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Mandat i dag: 1
Röstandel 2009: 5,66 procent
Ledamot: Mikael Gustafsson
Toppkandidat 2014: Malin Björk
Vänsterpartiet ingår i Europeiska enade 
vänstern/Nordisk grön vänster/GUE/NGL

1. Frågor som rör religionsfri-
het måste inkluderas i den 

breda utrikes- och biståndspoli-
tiken. Det är viktigt att de länder 
som ansöker om medlemskap i 
EU lever upp till kraven på demo-
krati och mänskliga rättigheter 
och vad gäller etniska och reli-
giösa minoriteters rättigheter.

2. Mot bakgrund av Israels 
ständiga övergrepp mot de 

mänskliga rättigheterna, folk-
rätten och det palestinska folket 
anser Vänsterpartiet att Sverige 
tydligare bör motsätta sig att EU 
fördjupar sitt samarbete med 
Israel på något område. Så länge 
landet inte avvecklar bosättning-
ar och vägspärrar på ockuperat 
område, avbryter blockaden av 
Gaza och upphör med byggan-
det av muren på Västbanken, bör 
inga förhandlingar om fördjupat 
samarbete på något område mel-
lan EU och Israel genomföras och 
det nuvarande avtalet bör frysas.

3. Vänsterpartiet motsätter 
sig varje inskränkning i 

aborträtten och menar att Sveri-
ge aktivt måste arbeta för flickors 
och kvinnors rätt till sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter 
i hela världen. Men vi menar att 
aborträtten ska regleras på natio-
nell nivå, inte på EU-nivå. 

4. Nej. 

5. Sociala orättvisor och väx-
ande klyftor fungerar som 

drivhus för förenklade förklaring-
ar, till exempel att skylla alla pro-
blem på den som invandrat eller 
ser annorlunda ut. Därför måste 
en politik som minskar de sociala 
klyftorna vara en bärande del i 
arbetet mot alla former av rasism 
och främlingsfientlighet.

6. Vi menar att det mest 
effektiva sättet att bekäm-

pa trafficking och prostitution är 
den nordiska modellen, med för-
bud mot sexköp. 

7. Eftersom frågan berör så 
många länder i Europa bör 

Sverige tillsammans med andra 
europeiska länder aktivt arbeta 
för att frågan också löses på EU-
nivå. Det handlar i grund och bot-
ten om mänskliga rättigheter och 
lika värde för alla.

8. Nej. Vi anser att den fede-
rala målsättningen efter-

som den leder till djupa demo-
kratiska underskott och mins-
kar medborgarnas möjlighet att 
påverka politiken. 

9.  Vänsterpartiet anser att EU 
borde gå i spetsen och till 

2020 minska sina utsläpp med 40 
procent. EU:s jordbrukspolitik 
måste reformeras kraftigt så att 
den bidrar till hållbara ekosys-
tem och minskade klimatutsläpp.

10.  Vi säger nej till militari-
seringen vid EU:s ytter-

gränser. Asylviseringar måste 
införas så att det skapas legala 
vägar att söka asyl inom EU. 

11.  Vi vill att EU och dess 
medlemsländer tar fram 

en tydlig färdplan för hur EU:s 
gemensamma mål om att nå 0,7 
procent av BNI till 2015 ska upp-
nås. Sverige bör även verka för 
att EU:s klimatfinansiering ska 
ske utöver redan existerande åta-
ganden för biståndet.

Enkätsvar från Sofia Johansson, enhets
chef i riksdagen.

Mandat i dag: 6 
Röstandel 2009: 24,41 procent
Ledamöter: Göran Färm, Anna Hedh, 
Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Marita 
Ulvskog, Åsa Westlund
Toppkandidat 2014: Marita Ulvskog
Socialdemokraterna ingår i Progressiva 
förbundet av Socialdemokrater i 
Europaparlamentet (S&P)

1. Det handlar framför allt om 
att stärka mänskliga rättig-

heter allmänt, och minoriteters 
rättigheter i synnerhet.  EU ska 

undvika att skapa spänningar 
mellan civilisationerna och att 
ställa olika kultursfärer mot var-
andra.

2. EU bör kräva att utbyggna-
den av bosättningar upp-

hör, muren på ockuperad mark 
rivs, ockupationen av Västban-
ken och Östra Jerusalem avslutas 
samt att blockaden av Gaza upp-
hör. S förordar EU-lagstiftning 
för att motverka finansiella trans-
aktioner till stöd för bosättning-
arna.

3. Abort är en nationell fråga 
och ska skötas på nationell 

nivå. S står bakom den svenska 
lagstiftningen.

4. Partiet som helhet har 
ingen bestämd uppfatt-

ning. Socialdemokrater för tro 
och solidaritet ser samvetsfrihe-
ten som en del av de mänskliga 
rättigheterna. I relation till abor-
ter stöder man lagstiftningen, 
som säger att det är kvinnans rätt 
att fatta beslut om abort. Abort-
rätten är att betrakta som en rätt 
till hälsa, och i sammanhanget en 
starkare rättighet än vårdperso-
nalens rätt till samvetsfrihet. 

5. Eftersom rasism har sin 
grund i otrygghet och räds-

la för samhällsförändringar är 
det främsta botemedlet att skapa 
stabila samhällen. Man måste 
också tydligt markera mot isla-
mofobi, antisemitism och andra 
uttryck för hat mot enskilda och 
grupper.

6. EU måste anslå resurser 
till bekämpningen av traf-

ficking över gränserna, stimule-
ra debatt och en översyn av lag-
stiftning även på nationell nivå. 
Den svenska sexköpslagen har 
varit framgångsrik i att adres-
sera delar av problemet.

7. Det handlar om att hantera 
de stora ojämlikheterna 

inom EU, stärka minoriteters rät-
tigheter och stötta civilsamhället, 
som bemöter dessa grupper bäst 
ur ett medmänskligt perspektiv. 
Tiggeri är en väckarklocka som 
visar på orättvisor, och är inget 
man ska förfasa sig över.

8. Nej. EU är ett unikt samar-
bete där de frågor som mår 

bäst av att hanteras på Europa-
nivå ska hanteras där, medan de 

andra ska hanteras på nationell 
och lokal nivå.

9. S kräver att regeringen 
driver på för följande ställ-

ningstagande för hela EU: bin-
dande mål om att till 2030 ha 
minskat utsläppen av växthus-
gaser med 50 procent i EU jäm-
fört med 1990, bildande mål om 
att förnybar energi ska utgöra 40 
procent till 2030, samt bindande 
mål om ökad energieffektivise-
ring till 2030.

10. S driver kravet på 
ett mer solidariskt 

ansvarstagande för flyktingmot-
tagandet inom EU, bland annat 
genom ett ökat samlat ansvar för 
kvotflyktingar. Det måste finnas 
fler säkra och lagliga vägar in i 
EU för asylsökande. 

11. EU:s medlemsländer bör 
höja sina biståndsnivåer 

till minst FN:s rekommendation 
om 0,7 procent i bistånd av BNP. 
S vill att EU bland annat genom 
sin biståndspolitik ska vara en 
kraftfull aktör för global fred och 
säkerhet, för mänskliga rättighe-
ter samt för ökad solidaritet och 
demokrati. 

Svar på fråga 1, 3-9 Peter Weiderud, för
bundsordförande för Socialdemokrater 
för tro och solidaritet. Svar på fråga 2, 
10-12 socialdemokraterna.se

Mandat i dag: 2 
Röstandel 2009: 11,02 procent
Ledamöter: Carl Schlyter, Isabella Lövin
Toppkandidat 2014: Isabella Lövin
Miljöpartiet de gröna ingår i partigrupp 
De gröna/Europeiska fria alliansen (G/
EFA)

1. Vi intar en konsekvent 
syn på religionsfriheten. 

Vi anser att alla grupper måste 
inkluderas i samtal om religions-
förföljelse.

2. EU:s stöd till Israels öns-
kan om bojkott och isole-

ring av den palestinska reger-
ingen har av Israel tolkats som ett 
stöd för sin krigspolitik. Det vill 
vi ändra på.

3. Vi är för fri abort i alla 
medlemsländer och anser 

att frågan ska skötas av respek-
tive medlemsland. 

4. Nej.

5. Vi vill fullfölja antidis-
krimineringsarbetet i EU 

genom att anta ett antidiskrimi-
neringsdirektiv enligt förslaget 
från 2008 och säkerställa fortsatt 
finansiering av arbetet mot dis-
kriminering.

6. Den svenska sexköps-
lagstiftningen har varit 

framgångsrik och vi kommer att 
arbeta för att sprida information 
om lagstiftningen i EU och i EU-
länderna.

7. Vi vill ge EU fler och star-
kare verktyg för sanktioner 

mot ett medlemsland som bry-
ter mot grundläggande krav på 
demokrati, respekt för de mänsk-
liga rättigheterna och skydd för 
minoriteter, t ex  böter, att ogil-
tigförklara diskriminerande lag-
stiftning eller att göra det lättare 
att tillfälligt frånta landet rösträt-
ten i EU.

8. Nej, det strider mot Mil-
jöpartiets vision om ett 

öppet Europa. 

9.  Vi vill bland annat 
utveckla järnvägsnä-

tet inom EU och knyta sam-
man Europas större städer med 
snabbtåg. Vi vill också införa 

världen

Så här svarar partierna på dina frågor

EU-valet. 

Hur tycker partierna som på söndag tävlar om Sveriges 20 platser i Europaparlamentet 
att EU ska förhålla sig till kristna hjärtefrågor som samvetsfrihet inom vården, konflikten i 
Mellanöstern och förföljelsen av kristna? Världen idag har ställt elva knäckfrågor till 
riksdagspartierna, liksom till Piratpartiet, Junilistan och Feministiskt initiativ.

1. Vad vill ert parti att EU ska göra för att 
agera emot förföljelsen av kristna?

2. Hur vill ert parti att EU ska agera i 
Mellanösternkonflikten?

3. Vill ert parti att EU ska verka för en viss 
abortpolitik? Om ja, vilken?

4. Anser ert parti att EU ska verka för att stär
ka rätten till samvetsfrihet för vårdpersonal?

5. Vad vill ert parti göra för att motverka 
den ökande antisemitismen och främ
lingsfientligheten i Europa?

6. På vilket sätt kan EU vara ett verktyg 

Frågor. Dessa frågor har vi ställt till partierna

Fredag 23 maj  2014  Världen idag 
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en skatt på finansiella transak-
tioner inom EU, fri för alla med-
lemsstater att delta i. Intäkterna 
ska användas till gröna investe-
ringar, för förnybar energi och 
hållbara transporter, som sti-
mulerar jobb, främst i fattigare 
delar av EU.

10. Vi vill skapa lagliga 
vägar till EU för asylsö-

kande och ge asylsökande möjlig-
het att söka asyl och asylvisum 
på EU:s ambassader. Vi vill också 
att fler medlemsländer tar sitt 
ansvar i flyktingfrågor.

11. Vi vill att biståndet ska 
präglas av lokalt ägar-

skap, långsiktighet samt miljö- 
och klimatmässig hållbarhet, och 
att handelsrelationer ska ta full 
hänsyn till fattiga människors 
perspektiv och mänskliga rättig-
heter.

Svar på fråga 2 Peter Eriksson, 12, Bodil 
Ceballos, övriga Miljöpartiets valma
nifest. 

Mandat i dag: 2
Röstandel 2009: 5,47 procent
Ledamot: Christian Engström, Amelia 
Andersdotter
Toppkandidat 2014: Christian Engström
Piratpartiet ingår i De gröna/
Europeiska fria alliansen (G/EFA)

1. All förföljelse på religiösa 
grunder är avskyvärd, och 

bör fördömas, både av enskilda 
länder och av EU. Praxis måste 
ses över så att rätten till asyl vid 
förföljelse på grund av religion 
blir verklighet, och inte bara ord 
på ett papper. 

2. Kraftfullt stödja arbetet för 
en fredsöverenskommelse 

mellan israeler och palestinier. 
Stödja arbetet för demokrati i alla 
länder i Mellanöstern. Verka för 
fred i Syrien. 

3. PP är för fri abort, och om 
EU ska engagera sig i frå-

gan ska det vara för att försvara 
varje kvinnas rätt att själv beslu-
ta. Vi är rädda för att resultatet 
riskerar bli det motsatta om frå-
gan lyfts på EU-nivå, eftersom 
det finns länder som Polen och 
Irland som verkar mot rätten för 
fri abort.

4. Detta är en fråga vi inte 
tagit ställning till, men 

eftersom både abortlagstiftning 
och åsikter och värderingar i de 
bakomliggande frågorna skiljer 
sig kraftigt mellan EU-länder tror 
vi att denna fråga lämpar sig bätt-
re att hantera på nationell nivå. 

5. Piratpartiet tar kraftigt 
avstånd från fascism och 

främlingsfientlighet, och mäng-
der av våra medlemmar tar varje 
dag diskussioner om frågan med 
människor de möter, både i fysis-
ka möten och på nätet. 

6. EU kan fortsätta att stötta 
organisationer som infor-

merar och utbildar i de länder, 
från vilka många människor 
luras in i trafficking. EU kan 
arbeta med utbildning av polis 
och socialarbetare i medlemslän-
derna, för att ge offer för traffick-
ing får stöd och hjälp. 

7. Det ska fortsatt vara till-
låtet att tigga, och polis och 

andra myndigheter ska respek-
tera alla EU-medborgares rätt 
att vistas i landet. EU måste bli 
bättre på att hjälpa fattigare med-
lemsstater att motverka diskrimi-
nering och ge människor bättre 
livsbetingelser. 

8. Nej, inte i dagsläget. Vi 
tycker det är viktigare att 

kunna utvidga EU och erbjuda 
medlemskap till alla länder på 

kontinenten, än att göra samarbe-
tet ännu mer tvingande. 

9.  Vi vill se att EU driver 
en tuff  miljöpolitik. Vi 

stödjer till exempel tre bindande 
klimatmål. Vi ingår i den gröna 
gruppen, och känner oss bekvä-
ma med att följa deras rekom-
mendationer i de allra flesta mil-
jöfrågor. 

10. Att öppna för flykting-
visum, göra det möjligt 

att söka asyl på ambassader i 
hemlandet, eller skapa någon 
annan form av ”säker korridor” 
till EU för asylsökanden. Massiv 
hjälp måste ges till de länder nära 
EU:s yttre gränser som i dag får 
ta emot stora mängder flyktingar, 
och överenskommelsen om att 
flyktingar ska skickas tillbaka 
till det första EU-land de vistats i 
bör rivas upp. 

11. Mer av biståndet kan rik-
tas mot IT som ett stöd 

för människor som vill arbeta för 
yttrandefrihet, demokrati och att 
utveckla lokala ekonomier. Till 
exempel kan man ge fattiga till-
gång till datorer, ge politiska akti-
vister tillgång till krypterings-
utrustning och egna servrar, och 
bygga  IT-nätverk som inte kan 
stängas av genom en knapptryck-
ning från ett presidentpalats.

Enkätsvar från Anna Troberg, topp
kandidat.

Mandat i dag: 3
Röstandel 2009: 13,52 procent
Ledamöter: Marit Paulsen, Olle 
Schmidt, Cecilia Wikström
Toppkandidat 2014: Marit Paulsen
Folkpartiet ingår i Alliansen liberaler 
och demokrater för Europa (Alde)

1. EU:s gemensamma utrikes-
politik behöver stärkas. EU 

behöver också förfoga över fler 
verkningsfulla medel att ta till. 
Det gäller oberoende av vilken 
konflikt vi talar om. Specifik när 
det gäller förföljelsen av krist-
na i tex Irak, så bör EU agera 
både med kraft mot att den ira-
kiska administrationen inte tar 
itu med problemet samt öka sina 

ansträngningar för att skapa fred 
i landet. Det är också viktigt att 
fler länder tar sitt ansvar för asyl-
sökande.

2. EU bör ta tydligt ställning 
för demokrati och mänsk-

liga rättigheter. Idag är unionen 
splittrad och många medlemslän-
der har tidigare band till olika 
länder. En tydlig och konsekvent 
politik för demokrati och mänsk-
liga rättigheter skulle på sikt 
leda till bättre villkor för fred och 
avspänning.

3. Varje medlemsland 
bestämmer själv över sin 

abortlagstiftning, men det hin-
drar inte EU att verka för rätten 
till fri abort. EU-medborgare som 
vägras abort i hemlandet ska 
utan risk för repressalier ha rätt 
att genomföra abort i ett annat 
EU-land.

4. Nej, vi anser att, med 
mycket få undantag, bör 

en person ställa upp på att utföra 
de arbetsmoment som ingår i ett 
yrke som finns till för att ge män-
niskor grundläggande stöd och 
hjälp. Vårdyrken, liksom andra 
samhällsviktiga funktioner inom 
tex polis, försvar med mera, är till 
för de som behöver deras tjänster. 
Inte för de personer som söker 
anställning där.

 5. Vi måste slå vakt om de 
demokratiska värdena och 

inte låta det demokratiska sam-
talet urarta till slagsmål mellan 
olika extremister. EU ska arbeta 
aktivt tillsammans med med-
lemsländerna för att förebygga 
och bekämpa rasism, främlings-
fientlighet, religiös intolerans 
och våldsbejakande extremism. 
Diskrimineringen av HBTQ-per-
soner runt om i Europa måste 
upphöra. Romer i Europa beta-
lar nu priset av flera generatio-
ners utanförskap. Antisemitism, 
antiziganism och islamofobi har 
ingen plats i Europa och måste 
med kraft motarbetas.

EU-kommissionen ska granska 
och offentliggöra årliga rapporter 
om hur medlemsländerna res-
pekterar grundläggande fri- och 
rättigheter. I de fall kränkning-
ar upptäcks ska kommissionen 
kunna dra länder inför EU-dom-
stolen, vilket kräver att domsto-
lens mandat utvidgas.

På nationell nivå är Birgitta 
Ohlsson som demokratiminister 

och Erik Ullenhag som integra-
tionsminister väldigt tydliga med 
att ta debatten kring försvaret av 
de mänskliga rättigheterna och 
arbetet mot främlingsfientlighet.

 

6. Genom införande av Euro-
pas FBI, en gemensam 

poliskår som specifikt kan arbeta 
mot gränsöverskridande brotts-
lighet som tex. trafficking och 
barnsexhandel.

 

7. Bättre tillgång till härbär-
gen och samarbete med 

frivilligorganisationer i Sverige 
men också starka påtryckningar 
på regeringarna i hemländerna 
att ta itu med de svåra sociala 
förhållanden som råder. Den fria 
rörligheten ska värnas. Vi säger 
bestämt nej till förbud mot tig-
geri.

 

8. Nej, EU ska inte bli en stat. 
Däremot har vi en vision 

om ett federalt Europa som står 
starkt och enat i de frågor där 
samarbete behövs, och som läm-
nar andra frågor åt medlemslän-
derna och medborgarna själva. 
Federalism bygger på principen 
att maktdelningen mellan unio-
nen och medlemsländerna reg-
leras i grundlag. Det skulle öka 
effektiviteten och öka den demo-
kratiska insynen och kontrollen 
över EU:s institutioner. Idag är 
EU:s organisation ett lapptäckte 
av avtal och ad hoc-lösningar, 
som egentligen inte följer en 
konsekvent princip. EU:s offent-
lighetsprincip ska stärkas och 
huvudregeln på alla områden ska 
vara offentlighet – inte sekretess.

9.  Genom tydliga ekono-
miska styrmedel, bland 

annat europeiska bestämmelser 
om koldioxidskatt, och tydliga 
utsläppsmål för alla medlemslän-
der. Vi vill också att EU ska vara 
mer drivande för bindande inter-
nationella klimatavtal. Vidare 
bör unionen satsa på att utveckla 
klimatneutrala energislag, både 
kärnkraft och förnybart.

10. För det första att nu 
genomföra det första 

steget i den gemensamma asyl-
politiken, som Cecilia Wikström 
(FP) kämpat för att få igenom i 
Europaparlamentet. Vi vill sen gå 
vidare och förenkla processerna 
och underlätta för de människor 
som flyr till EU. Det behövs fler 
lagliga vägar in i EU, bland annat 

Nyhetschef Mårten Gudmundhs 
E-post redaktionen@varldenidag.se

Telefon 018-430 40 10

Så här svarar partierna på dina frågor
för att stoppa trafficking?
7. Vad vill ert parti göra åt situationen för 
tiggarna i Europa och Sverige?

8. Anser ert parti att EU bör utvecklas till 
en federal stat? Varför?

9. Hur vill ert parti att EU ska verka för en 
bättre miljö och ett bättre klimat?

10. Vilka är de viktigaste åtgärderna 
ert parti anser att EU bör vidta inom 
flykting politiken?

11. Vill ert parti förändra EU:s bistånds
politik i något avseende? Om ja, hur?

Frågor. Dessa frågor har vi ställt till partierna

Världen idag  Fredag 23 maj 2014
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världen

EU-valet. 

genom så kallade asylvisum. Med 
stängda gränser och transportör-
ansvar, urholkas asylrätten.

11. Större fokus på demokrati 
och mänskliga rättigheter. 

Det krävs också bättre koordina-
tion mellan unionens bistånds-
verksamhet och medlemsländer-
nas. Idag händer det att insatser-
na motverkar varandra.

Enkätsvar från Jonatan Ohlin, press
sekreterare.

Mandat i dag: 1
Röstandel 2009: 5,47 procent
Ledamot: Kent Johansson
Toppkandidat 2014: Kent Johansson
Centerpartiet ingår i Alliansen liberaler 
och demokrater för Europa (Alde)

1. EU ska vara en stark röst 
för mänskliga rättighe-

ter och stå upp för till exempel 
etniska och religiösa minoriteter. 
Då finns det många verktyg att 
använda, diplomatiska påtryck-
ningar och i vissa fall sanktioner.

2. Jag tycker att EU ska fort-
sätta sin konstruktiva 

medlarroll i den konflikten

3. Svar: Abortpolitik ska vi 
inte sköta på EU-nivå. Men 

jag vill att alla kvinnor ska ha 
rätt att bestämma över sin egen 
kropp.

4. Jag tror inte att detta är en 
fråga för just EU-nivån.

5. Vi vill att EU ska vara 
en garant för grundläg-

gande rättssäkerhet i Euro-
pa. Det behövs kraftfullare verk-
tyg för att säkerställa EU-med-
lemmarnas respekt för de mänsk-
liga rättigheterna. De inträdes-
regler som ställer höga krav på 
mänskliga rättigheter bör också 
gälla som medlemsregler. Om 
medlemsstater urholkar grund-
läggande demokratiska rättighe-
ter måste EU kunna besluta om 
böter eller indragna EU-medel. 

6. Genom stärkt polissamar-
bete. Till exempel borde 

vi oftare använda oss av gemen-
samma brottsutredningar mellan 
länderna. 

7. Det är sorgligt att folk 
måste lämna sina hemlän-

der för att tigga. Vi kan vara 
solidariska i Sverige så att de får 
tak över huvudet, men vi måste 
också sätta press på länder som 
Rumänien så att de tar ansvar för 
sina egna medborgare.

8. Nej, EU som en stat stäm-
mer inte med vår vision. 

EU ska vara ett begränsat sam-
arbete som fokuserar på de stora 
gränsöverskridande frågorna 
som miljön och klimatet.

9.  Det viktigaste är att vi har 
ambitiösa klimatmål till 

år 2030 för minskade utsläpp, bätt-
re energieffektivisering och mer 
förnybar energi. Vi arbetar också 
för att handeln med utsläppsrät-
ter reformeras så att priserna på 
utsläppen går upp och gröna tek-
niklösningar främjas.

10. Det måste finnas legala 
vägar in i EU för att 

söka asyl.

11. Vi vill att klimatanpass-
ning och miljöåtgärder 

tydligt ska prioriteras i EU-
biståndet

Enkätsvar från Kent Johansson, topp
kandidat.

Mandat i dag: 1
Röstandel 2009: 4,68 procent
Ledamot: Alf Svensson
Toppkandidat 2014: Lars Adaktusson
Kristdemokraterna ingår i Europeiska 
folkpartiet (EPP)

1. Kraftfulla åtgärder och rik-
tade sanktioner måste över-

vägas mot de länder som kränker 
religionsfriheten. EU måste sätta 
press på länder som uppmuntrar 
eller tillåter förföljelse av kristna 
genom att koppla bistånd till reli-
gionsfrihet. Samtidigt bör med-
lemsländerna enas om ett gemen-
samt asylsystem för människor 
som flyr undan religiös förföl-
jelse. Särskild hänsyn bör i detta 
avseende riktas till konvertiter.

2. Vi vill arbeta för att EU 
intar ett mer balanserat för-

hållningssätt till fredsprocessen i 
Mellanöstern. Hittills har det fun-
nits en mycket olycklig tendens 
att ständigt rikta udden mot Israel 
samtidigt som det finns överseen-
de våldsbejakande extremism på 
den andra sidan. De brister som 
finns i den israeliska regeringens 
politik kan aldrig vara ett större 
problem än de brutala diktaturer 
som omger landet.

3. Vi anser att frågor som rör 
abort hör hemma på den 

nationella nivån.

4. Detta är en medicinsk-etisk 
fråga som likt abort bör 

hanteras av medlemsländerna.

5. Aldrig någonsin kompro-
missa med varje männis-

kas lika, unika och okränkbara 
värde. En enkel slutsats måste stå 

klar; vi behöver alla, alltid, etisk 
vägledning. Utan den judeo-krist-
na etiken, som lär oss att männis-
kovärdet är okränkbart samtidigt 
som människan är ofullkomlig, 
så går det fel. Om något har histo-
rien lärt oss just detta.

6. EU kan göra en rad saker 
för att stoppa vår tids sla-

veri: Skärpt straff  för människo-
handel. Stärkt kriminalpolitiskt 
samarbete. Stärkt stöd till offer. 
Prioritera den gemensamma 
kampen mot människohandeln 
budgetmässigt. Medlemslän-
derna måste även respektera 
att Europarådet rekommende-
rar EU-länderna att ge offer för 
människohandel minst 30 dagars 
reflektionstid för vila och åter-
hämtning så att offret ges tid för 
att distansera sig från förövarna 
och kunna fatta beslut om med-
verkan vid en möjlig rättegång.

7. Det krävs ett långsiktigt 
arbete för att förbättra situ-

ationen för och integrationen av 
romska medborgare i flera euro-
peiska länder. Det finns bra ini-
tiativ på EU-nivå, men i Kommis-
sionens uppföljningar av Rumä-
niens arbete för att integrera 
romer visar det tydligt att landet 
i allt för hög grad förlitar sig 
på fondmedel för genomförandet, 
samtidigt som man inte klarar av 
att använda dessa medel på ett 
tillfredsställande sätt. Det är vik-
tigt att stödja Rumänien för att få 
dem att höja absorptionsgraden 
av EU-medel i syfte att hjälpa 
romerna. Men projektpengar är 
inte hela lösningen. Till stor del 
handlar problematiken om fördo-
marna och rasistiska attityderna 
mot romer. Fördomar som står 
i vägen för integration och för-
stärks under svåra ekonomiska 
förhållanden.  

8. Nej. EU ska vara ett sam-
arbete med respekt för 

medlemsländernas olikheter. Inte 
ett Europas förenta stater med 
beskattningsrätt och regering.

9.  Vi arbetar för 40 procent 
utsläppsminskning ar 

inom EU och att EU åtar sig ytter-
ligare 10 procent utsläppsminsk-
ningar genom internationella 
utsläppsminskningsenheter för-
utsatt att andra utvecklade län-
der tar sin del av ansvaret i de 
internationella förhandlingarna.

10. Det viktigaste är att 
få fler länder i EU att 

genom avtal med FN:s flyktingor-
gan UNHCR emot kvotflyktingar. 
Idag har bara 13 av 28 länder ett 
sådant avtal.

11. Vi vill på ett tydligare 
sätt knyta EU:s bistånd 

till uppfyllande av mänskliga rät-
tigheter, såsom religionsfriheten. 
Just religionsfriheten är ofta den 
första rättighet som repressiva 
regimer bryter mot. En del män-
niskorättsarbetare har kallat den 

för ”kanariefågeln i gruvan”. 
Gruvarbetare brukade förr ta 
med sig kanariefåglar ned i gång-
arna. Om det började läcka far-
liga gaser, så strök fågeln tidigt 
med och blev en varningssignal 
för arbetarna att det var bråttom 
att fly ut ur tunnlarna. Så när 
vissa grupper religionsutövare 
börjar bli förtryckta är det oftast 
en varningssignal om att någon-
ting håller på att gå väldigt fel.

Enkätsvar från Lars Adaktusson, topp
kandidat.

Mandat i dag: 4
Röstandel 2009: 18,83 procent
Ledamöter: Anna Maria Corazza Bildt, 
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, 
Anna Ibrisagic
Toppkandidat 2014: Gunnar Hökmark
Moderaterna ingår i Europeiska folk
partiet (EPP)

1. Vi ser med oro på situa-
tionen och arbetar aktivt 

för att inom EU, FN och i våra 
bilaterala samtal med länder där 
kristna förföljs, lyfta fram brister 
i respekten för mänskliga rät-
tigheter. Förföljelse på grund av 
religiös tillhörighet är oaccepta-
bel. EU har även gjort uttalan-
den om situationen beträffande 
de mänskliga rättigheterna i bl. a 
Irak och Iran. I dessa har enskil-
das rättigheter, oberoende av reli-
giös eller etnisk tillhörighet samt 
vikten av att motverka all form av 
diskriminering betonats

2. Vi stöder EU:s inriktning 
som är en tvåstatslösning 

med Jerusalem som huvudstad 
för båda staterna, återgång till 
1967 års gränser och en lösning av 
flyktingfrågan.

EU bör fortsatt aktivt verka för 
en positiv utveckling i förhand-
lingarna och på marken, genom 
att som stöd till USA:s ansträng-
ningar identifiera existerande 
verktyg och använda dem på ett 
strategiskt sätt. EU måste – oav-
sett resultatet av fredsförhand-
lingarna – kunna svara att man 
har gjort allt man kunnat för att 
bidra till framgång.

EU:s roll i detta perspektiv är 
därför att uppmuntra och ge stöd 
till de amerikanska ansträng-
ningarna och samtidigt vara tyd-
lig med färdriktningen, som är 
tvåstatslösningen.

3. Vi värnar kvinnors rätt till 
fri abort och anser att lag-

stiftning inom detta område bör 
vara nationell, inte ligga på EU-
nivå. Vi är inte beredda att kom-
promissa med andra länder vad 
gäller kvinnors rätt till fri abort.

4. I Sverige har arbetsgiva-
ren generellt sett rätt att 

ställa krav på att arbetstagaren 
utför sina arbetsuppgifter så 
länge dessa utförs för arbetsgi-
varens räkning och faller inom 
ramen för arbetsgivarens natur-
liga verksamhetsområde. Arbets-
skyldigheten framgår av kollek-
tivavtal och ibland av personliga 
anställningsavtal. Om en person 
inte vill vara med och genomföra 
exempelvis en abort bör detta 
kunna lösas med överenskom-
melser på varje arbetsplats.

5. Främlingsfientlighet i alla 
dess former frodas där 

myter får råda. Det bästa bote-
medlet mot detta är öppenhet - 
en polsk student som studerar i 
Sverige eller en svensk ungdom 
som jobbar i Spanien. Att träffa 
människor med olika bakgrund 
från olika kulturer är det bästa 
sättet att förebygga och motverka 
fördomar.

6. EU-samarbetet fyller 
en viktig funktion för 

att bekämpa människohandel 
och annan gränsöverskridande 
brottslighet. I EU:s rättighets-
stadga finns ett uttryckligt för-
bud mot människohandel och 
inom EU är människohandel en 
av de brottstyper som prioriteras. 
Dessutom bidrar EU till ett bätt-
re samarbete länderna emellan 
i kampen mot människohandel, 
inte minst genom Europol.

7. Nya Moderaterna vill inte 
förbjuda tiggeri och vill 

istället ställa skarpare krav på de 
EU-medlemsstater vars medbor-
gare det handlar om.

Grundorsaken till detta är 
fattigdom, så lösningen måste 
i slutändan riktas mot att just 
bekämpa fattigdom i de länder 
dessa människor kommer ifrån. 
Detta gör vi bäst genom att värna 
frihandel, öppenhet och demo-
kratiska principer. I Sverige arbe-
tar socialtjänsten för att avvärja 
dessa människors mest akuta 
behov och på EU-nivå pågår dis-
kussioner om hur Sverige och 
andra medlemsländer kan stödja 

”Vi anser att frågor som rör abort hör hemma på den nationella nivån”
1. Vad vill ert parti att EU ska göra för att 
agera emot förföljelsen av kristna?

2. Hur vill ert parti att EU ska agera i 
Mellanösternkonflikten?

3. Vill ert parti att EU ska verka för en viss 
abortpolitik? Om ja, vilken?

4. Anser ert parti att EU ska verka för att stär
ka rätten till samvetsfrihet för vårdpersonal?

5. Vad vill ert parti göra för att motverka 
den ökande antisemitismen och främ
lingsfientligheten i Europa?

6. På vilket sätt kan EU vara ett verktyg 

Frågor. Dessa frågor har vi ställt till partierna
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Rumänien via EU-kommissionen 
för att få Rumänien att bättre 
kunna ta till vara på det ekono-
miska EU-stöd som finns i syfte 
att hjälpa romerna.

8. Nej. Nya Moderaterna 
tror på överstatligt sam-

arbete inom områden där det ger 
ett tydligt mervärde, såsom fri-
handel, klimatfrågor och gränsö-
verskridande brottslighet. På 
samma sätt som vi är övertygade 
om att EU-samarbetet är bra för 
Sverige så är vi övertygade om 
att det skulle kunna bli ännu 
bättre om det koncentrerade 
sig på sina huvuduppgifter och 
effektiviserades. Detta är ett sätt 
att säkerställa att medborgarnas 
skattepengar alltid används på 
bästa sätt. Beslut som människor 
bättre hanterar hemma vid köks-
bordet, i sin kommun eller i sitt 
nationella parlament, ska inte 
ligga på EU-nivå. Frågor som 
arbetsmarknadspolitik, beskatt-
ningsrätt eller familjepolitik ska 
till exempel fortsatt vara natio-
nella angelägenheter.

9.  Vi vill att EU ska före-
träda en ambitiös miljö- 

och klimatpolitik och på så sätt 
kunna lägga tyngd bakom inter-
nationella förhandlingar, som 
till exempel klimatmötet i Paris 
nästa år. Eftersom klimatutma-
ningen är global vill vi även att 
EU:s klimatpolitik ska vara det.

Nya Moderaterna stödjer Kom-
missionens förslag att minska 
utsläppen med 40 procent till 2030 
förutsatt att det sker genom en 
kostnadseffektiv bördefördelning 
mellan EU:s medlemsstater. Dess-
utom vill vi att EU ska göra ytter-
ligare tio procent utsläppsminsk-
ning fram till 2050 genom inter-
nationella krediter, dvs. utsläpps-
minskningar i länder utanför EU.

10. Den som söker asyl i ett 
EU-land, oavsett vilket, 

ska behandlas humant och rätts-
säkert. Varje medlemsstat måste 
också ta sin del av ansvaret för 
det europeiska flyktingmottagan-
det. EU har skapat ett gemensamt 
asylsystem i lag. Avgörande är nu 

att den implementeras ordentligt 
i varje medlemsstat.

För att undvika flyktingka-
tastrofer på Medelhavet måste 
fler medlemsstater ta ett större 
ansvar för vidarebosättning av 
kvotflyktingar i samarbete med 
FN:s Flyktingorgan, UNHCR. På 
så sätt kan vi skapa fler lagliga 
och säkra vägar in i EU.

11. Sverige är pådrivande för 
förändringar inom EU:s 

bistånd framförallt för ökade 
reformansträngningar för stärkt 
effektivitet, bättre resultat, ökad 
transparens och aktiv korrup-
tionsbekämpning. Vi vill också 
se en tydligare gemensampro-
grammering, vilket innebär att 
EU samordnar sitt bistånd inbör-
des och tillsammans med andra 
givare. Syftet med gemensampro-
grammering är att minska frag-
menteringen av biståndet och 
optimera resultatet av det totala 
biståndet. Vi ser gärna en effek-
tiv Agenda for Change där cen-
trala frågor är just givarsamord-
ning, minskad fragmentisering 
och att demokrati och mänskliga 
rättigheter får ökat fokus för EU:s 
bistånd.

Enkätsvar från Stefan Dubois, handläg
gare på riksdagskansliet

Mandat i dag: 0 
Toppkandidat 2014: Kristina Winberg
Sverigedemokraterna ingår inte i 
någon partigrupp

1. Generellt anser vi inte att 
EU ska ha en gemensam 

utrikespolitik så frågan blir inte 
relevant för oss.

2. Vi ger samma svar som på 
fråga 1, vi anser inte att det 

ska finnas en gemensam utrikes-
politik inom EU.

3. Vi anser inte att den frågan 
ska behandlas på EU-nivå 

utan på nationell nivå.

4. I grund och botten bör 
detta vara en fråga som 

avgörs i varje land.

5. Detta är frågor där man 
inom varje land bör arbeta 

tydligt mot all form av diskrimine-
ring, med möten och med dialog. 

6. EU kan, så länge unionen 
finns kvar, vara en arena 

för att söka samarbete över grän-
serna gällande just internationell 
kriminalitet, så som trafficking. 
Viktigt är dock att det bör ske 
just genom samarbete mellan 
nationella polisväsenden och inte 
inrättandet av ett så kallat euro-
peiskt FBI.

7. Det måste sättas press på 
varje land att ta ansvar för 

sina medborgare. Tiggeri ska 
inte accepteras utan personer bör 
hänvisas till nationella trygghets-
system.

8. Nej, vi anser att varje 
nation i Europa ska ha rätt 

till självbestämmande. Det är vik-
tigt att beslut fattas nära och i 
samförstånd med medborgarna. 
Mellanstatligt samarbete är bra, 
men överstatlig beslutanderätt 
vänder vi oss emot. 

9.  Även här är det inte i 
första hand EU som bör 

verka, utan fokus måste vara sats-
ningar på forskning och framsteg 
som kan bryta beroendet av fos-
sila bränslen. Därutöver bör man 
givetvis samarbeta över gränser 
avseende andra utsläpp och gif-
ter – och sanering av förorenade 
områden.

10. Det viktiga är att man 
på ett säkert sätt ser till 

att de regler som finns också följs. 
Vår åsikt är ju den att flykting-
hjälp ges bäst genom FN, inte EU.

11. Vi anser även här att EU 
inte bör ha en biståndspo-

litik, utan det bör vara en natio-
nell angelägenhet i samarbete 
med exempelvis FN och Sida.

Enkätsvar från Paula Bieler, EUkandidat.

Mandat i dag: 0
Toppkandidat 2014: Jörgen Appelgren
Junilistan ingår inte i någon partigrupp

1. Genom att vi är med i EU 
har vi fått mindre möjlighe-

ter att påverka frågan i FN. Det är 
svårt att få med sig hela EU men 
det är svagt i unionen.

2. Där har jag en avvikande 
uppfattning. Jag tror inte 

på tvåstatslösningen. Gärna 
självbestämmande för palestini-
erna, men inte en stat med pales-
tinsk armé granne med Israel. 
Att dela Jerusalem i två delar är 
ingen framkomlig väg. 

3. Det är en nationell fråga. 
Om EU får verka kan det 

bli en lagstiftning som Sverige 
inte vill ha.

4. Det bör absolut vara så, 
det är min personliga upp-

fattning. Vi bör ha samma rätt 
i Sverige som i alla andra EU-
länder. 

5. Jag tror att judarna kom-
mer att tvingas tillbaka till 

Israel. Det är det enda stället de 
har att ta vägen. Jag tror de kom-

mer att få det så svårt. Jag tror 
inte att EU kan styra detta uppi-
från, det som sker i Malmö och 
andra städer kommer underifrån.

 6. Junilistan har uppfatt-
ningen att det ska vara 

fri rörlighet, men jag skiljer mig 
från partiet och anser personli-
gen att vi bör ha större kontroll. 
Jag vill även ha kvoter på sprit 
och tobak.

7. Vi tycker som många andra 
partier att Rumänien måste 

ta ett större ansvar för sina egna 
medborgare. Så mycket som möj-
ligt av problematiken måste lösas 
på plats. Man har en annan män-
niskosyn och då måste vi komma 
med de kristna värderingarna 
där och visa att alla människor är 
lika mycket värda. 

8. Vi säger nej till det.

9.  De länder som berörs av 
ett område ska få vara 

med och påverka, när det gäller 
Östersjön bör t ex även Ryssland 
vara med och fatta beslut. Samma 
sak om det gäller en flod i Europa 
bör det vara de länder som ligger 
utmed floden som ska samarbeta, 
även utanför EU:s gränser. Vi har 
också problem med länder som 
har kolkraftverk. 

10. Det finns tre olika 
regelverk som styr 

detta idag, beroende på vilka 
flyktingar det gäller. EU:s regler 
för dem som kommer utifrån är 
mycket tuffa. Det är en stor och 
svår fråga men vi måste slå vakt 
om den status som flyktingar har 
inom FN:s ram. Det är också en 
nationell fråga, tycker vi, hur 
man förhandlar med EU om vilka 
regler man har.

11. Dels vill vi förändra 
regionpengarna så att 

de används på ett mer effektivt 
sätt. Mycket av biståndspoliti-
ken har gått till projekt som inte 
redovisats bra. Vi måste få bätt-
re koll. Sedan görs ju mycket i 
olika EU-länders egna intres-
sen. Detta är jätteviktigt att man 
försöker bli av med. Man behö-
ver inte köra EU-biståndet via 
EU. 

Enkätsvar från Leif Danielsson
       

Mandat i dag: 0
Toppkandidat 2014: Soraya Post
Feministiskt initiativ ingår inte i någon 
partigrupp

1. Vår vision är ett samhäl-
le där alla mänskliga rät-

tigheter respekteras, inklusive 
religionsfrihet. Vi tror på kun-

skapsförhöjande åtgärder som 
ett medel att nå detta.

2. Vi menar att dialog är det 
enda sättet att skapa fred 

och anser att Hamas bör ses som 
en legitim förhandlingspartner.

3.  Vi vill att EU ska arbeta för fri 
abort i alla medlemsländerna. 

4. Nej

5. Vi menar att det är den 
strukturella diskrimine-

ringen som banat väg för främ-
lingsfientlighet och rasism. Där-
för måste EU höja ambitionsni-
vån i arbetet för demokrati och 
allas mänskliga rättigheter. 

6. EU måste intensifiera 
arbetet mot alla former av 

våld. Den svenska sexköpslagen 
ska exporteras till övriga Europa 
och vi vill också öka tillgången på 
skydd och stöd för våldsutsatta. 
Rättssäkerheten kan kas genom 
kunskapshöjning och förebyg-
gande arbete.

7. Vi anser att EU först och 
främst ska erkänna romer-

nas historia genom att tillsätta en 
sanningskommission och menar 
att EU:s byrå för grundläggande 
rättigheter mer aktivt ska jobba 
mot antiziganism. Vi vill också 
inrätta två nya EU-kommissio-
närsposter, varav den ena ska 
arbeta med jämställdhet och den 
andra mot rasism. Vi vill också se 
tuffare sanktioner mot de EU-län-
der som bryter mot de mänskliga 
rättigheterna.

8. Nej 

9. Vi anser att EU måste stäl-
la om och ifrågasätta idén 

om ständig tillväxt och ökad kon-
sumtion. Resurser måste riktas 
till satsningar på förnybar ener-
gi, ett samordnat tågnät samt att 
avskaffa kärnkraften och använd-
ningen av fossila bränslen. 

10. Vi vill ha ett öppet EU 
där flyktingar och pap-

perslösa får sina mänskliga rät-
tigheter tillgodosedda. Vi vill 
lätta på visumkraven eftersom de 
befäster maktobalanser mellan 
stater och öppnar upp för exploa-
tering av människor. 

Stränga visumkrav befäster 
maktobalanser mellan stater och 
öppnar upp för exploatering av 
människor.

11. Fi ska verka för att inter-
nationellt bistånd inte 

ska kunna villkoras med avse-
ende på sexuell hälsa och repro-
duktiva rättigheter.

Svar på fråga 2 Gudrun Schyman, svar 
på fråga 7 och 11 Soraya Post, samt 
övriga frågor Feministiskt Initiativs EU
valsmanifest.
                 

Nyhetschef Mårten Gudmundhs 
E-post redaktionen@varldenidag.se

Telefon 018-430 40 10

”Vi anser att frågor som rör abort hör hemma på den nationella nivån”
för att stoppa trafficking?
7. Vad vill ert parti göra åt situationen för 
tiggarna i Europa och Sverige?

8. Anser ert parti att EU bör utvecklas till 
en federal stat? Varför?

9. Hur vill ert parti att EU ska verka för en 
bättre miljö och ett bättre klimat?

10. Vilka är de viktigaste åtgärderna 
ert parti anser att EU bör vidta inom 
flykting politiken?

11. Vill ert parti förändra EU:s bistånds
politik i något avseende? Om ja, hur?

Frågor. Dessa frågor har vi ställt till partierna


