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Det finns tydliga ideologiska skiljelinjer i de olika partiernas Europapolitik. 

De partier på högerkanten i svensk politik som anser att marknadskrafterna 

är viktigare än sociala hänsyn driver även den linjen i Europapolitiken. Det 

gäller främst Moderaterna, men i de flesta frågor även Sverigedemokraterna 

och i många frågor Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.

På områden som rör sociala rättigheter och rättvisa villkor på arbetsmark- 

naden röstar de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna relativt kon- 

sekvent emot alla regler eller initiativ på EU-nivå. Det gäller till exempel den 

sociala pelaren (där liberalerna dock röstade för), gemensamma minimiregler 

för arbetslivet, bolagsregler och andra liknande frågor. Där prioriteras före- 

tagens frihet att röra sig fritt över gränserna framför löntagarnas möjligheter 

att få mer jämlika villkor.

På miljöområdet vill framför allt Moderaterna och Sverigedemokraterna ha 

lägre målsättningar än Socialdemokrater, Vänsterpartister, Miljöpartister 

Liberaler, Centerpartister som vill att EU går före och sätter miljömål i nivå 

med de åtaganden som klimatavtalen kräver.

På områden som rör EU:s grundläggande värden och respekten för demokrati 

och mänskliga rättigheter utmärker sig Sverigedemokraterna, som prioriterar 

stöd till partivänner i länder som kränker dessa rättigheter framför att EU står 

upp för dem.

På migrationsområdet vill de flesta partier att EU skapar större samordning  

i mottagandet av flyktingar och asylsökande. Även här utmärker sig Sverige- 

demokraterna med att inte vilja ha en större samordning.

Alla partier säger i dag att de vill att Sverige ska stanna i EU och att unionen  

bör förändras inifrån. Frågan om ett svenskt utträde är därmed inte alls aktuell.  

Sedan några månader avstår Sverigedemokraterna från att driva utträdes-

frågan, men på punkt efter punkt röstar de ändå emot att EU ska göra något 

inom vår tids viktiga politiska frågor om ekonomi, arbetsmarknad, migration 

och demokrati. ©
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Tankesmedjan Tiden vill stimulera  

progressiv debatt kring de avgörande frågor  

samhället står inför. Globaliseringen, klimatet, arbetslös-

heten och den ökande ojämlikheten i resurser och möjligheter.

Tankesmedjan Tiden vill visa att det är möjligt att göra progressiv politik i en tid som  

är både globaliserad och lokal. Vi vill visa att en sådan politik varken behöver vara dogmatisk, 

 låst vid sin historia eller ett resultat av kortsiktiga kampanjstrategier och triangulering.

Vi ger bland annat ut debattskrifter, tar fram rapporter  

och ordnar seminarier.

Tankesmedjan Tiden innefattar även tidskriften 

Tiden Magasin.

tankesmedjan tiden

box 522, 101 30 stockholm

tankesmedjantiden.se


