliga rättigheter lever 
under stort tryck idag. En situation som hotar 
att nå det europeiska samarbetet med större 
kraft än någonsin efter Europaparlamentsva-
let i år.

Även samarbetet inom EU kring de grundläg-
gande fria rörligheterna riskerar att påverkas 
negativt av ökande protektionism hos med-
lemsstaterna. Detta märks inte minst i frågor 
som rör EU:s relationer med andra delar av 
världen, särskilt i handelsfrågor och migra-
tionsfrågor.  

Saco vill med kraft motverka denna utveck-
ling. Saco tror på ett enat Europa som ökar 
samarbetet, respekterar de grundläggande 
frihetligheterna och en rörlighet för varor, per-
soner, tjänster och kapital på den inre markna-
den. Endast genom dessa förutsättningar kan 
vi stärka medlemsländernas ekonomier och 
öka möjligheterna till välfärd och jobb, men 
också för fred och frihet.

Europaparlamentet, och vilka som sitter som 
folkvalda där, spelar en ytterst viktig roll som 
lagstiftande funktion i det europeiska samar-
betet. Hur fördelningen mellan olika partier 
ser ut i parlamentet är avgörande för vilken 
utveckling EU kommer att genomgå. Med en 

ökande andel högerpopulistiska och rent ra-
sistiska partier i parlamentet riskerar EU-sam-
arbetet att haverera. Det är därför av största 
vikt att stärka de demokratiska krafterna inom 
EU.   

Idag härrör över hälften av alla beslut i kom-
mun och landsting från EU. På arbetsmark-
nadspolitikens område får EU alltmer infly-
tande trots att detta enligt EU:s fördrag ska 
vara nationella angelägenheter. Även på det 
socialpolitiska området överförs kompetens 
från medlemsländerna till EU. Saco vill brom-
sa denna utveckling även om vi ställer oss 
positiva till en samordning av olika socialför-
säkringar. Men vi behöver hjälp av partier som 
står stadigt i EU:s grundidé om de fyra frihet-
ligheterna. Därför är det oerhört viktigt att så 
många som möjligt röstar i valet och att rösta 
på partier som kan utveckla EU åt ett demo-
kratiskt och öppet håll.



Facklig politik i Europa  
– viktigare än någonsin!
De fackliga rörelserna är en viktig motor för 
demokratin i Europa. Att värna om arbetsta-
gares villkor är samma sak som att värna om 
de mänskliga rättigheterna. Det finns numera 
fastställt i ILO:s deklaration om principer för 
fundamentala rättigheter!

Stärkandet av parterna på arbetsmarknaden, 
både i Sverige och i andra medlemsländer, är 
nyckeln till att den sociala dialogen respekt-
eras. Vinsterna är oerhörda, inte bara för att 
partsautonomin ska kunna upprätthållas och 
utvecklas, utan för hela den ekonomiska och 
sociala utvecklingen i Europa. 

Vi vill stärka EU:s grundidé om demokrati och 
frihet, fri rörlighet, öppenhet och frihandel.

Sacos tre stöttepelare för ett starkt Europa
Saco har tre prioriterade frågor inför Europaparlamentsvalet den 26 maj med utgångspunkt 
i våra grundläggande fackliga värderingar:

Värna demokrati, frihet och välfärd i Europa!

• Gå och rösta i EU-valet. 

• Lägg en röst för fri press och fri forskning och utbildning.

På 15 år har antalet länder ökat från 7 till 14 med extremistiska partier i regeringsställning, 
vilket kommer få genomslag i valet till Europaparlamentet. Saco vill motverka det ökade 
inflytandet av icke-demokratiska krafter i Europaparlamentet. Fred, frihet och demokrati är 
viktiga resultat av det europeiska samarbetet, och de fackliga rörelserna samt arbetstaga-
res ställning är en viktig del i samarbetet.

Öka den fria rörligheten och öppenheten i Europa!

• Din röst i EU-valet är viktig för den fria rörligheten och öppenheten i EU

Ökad rörlighet leder till en dynamisk arbetsmarknad med ökat välstånd som resultat. Trots 
försök till goda insatser är rörligheten trög i Europa. Det är viktigt att avvärja hinder och öka 
incitamenten för rörligheten av personer, tjänster, varor och kapital. Vi ser gärna ett ökat 
samarbete i EU för en stärkt rörlighet och öppenhet i Europa. 

Stärk parterna och värna partsmodellen i Europa!

• Inte mer överstatlighet kring arbetsmarknads- och sociala frågor. Värna den svenska 
modellen.

Den svenska partsmodellen är ett lyckat projekt som väcker stor beundran världen över. 
Samtidigt utmanas den av alltmer regleringar på det arbetsmarknads- och socialpolitiska 
området i EU. Vi måste värna om partsmodellen genom att utveckla den tillsammans med 
parterna på EU-nivå och i andra medlemsländer. En väl fungerande social dialog med star-
ka och autonoma arbetsmarknadsparter skapar stabilitet på arbetsmarknaderna i Europa.


