Skicka inte fler ja-sägare till Bryssel
EU är i kris. Miljoner människor drabbas av arbetslöshet och fattigdom. Hundratusentals
tvingas emigrera för att kunna försörja sig och sina familjer. EU:s politik är en viktig orsak till
den djupa ekonomiska krisen. EU:s gemensamma valuta Euron tvingar länder att föra en
ekonomisk politik som inte passar dem. EU:s avreglering av finanssektorn har bidragit till
omfattande finansiell spekulation. När banker och finansföretag gör förluster sänds notan till
skattebetalarna. EU tvingar krisländerna att skära ner välfärden och försämra arbetsrätten.
Denna politik har gjort krisen djupare. I krisens spår växer högerextrema krafter som hetsar
mot invandrare och hbtq-personer. Kvinnors rättigheter försämras och årtionden av kamp för
jämställdhet i Europa håller på att raseras. Det är vänsterns uppgift att bekämpa dessa
mörkerkrafter.
Lösningen på krisen är inte att ge EU mer makt. Vi vill istället att länder ska kunna träda ut ur
valutaunionen Euron. Vi kräver att det svenska folkets nej till Euron i folkomröstningen 2003
respekteras och att Sveriges ekonomiska politik inte ska styras av EU. Vi kräver att bankernas
ägare och finansspekulanter får betala för sina egna misstag. Om banker ska få statsstöd ska
de nationaliseras. Finansmarknaden måste regleras och vissa former av finansiell handel
förbjudas. Den ensidiga nedskärningspolitiken måste ersättas med en politik för arbete,
klimatinvesteringar och ekonomisk utveckling.
I EU är den fria marknaden viktigast. Arbetskraft ses som en vara som flyttas över gränserna.
Löntagarnas rättigheter försämras och arbetare från olika länder ställs emot varandra. EU har
bidragit till att arbetsvillkor och lönevillkor försämras. Vi accepterar inte denna utveckling.
Vänsterpartiet är en röst för ett öppnare EU. Vi välkomnar att människor från andra länder
kan komma till vårt land. Men vi motsätter oss att löntagare utnyttjas. Därför kräver vi att alla
som arbetar i Sverige ska omfattas av svenska kollektivavtal. I EU vill vi införa ett socialt
protokoll som gör att arbetstagare från andra EU-länder inte ska behandlas sämre än andra i
det land där de arbetar.
Vänsterpartiet är ett EU-kritiskt parti. Vi motsatte oss Sveriges medlemskap i EU vid
folkomröstningen 1994. Vi vann folkomröstningen om Euron 2003. Vi står fast vid vår EUkritik. Unionen har stora demokratiska brister. Vi motsätter oss bildandet av ett Europas
förenta stater med gemensam valuta, militär och president. Vi vill ha ett nära samarbete
mellan demokratier, inte en odemokratisk superstat i Europa. Därför stöder vi krav om att
avgränsa EU:s makt, demokratisera unionen och öka medlemsländernas inflytande.
Vi vill omförhandla det svenska EU-medlemskapets villkor. Vi vill skriva in Sveriges
undantag från Euron och EMU i EU-fördraget. Vi vill ha ett bindande socialt protokoll. Vi vill
sätta hänsyn till miljön före företagens rätt att sälja sina varor och införa en rätt för Sverige att
gå före på miljöområdet. Vi vill undantas från EU:s jordbrukspolitik och ha lägre
medlemsavgift till EU. Sverige ska inte bli ett län i en framväxande EU-stat. Vårt långsiktiga
mål är att Sverige lämnar EU.
EU-valet är också en kraftmätning mellan vänster och höger, i Sverige och i EU. Liksom
högerregeringen i Sverige säljer ut välfärden och gemensam egendom påtvingar EU
krisländerna privatiseringar. Genom en röst på vänsterpartiet visar du att du vill ha en annan
politik. En politik som står uppför löntagarnas rättigheter. Mot privata vinster i välfärden.
Med klimatinvesteringar för nya jobb. För kvinnors ekonomiska oberoende och rätten till sin
egen kropp. För jämlikhet och jämställdhet.

Vänsterpartiet står för vänsterpolitik och EU-kritik. Det arbetar vi för i EU-parlamentet. Där
motsätter vi oss att EU ges mer makt. På de områden där EU har beslutanderätt arbetar vi
aktivt och konstruktivt för att göra EU-politiken bättre. Vänsterpartiet har varit pådrivande i
att förbättra EU:s politik för jämställdhet, miljöregler och för löntagarnas rättigheter. Vi blir
mer effektiva i det arbetet just för att vi är EU-kritiska och inte ser EU som lösningen på alla
problem. Rösta på Vänsterpartiet för att försvara kollektivavtal och gemensam välfärd. Skicka
inte fler ja-sägare till Bryssel.

