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Den 13 november för 20 år 
sedan folkomröstade svenska 
folket om medlemskap i Euro-
peiska unionen. Det är ett his-
toriskt beslut som har förändrat 
vårt samhälle och Sveriges roll i 
Europa. Svenskar har i dag hela 
Europeiska unionen som en 
naturlig bas och som en gemen-
skap. 

De beslut i Europa som föränd-
rar vår vardag och verklighet 
har vi del i lika mycket som alla 
andra samtidigt som vi påver-
kar hur EU ska utvecklas för att 

vara en stark kraft i världen. Samtidigt har europeisk politik och gemensamma 
politiska beslut kommit att bli en del av den svenska politiken. 

När europeisk politik utformas för att skärpa den globala klimatagendan kan vi 
vara pådrivande. När europeisk politik inför rysk aggression och krigföring gent-
emot sina grannar ska formuleras är våra uppfattningar och våra säkerhetspoli-
tiska intressen en del av det som lägger grund för besluten. Den inre marknadens 
gemensamma regler och kampen mot byråkrati påverkar vårt samhälle men 
förändringarna sker under demokratiska former där vi kan vara pådrivande. 

Genom Sveriges medlemskap i EU finns ingen abstrakt EU-politik utan en 
gemensam inrikespolitik för att hantera gemensamma utmaningar när det gäller 
budgetregler, finansiell krishantering, ekonomisk politik för tillväxt och stabil-
itet, forskningspolitik och innovationsfrågor, miljö och klimat liksom för en 
levande Östersjö och ansvarsfull fiskepolitik. 

De nästa 20 åren
Tjugo år i Europeiska unionen

FOTO: FREDRIK WENNERLUND

Energipolitik, konkurrenspolitik, inre marknadsfrågor och konsumentskydd är 
liksom budgetregler, migrationspolitik och rättsligt samarbete för att bekämpa 
grov brottslighet, slavhandel och människosmuggling inrikespolitik. Men till-
sammans med andra. Men inte mindre inrikespolitik för det. 

Det samma gäller telekomlagstiftning och arbetet med en gemensam tele-
marknad och en digital agenda som lyfter den europeiska ekonomin och inte-
grerar den inre marknaden. Forskning och bredbandsfrågor är liksom frågorna 
om en gemensam inre energimarknad och ökad energisäkerhet inrikespolitiska 
frågor som inte blir mindre inrikespolitiska för att de berör även andra länder. 

Kraven ställs allt mer på en gemensam politik för att lösa problem inom dessa 
områden, eller för att uppnå det som enbart kan uppnås på europeisk nivå, till 
exempel en europeisk telemarknad utan roaming, för att ta ett exempel. 

Den fria rörligheten är en tillgång och ett privilegium som stärker människor, 
ger fler alternativ, som ger oss en tillgång till något större och mer omfattande, 
som gör det möjligt för företagande och forskning och som gör att vi till-
sammans kan uppnå världens mest konkurrenskraftiga kunskapsekonomi. 

I en värld där avstånden har krympt och där vi själva når mycket längre krävs 
fler gemensamma beslut för att hantera den gemensamma tillvaro som vi delar 
med danskar, spanjorer och polacker, för att inte glömma tyskar, britter och 
rumäner. Och alla de andra. 

Europaparlamentet är ett av Sveriges två parlament och en del av svensk  
politik för att förändra Europa och för att påverka utvecklingen av det svenska 
samhället. 

I Europaparlamentet beslutas, tillsammans med det mer slutna ministerrådet, 
en lång rad lagar och regler som gäller direkt in i det svenska samhället. Inte 
för att EU har tagit makten över Sverige utan för att vi med gemensamma  
beslut tillsammans med andra kan ta makten över en verklighet, en ekonomi, 
en miljö och över utmaningar som inte känner några gränser, som inte kan 
mötas av ett land enskilt men som berör oss alla gemensamt. 
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Ett delat land har enat sig

Tjugo år är en kort tid men det har blivit 
fullkomligt självklart att vi gemensamt ska 
formera en europeisk klimatagenda, att EU 
har ett ansvar för att hantera den ekonom-
iska krisen och att vi tillsammans har en 
möjlighet att möta andras hot mot det 
europeiska samhället. 

Vi flyger och talar, studerar och forskar, tar jobb och besöker, vi upplever  
gränser som är så öppna att vi inte kan förstå att de en gång var slutna. 

Att EU finns. Som en trygghet och stabilitet. Som något att skylla på när vi hör 
något om jordgubbar eller olivolja, eller när det är krångligt för forskare att få 
till stånd ett gränsöverskridande samarbete, svårt för småföretag att växa eller 
när ekonomin går i kras. 

Som vi vet binder oss samman med länder som i en annan tid delade ett helt 
annat öde. Där förtrycket var rakt inpå oss även om det var många som inte 
såg det eftersom de var förblindade av andras visioner och tal om den stora 
samhällsförändringen. 

Vi vet att Sverige inte är ensamt när det gäller även om vi valt att stå utan 
garantier. Vi delar vårt öde med andra och det ger en styrka även när andras 
öden ska formas. 

Det är få som hävdar att den europeiska ekonomin kan nå sin fulla potential 
genom fragmenterade marknader eller att 28 nationella byråkratier är mindre 
byråkrati än gemensamma regler även om de också är klåfingriga. 

De senaste åren har det blivit allt vanligare att kritiken mot EU har handlat 
om att EU har gjort för lite, med den ibland oavsedda och outtalade slutsatsen 
att EU behöver bli starkare där vi vill kunna möta gemensamma utmaningar 
tillsammans med andra. 

Europeiska unionen är en del av vårt samhälle och av vår vardag. Europa 
vore väldigt mycket sämre utan EU. När det gäller vår säkerhet, och andras 

säkerhet, när det gäller freden och när det 
gäller frihandeln, när det gäller jobben och 
tillväxten och när det gäller människors 
grundläggande möjligheter. 

EU skulle kunna vara mycket bättre men 
det beror på oss själva och andra att ta den 
utmaningen. Genom medlemskapet ligger 
det nämligen i våra egna händer. 

EU har inte löst alla våra problem av det skälet att det inte finns någon politik 
som kan lösa alla problem. Ibland anser vi att EU gör för mycket och ibland 
att EU gör för lite. Och det är rätt, så är det. I en demokrati handlar det alltid 
om att söka uppnå något bättre än det som är eftersom vi kan underkänna det 
bestående och formulera det vi vill uppnå. 

Ibland har debatten om Europa för mycket handlat om vårt medlemskap  
snarare än vad vi ska göra av det, vilken politik som ska föras i EU. Ibland 
handlar den om att EU gör för mycket och lägger sig i vår vardag, liksom vi 
ofta diskuterar om politiken lägger sig i för mycket, eller för lite. Det är inte  
EU som fattar besluten utan människor av kött och blod, av olika politiska 
majoriteter. 

Mycket skulle kunna bli bättre men tanken på ett Europa utan EU visar att 
så mycket i det som är det mest allvarliga och viktiga skulle kunnat ha varit 
mycket sämre. Och mycket är bättre utan att vi tänker på det eftersom det bara 
finns eller är. 

Det blev ja med drygt 52 procent mot knappt 47 procent. Skillnaden var inte 
större än så men ledde till att Sverige i dag är en del av en europeisk gemenskap 
som för de flesta är svår att tänka bort. Sedan dess har medlemskapet i EU 
blivit en naturlig del av det svenska samhället och för de allra flesta av oss. Nu 
handlar skiljelinjen inte så mycket om vi ska vara med eller inte utan om vad vi 
tycker om politiken som förs inom EU, även om det ofta diskuteras i termer av 
vad vi tycker om EU som sådant. 

 
 

Det är inte EU  
som fattar 
beslut en utan 

människor av kött och 
blod, av olika politiska 
majoriteter. 
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Nu handlar skiljelinjen om hur  
europeisk politik ska föras 

De som i dag driver frågan om att Sverige 
bör lämna EU är de extrema krafter som av 
olika skäl inte vill ha ett öppet Europa och 
som vill upprätta nya gränser. Antingen för 
att hålla andra människor utanför eller för 
att se till att medborgarna håller sig innan-
för för att den politiska maktens kontroll 
ska vara total. Det är Jimmy Åkesson och 
Jonas Sjöstedt som leder motståndet mot 
EU och att vi är medlemmar. 

Vänstern och Sverigedemokraterna har det gemensamt att de är emot att  
Sverige är med i ett öppet Europa med gemensamma demokratiska beslut,  
med öppna gränser för medborgare och ekonomi och med en förmåga att möta 
gemensamma utmaningar. Ser man till deras historia och bakgrund är det 
naturligt. 

Vänsterpartister har alltid gillat gränser och gärna sett höga murar. Sverige- 
demokrater har formerats med utgångspunkt i att ”dom” andra är ett hot mot 
”oss”. 

De ser båda öppenheten som ett hot mot sina politiska ideal. Ju mer människor 
möts, ju mer nya tankar vi alla får ta ställning till och desto mer vi kan välja 
växer vårt samhälle bortom deras inskränkthet och vilja att styra över andra 
människors liv. 

Det är inte de samhällen och nationer som har präglats av öppenhet och frihet 
som har mött de största problemen under den ekonomiska kris som vi nu sakta 
är på väg att lämna bakom oss. Det är istället de ekonomier och stater som har 
präglats av politikers ovilja att öppna upp sina samhällen för nya tankar och 
nya idéer och de som har låtit motsättningar och etniska skillnader ta överhan-
den över den politiska logiken. 

 

Det är inte de  
samhällen och nationer 
som har präglats av 

öppenhet och frihet som har 
mött de största problemen 
under den ekonomiska kris som 
vi nu sakta är på väg att lämna 
bakom oss. Det är istället de 
ekonomier och stater som har 
präglats av politikers ovilja att 
öppna upp sina samhällen för 
nya tankar och nya idéer och de 
som har låtit motsättningar och 
etniska skillnader ta överhanden 
över den politiska logiken.

Sverige är ett bra exempel på detta. Vi har genom öppenhet och förändring 
klarat den ekonomiska krisen bättre än andra. 
 
Socialdemokrater och vänstern i övrigt vågar inte erkänna att alliansens politik 
gav fler jobb, högre sysselsättning och mer stabil tillväxt än i de allra flesta jäm-
förbara länder. Sverige har högst sysselsättning i Europa, har fått den snabbaste 
ökningen av jobb tillsammans med Tyskland och är ensamt om att ha en lägre 
statsskuld än innan krisen började. När Alliansen tillträdde hade Sverige sjun-
de högst inkomstnivå i EU. Nu ligger vi på plats tre. Vår levnadsstandard har 
ökat mer än i andra EU-länder sedan 2006.

Sverigedemokraterna å sin sida har inte velat 
se det faktum att Sverige har kunnat vara 
det mest öppna samhället utan att vi har 
drabbats av svåra ekonomiska problem på 
grund av det. Istället har vi fått ett tillskott 
av en mängd olika kunskaper till vår arbets-
marknad och lite mer av dynamik och 
mångfald som bidragit till tillväxten. 

Det innebär vare sig att Sverige har löst  
alla sina ekonomiska problem eller att migration och möten mellan människor 
från olika bakgrund är utan problem. Men det innebär att vi har hanterat svåra 
utmaningar bättre än andra och att det finns fördelar med att fler människor 
vill komma till vårt land. 

Förmågan till öppenhet och friheten för den enskilde kommer att vara avgör -
ande för Europas möjligheter inför framtiden. Öppenheten för konkurrens 
och företagande, öppenheten för andra uppfattningar och nya tankar och för 
människors rätt att forma sina egna liv liksom för deras möjligheter att föränd-
ras och utvecklas. 

Så har det varit i framgångsrika samhällen. Genom sin öppenhet och sin  
förmåga till förändring har de kunnat attrahera. De slutna samhällena har 
sällan överträffat någons förväntningar utan bara lett till en serie av ständig 
förnekelse av omvärldens utveckling. Slutenhet och inskränkthet är varandras 
förutsättningar och leder båda till förenkling och stagnation av både  
ekonomi och civilisation. 

Förmågan till 
öppenhet och 
friheten för den 

enskilde kommer att 
vara avgörande för  
Europas möjligheter 
inför framtiden.
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Framgångsrika samhällen har också en annan karaktär. De präglas av lång- 
siktighet och stabilitet kring grundläggande idéer och principer. Rättsstaten 
och den enskildes frihet är inget som förvandlas till en restpost när andra 
beslut är fattade. Grundläggande principer som i varje enskilt steg kan synas 
vara väl principiella försvaras när den pragmatiska ivern gör sig gällande, vilket 
i längden ger ett bättre samhälle.

Det gör att mänskliga fri– och rättigheter, rätten till en egen uppfattning och att 
fritt få uttrycka den är liksom äganderätt grundläggande, precis som närings-
frihet och valfrihet. De definierar i själva verket vad politiken är till för. Om 
den är till för medborgarnas skull eller för att styra medborgarna. 

Det är öppenheten och friheten som ger förändringen 

För Europeiska unionen är alla dessa grundläggande friheter just grund-
läggande och det tar sig för unionens del uttryck i de fyra friheterna. Den fria 
rörligheten för personer, för företagare, för kapital och för tjänster. Slående nog 
har vi varit som mest framgångsrika där dessa friheter har blivit till konkret 
lag stiftning som gett människor möjligheter de annars inte hade haft. 

Därför har vi fått en ökad konkurrens och lägre priser. Vi har en ekonomisk 
tillväxt som genom ökad handel har bidragit till vårt välstånd. De länder som 
en gång var de nya kunde få en snabb ekonomisk anpassning till frihetens  
nya tid genom en handel och fritt flöde av investeringar som bidrog till hela 
unionens utveckling. Inom EU har vi en fri handel och gentemot omvärlden 
har vi lyckats öka den fria handeln.

Det är i dag långt billigare att flyga än för 20 år sedan. Det är oändligt mycket 
billigare att telefonera och telekomsektorn har i en vid bemärkelse kommit att 
bli en strategisk kraft för konkurrenskraft och ekonomisk dynamik. Transport-
sektorn har förnyats och stora europeiska företag har i dag världens största 
ekonomi som sin hemmamarknad. Det är enkelt att resa och lätt att röra sig  
för att arbeta, studera eller besöka en annan del av vår union. 

Allra mest framgångsrikt har EU varit när det gäller freden och friheten, det 
som var dess allra mest ursprungliga syften i en tid då Europa var förstört av 
krig, delat av krig och det förtryck östra Europa ärvde och då Europa var delat 
mellan demokrati och diktatur. 

I dag är de baltiska staterna självklara medlemmar i EU, precis som Polen, 
Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Slovenien och Kroatien. 

Det innebär att våra estniska grannar är långt tryggare mot ett aggressivt  
Ryssland än de annars hade kunnat vara, även om NATO-medlemskapet utgör 
den huvudsakliga säkerhetsgarantin. Den aggression som i dag drabbar  
Ukraina hade kunnat drabba alla de baltiska staterna, även i militär form, 
och länder som Rumänien och Bulgarien hade förmodligen utgjort parallella 
skeenden med det som nu händer i Ukraina och som vi ser händer i Moldavien 
och Georgien. 

Under förra mandatperioden var det en insikt som för mig mer än någon  
annan illustrerade hur framgångsrika vi varit i detta det mest grundläggande. 
 
Det är politiken man ska vara skeptisk till, inte friheten och  
demokratin

När Radvilé Morkunaité var sju år satt hon på sina föräldrars axlar utanför det 
omringade litauiska parlamentet när sovjetiska trupper försökte tvinga landets 
president Vytautas Landsbergis och andra parlamentariker att dra tillbaka 
själv ständighetsdeklarationen. Knappt 25 år senare satt de båda som valda 
företrädare, i samma korridor, i ett fritt och öppet Europas valda demokratiska 
församling för gemensamma europeiska beslut. 

Ett Europa som är öppet, fritt och demokratiskt där flickan som satt på sina 
föräldrars axlar i kylan den 13 januari 1991 kan företräda sitt land och sin  
politik tillsammans med den äldre musikprofessorn som var en av själv-
ständighetens hjältar är inget jag är skeptisk till. Det är ett sådant europeiskt 
samhälle jag har kämpat för och vill kämpa för. 

Vi ser en utveckling som i alla dessa delar är unik och som har förändrat 
människors liv på ett sätt som vi bara kan glömma om vi tror att de enskilda 
beslut vi ogillar är viktigare än de mest grundläggande förutsättningarna för 
frihet och demokrati som gäller oss alla.

Fortfarande är det många som driver tanken att man ska vara EU-skeptiker. 
För mig är det en fråga som för diskussion och ansvarsutkrävande bort från de 
politiska vägval vi gemensamt måste göra tillsammans med andra. 
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Det går inte att utveckla en framgångsrik klimat- och miljöpolitik utan euro-
peiskt samarbete, och utan att förstå att andra inte har samma utgångspunkter 
som vi. Det har inte minst Miljöpartiet tvingats inse när den regering de nu 
ingår i ensidigt sänkte Sveriges ambitioner för att inte sänka möjligheterna till 
en överenskommelse i tron på att de inte hade kunnat övertyga andra. Nu går 
miljöpartisterna med sina kolbitar i fickorna efter att ha lovat svenska folket att 
det räckte med siffergalopp för att säkra miljön.
 
Det går inte att möta Rysslands hot mot våra grannar om vi inte gemensamt 
med EU kan utveckla en europeisk energipolitik och en utrikespolitik som slår 
vakt om varje medlemsstats intressen och rätt. Vänsterpartiet och Sverige- 
demokraterna bryr sig inte om att värna Ukrainas rätt till självständighet men 
förstår inte att när man säljer ut principen om varje stats rätt till sina gränser 
och till beslut över sin egen framtid säljer man ut demokrati och respekt för 
Europas gränser. 

Det går inte att göra Europa till världens ledande kunskapsekonomi om vi 
inte förmår att genom gemensamma beslut minska regleringar och byråkrati 
och öppna upp gränser och samhällssektorer för konkurrens och mångfald. 
Social demokraterna har istället valt att värna gamla monopol och att bekämpa 
företag som går med vinst oavsett att medborgarna själva har valt sin välfärd. 

Nu har Socialdemokraterna återgått till en 1980-talsdebatt som handlar om att 
strypa mångfald och valfrihet men därmed också ett företagande som har gett 
nya jobb och som skulle kunna ge Sverige en ny exportnäring. De stryper jobb 
och konkurrenskraft för att kunna strypa att människor väljer andra alternativ 
än vad majoriteten bestämmer åt dem. 

De gör det för att de också säger nej till att öppna upp Europas ekonomi  
för mer av konkurrens och en inre marknad för tjänster, för att de faktiskt  
vill att våra mest kunskapsbaserade tjänstenäringar ska vara förbehållna den 
politiska planekonomins beslutsmodeller istället för företagande och mångfald 
där människor själva väljer det nya liksom det gamla men där båda tvingas 
överträffa varandra för att kunna utvecklas. 

Det är samma politiska inställning som leder till att man vill minska den fria 
rörligheten inom EU, sätta gränser för företagande och konkurrens och motverka 
en avreglering som gör vardagen enklare för privatpersoner och företagare. 

Den rödgröna regeringen är ivrig att underminera de gemensamma europeiska 
friheterna och möjligheterna, samtidigt som de vill att EU ska vara ett uttryck 
för deras egen inrikespolitiska agenda, även när det gäller frågor som hör  
hemma i medlemsstaten. 

Det leder till ett EU som är mindre dynamiskt och mindre inriktat på ut- 
vidg ning och reformer. Nu ser vi hur de socialistiska regeringarna i Frankrike 
och Italien gradvis underminerar stabilitetspakten och det förtroende som den 
har bidragit till att ge europeisk ekonomi. 
 
Den svenska regeringen har som sin första utrikespolitiska åtgärd valt att  
splittra den gemensamma EU-linjen för fred i Mellersta Östern genom att säga 
sig vilja erkänna en palestinsk stat utan krav på en förmåga att hålla staten 
samman och vilja erkänna Israels rätt till existens. 

Udda nog åberopade man som stöd för detta att man då är i sällskap med 
många andra länder, dock är det framförallt dem som under Sovjettidens  
förtryck erkände Palestina som en politisk markering mot USA och väster-
ländsk demokrati. Med erkännandet öppnar man dörren för en acceptans av  
en extrem terrororganisation som medvetet underminerar alla fredens förut-
sättningar i Mellersta Östern. 

Samtidigt har man reducerat Rysslands krig i Ukraina till ett ”beteende” som är 
oacceptabelt och som är mindre viktigt att hantera än att uttrycka sitt stöd till 
en av parterna i Mellersta Östernkonflikten snarare än stödja deras gemensam-
ma väg till fred. 

Och vad gäller klimatpolitiken har man med en inkompetens som är förvånan-
de och unik förvandlat en orealistisk och naiv klimatpolitik med överbud som 
hade lett till inget avtal alls till underbud som försvagade Sveriges förmåga att 
driva på för mer ambitiösa klimatmål. 

De beslut som vi ogillar i Europa ska vi inte klandra EU för, utan dem som fattar 
besluten. Precis som vi gör när vi diskuterar svensk politik. Då lägger vi inte an-
svaret och skulden för besluten på Sverige och förekomsten av den svenska staten 
utan på den politiska majoritet som har drivit igenom besluten. Det är välgöran-
de för då kan vi också genom demokratiska val byta politik och välja ny väg. 
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Det är Europa som ska förändras 

Det är däremot viktigt att diskutera hur och 
var vi fattar besluten som formar våra liv 
och hur vi ser till att politiska beslutsfattare 
kan hållas till ansvar och kontrolleras för de 
beslut de fattar. Den institutionella debatten 
får däremot inte hindra de beslut som krävs 
för att förändra och utveckla det europeiska 
samhället oavsett vilken federalistisk syn vi 
har på EU. 

Jag vill att Europa nu ska välja en väg som handlar om att fortsätta riva  
hinder, öppna upp våra ekonomier för gränsöverskridande konkurrens, se till 
att reformera den europeiska ekonomin och våra samhällen så att individens 
skaparkraft bättre kan komma till uttryck, så vi kan växa som personer och 
som samhällen lösa de problem som är våra gemensamma. 

Världens största ekonomi kan bli till världens största och mest dynamiska 
marknad. En stark bas för frihet och demokratins värderingar. En stark aktör 
för öppenhet och fri handel i en värld som behöver mer av öppenhet. 

En europeisk union som är stark i de gemensamma frågorna  
men begränsad i sin omfattning 
 
Stark för att hävda friheten och freden men begränsad för att människor ska 
kunna utvecklas i sin frihet och under de villkor som freden ger. Stark för att 
öppna upp gemensamma marknader men begränsad för att låta företag och  
näringsliv inom ramen för rättsstat och marknadsekonomi frodas och  
utvecklas. 

Stark för att utveckla ny forskning och binda samman vår infrastruktur men 
begränsad för att låta forskningen finna sina vägar mot excellens och för att 
enskilda aktörer ska kunna etablera de moderna nätverk som vi behöver. Stark 
för att möta gemensamma utmaningar men begränsad för att medlemsstater 
och människor själva ska besluta över det som berör dem själva. Stark för en 
gemensam energimarknad men begränsad för att respektera olika länders val 
av energikällor.  

Världens största 
ekonomi kan bli 

till världens största 
och mest dynamiska 
marknad.

Två decennier som var en idyll
 
De gångna 20 åren har präglats av en omfattande 
förändring av våra samhällen. Sovjet unionen 
upphörde att existera bara några år innan  
Sverige röstade om medlemskap. Det ledde till 
att världen frigjordes från de motsättningar som 
hade delat världen i öst och i väst och som delat 
Europa mellan demokrati och diktatur. 

Internet som vi känner det idag fanns inte under folkomröstningskampanjen 
växte och när vi blev medlemmar. Webben har däremot sedan dess växt fram 
och förändrat logiken i allt vi gör, från lek och spel över media och under-
hållning till finans och politik. Det finns i dag vare sig någon tredje värld, 
någon andra eller första. 

Världen är uppkopplad till en enda värld som är vår gemensamma i alla av- 
seenden, det må gälla ekonomi, utveckling, kunskaper, teknologi, säkerhet, 
idéers konflikter liksom krig och terror. 

Den fria handeln har besegrat fattigdomen i land efter land så omfattande att 
närmare 5 miljarder människor i dag lever i det som kallas relativt välstånd. 
Globaliseringen har spritt kunskaper, information, synen på rätt och fel och 
möjligheterna till frihet och välstånd. Fortfarande återstår mycket att förändra 
men behovet av reformer är som störst där slutenheten från världen skyddar 
makthavare från en ny tids idéer och insikten om att människor kan leva  
värdiga liv överallt i vår värld. 

Fri handel har, tvärtemot vad vänstern på 1980- och 1990-talet sa, lett till om-
fattande välstånd och civilisation men likväl fortsätter de att bekämpa fattiga 
människors främsta hopp om välstånd. Det underlättar för dem som vill ha 
gränserna och som vill rida på motsättningar mellan folk, regioner och länder. 

En fri och öppen värld, med fri handel och öppna ekonomier, där människor 
och länder kan välja sin egen väg är inte ett hot mot någon utom mot de makt-
havare som behöver slutenheten för att dölja sina egna affärer, sitt eget makt-
missbruk och sina egna misslyckanden. Frihetens idéer kan segra men är också 
utsatta för en konflikt med dem som vill sätta religion över människors frihet, 

En fri och öppen 
värld, med fri  
handel och öppna 

ekonomier, där människor 
och länder kan välja sin 
egen väg är inte ett hot 
mot någon utom mot de 
makt havare som behöver 
slutenheten för att dölja 
sina egna affärer, sitt eget 
maktmissbruk och sina 
egna misslyckanden.
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egen makt framför demokrati eller som i varje enskilt fall ser politiken som ett 
medel som går före den personliga friheten. 
 
Mot 2034!

De senaste 20 åren har varit en idyll jämfört 
med tider dessförinnan. Nu står vi än en 
gång inför utmaningar som delar det öppna 
samhället och den idyll vi snabbt tagit för 
givet.

Nya nationalistiska krafter sätter nu, i allt  
fler länder, en politisk agenda som handlar 
om den egna nationella identiteten satt i motsats, konflikt eller i överordning 
till andra. Det behöver inte nödvändigtvis handla om extrema krafter eller 
främlingsfientlighet utan om en politisk logik som mer ser till det som skiljer 
än det som förenar oss. 

Skottar i Storbritannien, britter i EU, katalaner i Spanien och alla dem som vill 
skylla dåliga beslut på Bryssel oavsett om besluten fattas där eller inte och som 
alltid anser att gemensamma beslut är dåliga eftersom de fattas tillsammans 
med andra. EU-skepsis och EU-kritik handlar mer om att vara kritisk och 
skeptisk till det Europa vi har än till de beslut som kan förändras. 

Den separatistiska agendan hotar Europa eftersom den motverkar vår möjlig-
het att fatta beslut gemensamt där de behövs men också för att den förändrar 
den politiska logiken så att frågorna om ”vi” och ”dom” överordnas reformer 
som stärker enskilda människors frihet och trygghet.  

Om allt är Londons, Madrids eller skottarnas fel, eller rumänernas, polack-
ernas eller esternas, eller Bryssels eller EU:s glömmer vi bort att vägvalen till 
frihet och välstånd går över reformer som bejakar öppenhet och förändring 
istället för inskränkthet och slutenhet. 

En av våra stora utmaningar i dag handlar om att hålla samman vår union som 
vi har uppnått under dessa tjugo år och under decennier dessförinnan. 

 

Det kräver att vi kan övervinna dem som 
är emot EU för den öppenhet och de 
värden unionen står för men övertyga oss 
själva och dem som är kritiska mot hur 
makten används om att den kan användas 
bättre beroende på oss själva. Kritiken 
mot besluten är lättare att hantera än  
kritiken mot att EU finns. 

Kritiken mot besluten är ofta befogade 
men aldrig kritiken mot att vi har en  
gemensam demokrati med öppna gränser. Vi kan förändra Europa till det  
bättre och EU kan bli en bättre union men inte om vi lämnar den åt separatio-
nens krafter eller tron på den tid som var. Gör vi det lämnar vi Europas  
demokrati oskyddad mot dem som vill utnyttja vår tvekan och oförmåga. 

Debatten i Storbritannien om ja eller nej till EU riskerar att drabba britterna 
mer än andra men likväl oss alla. Ett EU utan Storbritannien är ett svagare EU 
med sämre förutsättningar att möta världen med liberaliseringar, fri handel 
och öppen ekonomi. 

Men Storbritannien kommer vara svagare när det gäller den politiska kraften 
att förändra det brittiska samhället så länge man vill vara en del av den inre 
marknaden och så länge man är en av den europeiska ekonomins viktigaste 
partners. Utanför blir man som Norge i dag. Samma regler som inom EU men 
utan rösträtt. 

De brittiska konservativa gör det fundamentala misstaget att de sätter fokus på 
frågan om ja eller nej istället för på den politik som krävs både i Storbritannien 
och i Europa. Marknadsekonomiska utbudsreformer som får fart på ekono-
min utan inflation. Strukturella reformer som ger ökad konkurrens och nytt 
företagande. Budgetdisciplin och finansiella marknader som ger stabilitet och 
dynamik på en gång. Det kan vi bara uppnå tillsammans. 

Vi kan förändra  
Europa till det bättre 
och EU kan bli en 

bättre union men inte om vi 
lämnar den åt separationens 
krafter eller tron på den tid 
som var. Gör vi det lämnar vi 
Europas demokrati oskyddad 
mot dem som vill utnyttja vår 
tvekan och oförmåga.
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En politik för att leda 

Vi måste under de kommande decennierna 
samla Europa till en gemensam idé om hur vi 
kan utveckla den gemensamma styrkan av vår 
ekonomi och våra samhällen och bygga upp 
ett förtroende som gör det lättare att leva med 
olikheterna och förstå det mångfalden har för 
oss själva.

Europeisk ekonomi måste återhämta sig till stabilitet och global konkurrens-
kraft. Euron är en gemensam valuta som har bidragit till finansiell stabilitet för 
många men som inte har kompenserat för decennier av försummade reformer 
och som inte av sig själv kan finansiera underskott i länders ekonomi. 

Om vi vill ha världens ledande välfärd måste vi se till att komma ut ur den 
ekonomiska krisen med reformer som ger ökad konkurrenskraft, innovationer 
och ledning när det gäller forskning och utveckling. 

Europeiska unionen måste slå vakt om finansiell stabilitet i den gemensamma 
ekonomin. Där måste Sverige vara en central aktör. Vi måste undvika den 
fragmentering som vi ser växa fram på nytt. 

Vi kan peka på att det nordiska och det baltiska området har förenats och  
integrerats mer än någon annan region genom öppenhet och marknads- 
ekonomiska reformer och i dag är en av världens mest konkurrenskraftiga 
kluster, långt från den bild av kris som dominerar Europa. 

I dag är Finland, Estland och Lettland liksom Tyskland i vårt grannskap med 
i euron. Litauen blir det nästa år och Polen planerar för 2017. Danmark har 
knutit sin valuta till euron. Euron kommer att vara Östersjöekonomins valuta 
och bli en grund för var långsiktiga investeringar ekonomiska kluster växer sig 
starka. 

Sverige bör vara en del av euron liksom vi är en del av den gemensamma  
ekonomin. Vi ska kunna driva på för en ekonomisk reformpolitik där  
medlems staternas främsta gemensamma regel är att bidra till varandras  

finansiella stabilitet genom att respektera 
regelverket.  

Vi måste nu utveckla alla de förutsättningar 
som krävs för att Europa ska bli en ledande 
kunskapsekonomi med ledningen när det 
gäller nytt företagande, småföretag och stora 
företags möjligheter att ha Europa som bas 
för sin utveckling. 

Rysslands aggression mot europeisk fredsordning och dess krig i Ukraina  
måste mötas med en konsekvent politik som på en gång öppnar upp för  
demokratins krafter och stänger till för förtryckets och krigets anhängare. 
Rättsstatens regler är Rysslands främsta möjlighet att utvecklas som ett  
mo dernt land. 

En regim som har som sin främsta idé en maktutövning som underminerar 
rättsstaten och fria nationers rätt att bestämma över sin egen framtid får aldrig 
betraktas som en partner utan bara som det hot en sådan regim är. Europeisk 
ekonomi och politiskt samarbete ska stå öppet för Ryssland som respekterar 
ekonomins och samarbetets regler fullt ut. 

De länder som i dag söker ett närmare samarbete med Europeiska unionen ska 
veta att de får ett ja om de genomför de reformer och förändringar som krävs 
för rättsstat och demokrati. Det gäller Turkiet och länderna på Balkan, det  
gäller i Sydkaukasien och östra Europa och det gäller Ukraina och Vitryssland. 

Deras väg mot demokrati ska vi stödja och bejaka liksom de val som följer av 
deras demokratiska utveckling. 

Demokrati och frihet innebär inte att något land omringas utan enbart att varje 
land blir tryggare och rikare. Ingen har rätt att åberopa demokratisk utveckling 
i andra länder som ett hot mot det egna landets säkerhet som regimen Putin i 
dag gör. Länders demokratiska beslut innebär att folket i ett land väljer sin väg. 
Den rätten ska inte förnekas något folk. 

De som i dag i den svenska debatten hävdar att Ryssland inte ska behöva  
känna sig omringat glömmer att den gemensamma nämnaren bland de länder 

En regim som har 
som sin främsta idé 
en maktutövning 

som underminerar rätts-
staten och fria nationers 
rätt att bestämma över 
sin egen framtid får aldrig 
betraktas som en partner 
utan bara som det hot en 
sådan regim är.
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som den ryska regimens företrädare säger sig känna omringade av är demo-
krati, frihet och rättsstat. De omringar ingen utan öppnar upp för alla. Norge 
och Island hör självklart hemma i denna europeiska gemenskap. Det gäller 
självfallet även Schweiz och Lichtenstein. Det gäller både att möta hoten mot  
demokratin och freden med alla de medel som Europeiska unionen kan upp -
båda till stöd för varje enskild medlemsstat och när det gäller att utveckla en 
global kraft i den europeiska ekonomin. 

Med de nordiska länderna samlade i EU stärks än mer förutsättningarna för 
en öppen samhällskultur och en ökad integration i det nordiska området. Våra 
länder har tillsammans en kraft som skulle kunna ge mycket större inflytande 
för vår gemensamma syn på miljö, mänskliga fri- och rättigheter och öppna 
ekonomier. 

Söder om Medelhavet måste en fredsordning upprättas som innebär förutsätt-
ningar för ekonomisk utveckling och demokratiska institutioner. Det kommer 
att ta tid men det måste just därför vara en grundläggande inriktning på Euro-
pas södra grannskapspolitik. 

Europa kan bli ledande när det gäller forskning och det moderna kunskaps-
samhällets infrastruktur om vi går vidare med en gemensam forskningspolitik 
och gör vår del av världen bäst när det gäller bredband och den digitala  
ekonomins förutsättningar. 

Världens två viktigaste demokratier, Europeiska unionen och USA, är också 
världens största ekonomier. Tillsammans har vi en BNP som motsvarar 32 tril-
joner dollar att jämföra med Kina som har 8 triljoner dollar och Ryssland  
med 2 triljoner. 

Vi kan gemensamt lägga grunden för en ekonomisk världsordning som  
prioriterar fri handel, öppenhet och rättsstat, som utvecklar den globala  
kunskapsekonomin till fördel för alla jordens invånare och med standards 
präglade av utvecklade demokratiers respekt för sina medborgare snarare än 
diktaturers och auktoritära regimers förakt för mänskliga fri- och rättigheter. 

Det kommer att ge oss nya möjligheter när det gäller utveckling av modern 
energiteknologi och effektivisering som kan bli det främsta vapnet mot klimat- 
effekten. 

Det är viktigt att sätta ambitiösa mål men än viktigare att utveckla de medel 
som gör att vi kan nå dem. 

Samma gäller i fråga om vår tids sjukdomar. Antibiotika som inte drabbas av 
resistenta bakterier, Ebola som vi måste agera mer mot nu, AIDS som vi talar 
mindre om just nu, malarian och alla fattigdomens sjukdomar kan bekämpas 
genom en kombination av kunskapsutveckling och välstånd som världens två 
viktigaste kunskapsekonomier kan gå i täten för. 

Med EU kan vi se till att världens demokratier och marknadsekonomier kan 
bli till en attraktiv ledstjärna för utveckling i den fattiga världen. Afrika kan 
genom ökad handel och en fortsatt utveckling mot mer öppna ekonomier  
etablera en utveckling mot ökat välstånd som ökad kinesisk dominans på  
kontinenten aldrig kommer att göra möjlig. 

Starka marknadsekonomier som visar att demokrati och individuell frihet är 
en förutsättning för avancerade samhällens långsiktiga utveckling och för deras 
värdighet som nationer kan bli avgörande för hur nya generationer i Kina och i 
Asien ser på världen. 

Demokratin måste få en möjlighet att växa sig in i människors sinnen och  
föreställningar om ett bättre samhälle med rättsstat och öppenhet. Frihandeln 
är en viktig länk för att förena människor och samhällen men lika viktigt är att 
den demokratiska värden står stark i den globala ekonomin.  

Nato ger oss en ram för att samla världens fria länder och demokratiska sam-
hällen till ett värn för mänskliga fri- och rättigheter och en fred som bygger 
på öppenhet och samarbete över gränserna. Därför bör Sverige bli medlem 
tillsammans med Finland. Man kan inte bedriva framtidspolitik genom att 
upp repa 1980-talet mantran utan genom att se den verklighet som finns fram-
för oss. 

Vi kan på det viset bidra till att göra den demokratiska världen starkare och 
mer framgångsrik till förmån för hela världen och till nackdel för alla de som 
vill att något annat än människors frihet och värdighet ska stå i förgrunden. 
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1. Förhandla fram och fatta beslut om ett gemensamt transatlantiskt frihandels- och 
investeringsavtal (TTIP) för att göra den transatlantiska ekonomin vitalare och 
demokratierna starkare. 

2. Genomför den inre marknaden helt och fullt, även för tjänstesektorn. 
 

3. Genom att Sverige går med i euron får vi en stabilare ekonomi, mer integrerad 
med våra grannar och ett starkare inflytande över det som är en grundläggande 
förutsättning för europeisk ekonomis utveckling, nämligen den finansiella  
stabiliteten.  

4. Gör kampen mot byråkrati på EU-nivå till en institutionell procedur som leder till 
att ny och gemensam lagstiftning ersätter 28 medlemsstaters lagar och regler utan 
att alla deras byråkratiska lösningar bakas in i det nya. 
 

5. Omvandla EU-budgeten från jordbruksstöd och regionalstöd till ökade satsningar 
på forskning och infrastruktur.  

6. Gör Europa till ett europeiskt forskningsområde där våra forskningsinstitutioner 
är en gemensam tillgång och där forskningssamarbete och prioriteringar inte 
hindras av några nationella gränser.  

7. Gör Europa till en telekommarknad med världens snabbaste bredband och största 
kapacitet för nya tjänster och produkter. 
 

8. Öppna upp för gemensamma europeiska operatörer i nya mobilnät som ger ökade 
investeringar och snabbare utveckling genom konkurrens och kapacitet.  
 

9. Slå vakt om Europeiska unionens stabilitetspakt och driv fram reformer i varje 
medlems stat som innebär att det blir lättare att bli anställd, lättare att välja välfärd, 
lättare att företaga och lättare att röra sig i Europa. 
 

10. Utveckla en fungerande europeisk kapitalmarknad med gemensamma regler för 
alla utan att regleringar slår sönder fungerande bankers verksamhet. Begränsa 
onödiga risker men inte det risktagande som en dynamisk ekonomi behöver. 
 
 

Följande bör vi göra de kommande tjugo åren:
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En gemensam energipolitik ger ökad säkerhet och bättre utnyttjande av våra 
gemensamma tillgångar för att producera energi. Slå vakt om kärnkraft och om 
förnyelsebara energikällors utveckling mot kommersiell konkurrenskraft. 
 

11. Driv målen om klimatpolitiken så att Europa med ny teknik kan bidra mer till 
minskning av CO2-utsläppen i andra delar av världen. 

12. Se till att vi i Sverige får en lång rad olika centra för europeisk forskning och 
utveckling. Den unika rymdverksamheten utanför Kiruna, ett globalt mineral- 
centrum med Luleå och LKAB som bas, teknologisk forskning kring nya material 
i Göteborg och transportforskning integrerad med utvecklingen av bredbands-
tjänster, nanoteknologisk forskning med ESS och MaxlabIV som bas i Lund,  
medicin och Life science i Stockholm och Uppsala liksom ny forskning om energi-
överföring Stockholm, Västerås och Uppsala som baser.  

13. Se till att vi i Sverige får en lagstiftning som sätter ett mönster för övriga Europa 
och som innebär att alla medborgare i hela Sverige ska ha lagenlig rätt att välja väl-
färd. Lagen om valfrihet kan ge svensk välfärdsföretagande en europeisk framtid.  

14. Visa att Europa kan nå ökad sysselsättning och minskat utanförskap genom ny 
politik. Reformera den svenska arbetsmarknaden så att vi får mångfald i arbets- 
förmedling och lägre trösklar för dem som söker jobb.  

15. Gör Sverige till ett ledande land för småföretagande med rätt till privat företag- 
ande där man uppfyller rättsstatens och välfärdens krav. 

16. Sänk skatter som hindrar jobb och utbildning och som motverkar företagande 
och som motverkar att Sverige kan utveckla centra för den nya tidens kunskaps-
företagande. 
 

17. Agera för att minska regelbördan i hela EU så att vi kan göra Europa till en natur-
lig startpunkt för den nya tidens småföretagande där nya företag växer fram 
genom öppenhet och konkurrens. 
 

18. Stärk Europas försvar och samordna försvarsupphandling. Gripen är ett exempel 
på en produkt som skulle kunna stärka hela Europas försvarsindustriella utveck-
ling och vår gemensamma förmåga. 

19. Genom att Sverige och Finland går med i Nato skapas ett starkt stöd för alla  
medlems stater i EU samtidigt som utrymmet för Ryssland att genom terror, 
skrämsel propaganda, rustning, trakasserier och ekonomisk krigföring minskas. 
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20. Agera för en fortsatt utvidgning där Turkiet, länderna på Balkan och i Sydkauka-
sien liksom Ukraina och Vitryssland kan bli medlemmar när de uppfyller kraven 
på demokrati, rättsstat, marknadsekonomi och är moderna sekulära samhällen. 

21. Inbjud Norge och Island till medlemskap liksom Schweiz och Lichtenstein. 

22. Gör EU till en stark global aktör för mänskliga fri- och rättigheter genom sam- 
arbete med USA. Vi bör ställa krav på respekt för mänskliga fri- och rättigheter 
och kvinnors möjligheter som en grund för fördjupat samarbete med andra delar 
av världen.  

23. Genom en stark transatlantisk ekonomi skapas en förmåga att möta hela skalan av 
den nya tidens hot mot vår säkerhet och vår demokrati. 
 

24. Lägg marknadsekonomi och fritt företagande som en bas för ett dynamiskt Euro-
pas utveckling där vi genom en digital agenda kan bli världens mest konkurrens-
kraftiga ekonomi. 
 

25. EU ska vara en stark kraft för global frihandel och ekonomisk världsordning  
som ger alla länder tillgång till den globala ekonomin. 

26. Glöm inte att friheten och demokratin kräver vår förmåga att dra gränser  
gentemot de krafter som vill förminska dessa värden. I en tid då många vill 
åter falla i gammaldags nationalism av många olika former är frihetens krav en 
på minnelse om att ett samhälles förmåga och civilisation beror av individers möj-
lighet att ta ansvar och skapa nytt. Deras frihet är samhällets kraft.  
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hokmark.eu

twitter.com/ghokmark

facebook.com/ghokmark

Fortsatt diskussion på:
instagram.com/ghokmark

vine.co/ghokmark

youtube.com/gunnarhokmark

För kontakt och för att ta del av nyhetsbrevet  
”Frihetens värden” maila: gunnar.hokmark@europarl.europa.eu
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