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Ett socialt och demokratiskt Europa 
Sverige är medlem av Europeiska Unionen av goda skäl: EU är en sammanhållande kraft 
för fred och politisk demokrati på den kontinent, som under förra århundradet föröddes av 
krig och plågades av politiska diktaturer. Samarbete inom unionen kan ge bättre 
förutsättningar för medlemsstaterna att möta framtidens politiska och ekonomiska 
utmaningar. EU kan bli en starkare global aktör för utveckling och mänskliga rättigheter. 
 
För att alla de möjligheter som ligger i det europeiska samarbetet ska tas tillvara krävs både 
en ny färdriktning för den gemensamma politiken och en förändring av EU:s organisation. 
De ekonomiska och sociala problem som följt av krisen i det europeiska valutasamarbetet 
får inte hindra en utveckling av det övriga samarbetet inom EU. Vi socialdemokrater vill att 
EU ska bli en union för social rättvisa, full sysselsättning och hållbar utveckling. 
 
Vi bejakar principerna om fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital. Företagens 
frihet på den inre marknaden får emellertid aldrig ske på bekostnad av principerna om 
likabehandling av arbetstagare och om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 
Därför måste den inre marknaden förses med ett tydligt regelverk, som tar sociala och 
miljömässiga hänsyn. 
 
Vi vill utveckla en europeisk politik för full sysselsättning, som bygger på respekt för 
löntagarnas rättigheter och förhindrar social dumping. Den fria rörligheten på EU:s inre 
marknad måste balanseras av löntagarnas rätt att verka fackligt över gränserna och av 
gemensamma minimiregler inom EU till skydd för de anställdas rättigheter. 
 
Som ett led i omställningen till ekologiskt hållbar utveckling och i arbetet med att minska 
de rika ländernas resursförbrukning måste EU:s miljöpolitik ytterligare utvecklas. Skärpta 
krav när det gäller miljöpåverkande utsläpp, gemensamma miniminivåer för 
koldioxidbeskattningen och gemensam finansiering av miljöinvesteringar hör dit. Det gör 
också en omläggning av jordbruks- och fiskeripolitiken. Konsumentperspektivet, inte 
producentintresset, ska vara utgångspunkten för en politik där säkra livsmedel, miljöhänsyn 
och etisk djurhållning är grundprinciper. 
 
Vi vill att EU ska vara pådrivande i det internationella solidaritetsarbetet, både genom att 
utöka sitt eget utvecklingssamarbete med fattiga länder och genom att avskaffa sina egna 
handelshinder. 
 
Vi anser att EU ska ta ett gemensamt ansvar för asyl- och migrationsfrågorna. Alla som 
söker skydd inom EU ska garanteras likvärdig behandling enligt solidaritetens och 
humanitetens principer. 
 
EU kan ytterligare förstärka sin roll i det europeiska arbetet för ökad jämställdhet som 
pådrivare av det nationella lagstiftningsarbetet och i opinionsbildningen. På samma sätt kan 
EU bli pådrivande i frågan om barns rättigheter. Den gränsöverskridande brottsligheten är 
ett gemensamt problem inom EU, och kräver ett utbyggt samarbete. 
 
EU ska fortsätta utvecklas inom de områden där EU bäst kan skapa lösningar på 
gemensamma utmaningar. Den så kallade subsidiaritetsprincipen ska följas. Den innebär att 



besluten ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Bara de beslut som kräver 
samordning eller reglering på europeisk nivå ska fattas av EU. För att detta samarbete ska 
bli effektivt är det nödvändigt att medlemsländerna överlämnar en del av sin makt till EU:s 
beslutande organ. Det är emellertid viktigt att varje sådan maktförskjutning bestäms av 
medlemsstaterna. 
 
Vi socialdemokrater vill att EU ska bli öppnare och mer demokratiskt. Politikens makt ska 
öka både i förhållande till den ekonomiska makten och i förhållande till juridiken. 
Åtaganden för EU:s medlemsländer kan bygga på gemensam lagstiftning, men också på 
beslut om gemensamma mål, där medlemsstaterna är fria att välja sina egna vägar att nå 
målen. Medlemsländerna ska också kunna gå före, inte minst inom det miljö- och 
arbetsrättsliga området. Vi vill att EU ska vara ett europeiskt samarbete mellan 
nationalstater och avvisar idéerna om att förvandla EU till en federal stat. 
 
Till det gränsöverskridande samarbetet i Europa hör samverkan mellan de nordiska 
länderna. Det är unikt på flera sätt. Det är ett av de äldsta regionala samarbetena i världen. 
Det berör många samhällsområden och har lett fram till en omfattande ekonomisk, 
kulturell och social integration. Det bygger på överenskommelser mellan suveräna stater, 
som har valt olika vägar för sitt övriga internationella engagemang. Det byggs upp av och 
kompletteras med en bred samverkan inom det civila samhället. Det har alltid varit en 
central del i den politiska och fackliga arbetarrörelsens verksamhet. 
 
Vi vill utveckla det nordiska samarbetet för att möta de gemensamma utmaningarna som 
följer av globaliseringen och klimatförändringarna. Tillsammans med de övriga nordiska 
länderna vill vi utveckla och stärka den nordiska välfärdsmodellen. 
 
Militär alliansfrihet och aktiv utrikespolitik 
Svensk säkerhetspolitik har som syfte att bevara vårt lands fred och självständighet, att 
trygga stabiliteten i vårt närområde och att bidra till stärkt internationell säkerhet. 
 
Sverige ska vara militärt alliansfritt. Den militära alliansfriheten är ett viktigt 
säkerhetspolitiskt verktyg. Den ger oss handlingsfrihet att driva en självständig politik i 
krislägen och den ger oss starkare möjligheter att vara pådrivande i det globala 
nedrustningsarbetet. Den ger oss rätten att utforma storlek och inriktning på vårt försvar, 
baserat på vår egen säkerhetspolitiska bedömning. I grunden handlar vårt militära försvar 
om att värna vår egen demokratiska samhällsordning. 
 
Men militär alliansfrihet betyder inte passivitet. Sverige är förpliktigat att värna om 
internationell fred och säkerhet. Vi deltar i FN-stödda fredsbevarande operationer och 
ställer oss bakom den nya FN-normen om skyldigheten för en nation att skydda sin egen 
befolkning. Genom vårt medlemskap i EU deltar vi fullt ut i den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken. Sverige har också anslutit sig till EU:s solidaritetsklausul. Det innebär att 
Sverige inte förhåller sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett EU-land 
eller ett nordiskt land, och vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om 
Sverige drabbas. 
 
Sverige ska fortsätta att spela en aktiv roll som medlare, brobyggare och samtalspartner vid 
internationella konflikter. I kampen mot massförstörelsevapen ska Sverige åter ta en 
ledande roll i det internationella arbetet för avspänning, nedrustning och icke-spridning. 
Det stora hotet mot säkerheten är inte längre främst krig mellan nationer. Hoten är av 



annat slag: konflikter inom nationer, övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, terrorism 
och våld mot demokratiska institutioner samt störningar av kritisk infrastruktur som el, 
vatten och kommunikationer. 
 
Vi ser att dessa risker ökar i samhällen med växande sociala klyftor. Dessa hot går över 
nationsgränserna och kräver en bredare säkerhetspolitisk ansats, grundad på internationellt 
samarbete med andra förtecken än militära och där mänsklig säkerhet är överordnad 
nationella och ekonomiska intressen. 
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