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De framsteg som gjorts under de självständiga, europeiska nationalstaternas tusenåriga 
historia är fantastiska och saknar motstycke i världen. De fria, europeiska nationalstaterna 
baserade på en djupt förankrad samhörighet och gemensam identitet med historiska rötter, 
har utgjort en unik och stabil grogrund där företeelser som demokrati, jämlikhet, vetenskap 
och allmän välfärd har kunnat växa sig starka. Inga överstatliga unionsbyggen har kunnat 
uppvisa tillnärmelsevis lika goda resultat. Trots detta finns det i dag starka krafter både 
inom Sverige och i den övriga Europeiska unionen, som mycket målmedvetet arbetar för 
att avskaffa nationalstaterna, de nationella gemenskaperna och de europeiska folkens 
självbestämmande. 

Det övergripande målet med Sverigedemokraternas Europapolitik är att sätta stopp för denna 
farliga och destruktiva utveckling och i stället främja en återgång till ett folkligt förankrat, 
mellanstatligt europeiskt samarbete, byggt på demokrati, frivillighet, ömsesidig respekt och 
samförstånd. Vi inser det stora värdet av handel och nära samarbete med våra europeiska 
vänner och grannar, samt vikten av att finna välfungerande, gemensamma lösningar på 
gränsöverskridande problem såsom miljöförstöring och organiserad brottslighet. 

Det EU vi ser i dag är dock något helt annat än det samarbete vi eftersträvar och också 
något helt annat än det EU som Sverige blev medlem i 1995. En majoritet av besluten på 
kommunal nivå påverkas i dag av EU-direktiv och andra länders politiker har i många frågor 
större makt över det svenska folkets vardag än de svenska riksdagsledamöterna. Makt har 
flyttats från de folkvalda svenska parlamentariska församlingarna till EU-institutioner som 
saknar såväl legitimitet som demokratisk insyn.

I valet till Europaparlamentet den 25 maj står konflikten mellan en fortsatt federalistisk 
utveckling och en utveckling mot ett mer mellanstatligt samarbete. Detta val handlar inte om 
höger eller vänster, utan om vi vill fortsätta utvecklingen mot ett Europas förenta stater eller 
återföra makten till Sverige. I Europaparlamentet är Moderaternas och Socialdemokraternas 
partigrupper överens om nästan alla stora frågor som rör maktfördelningen mellan unionen 
och de nationella parlamenten. Trots utfästelser om motsatsen röstar de övriga partierna i 
riksdagen, inklusive Vänsterpartiet och Miljöpartiet, nästan varje månad igenom förslag som 
innebär ytterligare maktöverföring till Bryssel. Sverigedemokraterna är en garant för att vi på 
riktigt får EU-kritiska företrädare i Bryssel som uteslutande ser till Sveriges och det svenska 
folkets bästa.

Sverigedemokraterna är det enda trovärdiga EU-kritiska partiet i detta val.
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- VI KRÄVER FOLKOMRÖSTNING OM ÅTERGÅNG TILL NATIONELLT 
SJÄLVBESTÄMMANDE!
 
Dagens europeiska samarbete har i allt högre utsträckning fått en överstatlig karaktär och 
är långt från det frihets- och fredsprojekt det marknadsförde sig som tidigare. 2009 anslöt 
den borgerliga regeringen, med stöd av Socialdemokraterna, Sverige till Lissabonfördraget. 
Trots att detta avtal innebar en monumental maktöverföring till unionen, där Sverige sade 
upp sitt självbestämmande på 68 olika områden - bland annat gällande möjligheten att 
föra en självständig utrikespolitik - så tillfrågades aldrig det svenska folket. Detta historiska 
felsteg och demokratiska underskott måste åtgärdas.

Sverigedemokraterna vill omförhandla EU-medlemskapet följt av en folkomröstning där 
det svenska folket får säga sin mening kring huruvida Sverige skall återgå till nationellt 
självbestämmande eller kvarstå som medlem i den överstatliga unionen.

- VI KRÄVER MINDRE PENGAR TILL EU OCH MER TILL SVENSK VÄLFÄRD!

När Sverige gick med i EU 1995 låg medlemsavgiften på 10,9 miljarder kronor. I år är avgiften 
hela 37 miljarder, en ökning med drygt 26 miljarder på 19 år. Som jämförelse kan nämnas att 
statens utgifter för garantipensioner till fattigpensionärer låg på endast 17 miljarder år 2012. 
Sedan inträdet 1995 har Sverige totalt betalat cirka 433 miljarder kronor till EU-systemet. 
Merparten av EU-avgiften får vi aldrig se igen. Gällande den mindre andel som på olika sätt 
går tillbaka till Sverige styr EU över användningen, många gånger på ett mycket ineffektivt 
sätt. EU-avgiften kan till stora delar liknas vid en form av bistånd till relativt välmående 
industrinationer och stöd till en ineffektiv europeisk jordbrukssektor. Sverigedemokraternas 
uppfattning är att dessa pengar hade behövts bättre och gjort större nytta inom den svenska 
välfärden.

Vi kräver en kraftig minskning av EU:s budget i allmänhet och av den svenska EU-avgiften i 
synnerhet.

- VI KRÄVER INTENSIFIERADE INSATSER MOT KORRUPTIONEN INOM EU-SYSTEMET!

Enligt den europeiska revisionsrätten utbetalas 5 procent av EU:s budget, eller 59 miljarder 
svenska kronor, på ett felaktigt sätt. Unionen har vid upprepade tillfällen fått svidande 
kritik från internationella organisationer såsom Transperency International för sitt bristande 
arbete mot korruption. Bland annat så har EU-parlamentet självt vägrat att låta sig granskas. 
Insynen i beslutsprocessen är fortfarande starkt begränsad, allt för många möten hålls 
bakom stängda dörrar, skyddet för anställda som slår larm om oegentligheter är fortfarande 
svagt och kontrollen över de tiotusentals lobbyisternas verksamhet och inflytande inom EU-
systemet är obefintlig.

Vi kräver stärkt offentlighetsprincip och meddelarskydd samt hårdare straff för korruption.
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- VI KRÄVER STÄRKT GRÄNSSKYDD OCH STOPP FÖR MISSBRUKET AV DEN FRIA 
RÖRLIGHETEN OCH MASSTIGGERIET!
 
Grundtanken med slopade gränskontroller och den fria rörligheten inom EU var att det 
skulle bli enklare att arbeta, studera och turista i de europeiska länderna. I praktiken 
har dock det närmast avskaffade gränsskyddet och den totalt fria rörligheten befrämjat 
gränsöverskridande brottslighet, vapen- och narkotikasmuggling, terrorism, människohandel 
och organiserat tiggeri. För att kunna bevara de positiva aspekterna av en ökad rörlighet, 
men samtidigt skapa ett skydd mot de negativa följderna, är det uppenbart att gränskontrol-
lerna måste stärkas och möjligheter att i särskilda fall kunna göra inskränkningar av den 
helt fria rörligheten måste möjliggöras.

Det europeiska masstiggeriet är numera ett fenomen som återfinns i de flesta europeiska 
städer. I Sverige har det organiserade tiggeriet från EU-migranter snabbt blivit en del av 
gatubilden i nästan alla större städer och även många mindre. Sverige har i första hand 
ett ansvar för den egna befolkningens välfärd och kan omöjligen ta ansvar också för stora 
grupper av resurssvaga individer från andra EU-länder. 

Sverigedemokraterna vill begränsa den tid som EU-medborgare helt fritt kan vistas i Sverige 
utan att uppge sitt syfte med vistelsen eller påvisa hur man försörjer sig i landet. Vi kräver 
också stärkta gränskontroller och möjligheten att kunna införa visumtvång för medborgare 
från länder som inte tar ansvar för sin befolkning och länder där medborgare i särskilt hög 
grad missbrukar grundtanken med den fria rörligheten.

- VI KRÄVER SLUT PÅ LÖNEDUMPNING OCH GARANTERAT SKYDD FÖR DEN 
SVENSKA ARBETSMARKNADSMODELLEN!

Den svenska modellen med starkt lagstadgat skydd mot utnyttjande av löntagarna och 
arbetsmarknadens parter utan avgörande statlig inblandning, har förhandlat fram kollektivavtal 
och bidragit till en förhållandevis trygg och harmonisk utveckling. Den har också medfört ett 
fokus på att det finns intressen som förenar arbetsgivare och arbetstagare i form av till 
exempel stabilitet och tillväxt. Inför folkomröstningen om EU-medlemskapet gjorde Ja-sidan 
upprepade utfästelser om att arbetsmarknadspolitiken skulle förbli under strikt nationell 
kontroll. Så har det dock inte blivit. EU har i dag ett betydande inflytande över villkoren på 
den svenska arbetsmarknaden och regelverket har bidragit till lönedumpning och försämrade 
arbetsvillkor. Kommissionen arbetar också ständigt för att försöka föra in nya områden under 
överstatlig kontroll. 

Vi kräver ett stopp för all överstatlig kontroll över den svenska arbetsmarknaden och en 
juridiskt bindande garanti till skydd för den svenska modellen.
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