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Mona Sahlin omgiven av de åtta första kandidaterna på Socialdemokraternas valsedel till Europaparlamentet. Från vänster till höger;
Göran Färm, Olle Ludvigsson, Hillevi Larsson, Marita Ulvskog, Mona Sahlin, Åsa Westlund, Jens Nilsson, Ardalan Shekarabi och Anna
Hedh. Läs mer om kandidaterna på socialdemokraterna.se

Jobben först!
Vi socialdemokrater är övertygade om att
ökade orättvisor inte löser vår tids problem. Tvärtom skapar de oro och håller
tillbaka människor och utveckling. Jobbkrisen i Sverige och resten av Europa måste
mötas med aktiva investeringar – för nya
jobb, för trygga jobb och för gröna jobb.
Så vänder vi kris till framtidstro.
En socialdemokratisk röst den 7 juni är en
röst för:
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Den 7 juni är det val till Europaparlamentet.
Då har du möjlighet att säga ditt. Mycket står på
spel, hot måste vändas till möjligheter. Du kan
rösta i förtid från 20 maj.
Ja, just du. Du kan påverka. Genom att rösta.
Då du röstar i valet till Europaparlamentet väljer du
vem som ska påverka framtiden och vardagen för dig
och för nästan 500 miljoner medeuropéer. Om inte du
bryr dig kommer någon annan att göra det – och bestämma vem som ska vara din företrädare i EU:s enda
direktvalda församling. Ett lågt valdeltagande kan
öppna för extrempartier. De valda ledamöterna formar
Europas framtid under de kommande fem åren. Se till
att du får det Europa du vill ha!
Din röst är viktig!
Europaparlamentets roll och befogenheter har stärkts
betydligt, och parlamentet har nu blivit en aktör som
inte kan kringgås när EU:s lagar utformas. För att en
EU-förordning eller ett EU-direktiv ska träda i kraft
krävs det i de ﬂesta fall att parlamentet och rådet enas
om innehållet. Innan en EU-lag kan tillämpas i unionens alla medlemsstater krävs det först att den undertecknas av Europaparlamentets talman och ministerrådets ordförande.

Europaparlamentet är den enda mångnationella parlamentariska församling i världen som väljs genom allmänna val och den enda EU-institution som underställs
direkta val. Valen hålls vart femte år, och antalet ledamöter har ökat i takt med EU:s utvidgningar.
År 2007 hade parlamentet 785 ledamöter från 27 länder. Ledamöterna sitter i grupper som bildats på grundval av politisk tillhörighet, inte nationalitet..
Europeiska unionens råd utgörs av medlemsstaternas
ministrar och är därmed den EU-institution som representerar medlemsstaternas regeringar.
Varje EU-land har ordförandeposten i rådet under sex
månader genom rotation. Sverige tillträder i juli i år sin
andra ordförandeperiod sedan EU-inträdet 1994.
EU-rådet ansvarar tillsammans med EU-parlamentet för
lagstiftning och budget.
I de ﬂesta fall fattar EU-rådet sina beslut på förslag av
EU-kommissionen, tillsammans med EU-parlamentet
genom medbeslutandeförfarande.

Som ung kvinna märker jag tydligt hur gubbigt EU kan
vara. Bara en tredjedel av ledamöterna i Europaparlamentet är kvinnor och ofta slarvas jämställdheten bort
när man ska fatta beslut.

EU-kommissionen består av en ledamot per medlemsland.
Ledamöterna av EU-kommissionen utses för en tid på
fem år, inom sex månader från valet till Europaparlamentet. Efter EU-parlamentets godkännande utser EUrådet formellt den nya EU-kommissionen.
Vill du veta mer om EU:s organisation kan du gå in på
EU:s webbportal http://europa.eu/index_sv.htm eller kontakta EU:s svenska informationskontor 08-562 4455.
Den socialdemokratiska politiken hittar du på
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/

Fler sommaranställningar för ungdomar
i Salems kommun
Salem är en av landets mest ungdomstäta kommuner och risken är mycket stor att arbetslösheten inom
denna grupp kommer att nå höga siffror för 2009 och
2010.

- Det ﬁnns förstås ﬂer frågor som ligger mig varmt om
hjärtat. Som småbarnsförälder vill jag få bort farliga
ämnen från mat, kläder och leksaker. EU ska förbjuda
ämnen som kan skada vår hälsa och miljö. Farliga ämnen i t ex nappﬂaskor och kläder ska bort liksom azofärgämnen och transfetter som tillsätts maten.

påtaglig att de går direkt in i arbetslöshet, med den
destruktiva inverkan det kan ha på en ung människa
på väg ut i livet.

Tidningsrubrikerna talar sitt tydliga språk i den här frågan;” var fjärde ungdom mellan 15 och 24 år utan
jobb redan idag” - 25% - och den siffran kommer troligen att nå 40% när 120.000 elever lämnar gymnasiet
i sommar och lika många lämnar grundskolan.

De 70 sommarjobb som kommunen erbjuder är inte
att förakta - men i dagsläget, med den rådande situationen på arbetsmarknaden - krävs exceptionella insatser. Vi socialdemokrater anser att kommunen, trots
en besvärlig ekonomi, måste satsa betydligt mera på
ungdomarna och föreslår därför att siffran justeras till
150 sommarjobb.

Insatser från regeringen lyser med sin frånvaro. I den
här frågan borde såväl stat som kommun ta sitt ansvar – men regeringen väljer att passa. Frågan är då
vad kommunen kan göra. I Salem lämnar 130 elever
gymnasiet i sommar och 237 går ut 9:an. Risken är

Vi vill därför vädja till den borgerliga majoriteten att
skjuta till de budgetmedel som behövs för att öka antalet sommarjobb till 150.
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Gå och rösta!

tågtraﬁk och vindkraft skapas framtidens jobb.
Får vi in ﬂer socialdemokrater i parlamentet får vi snabbare framsteg i frågor som jobb, miljö, klimat och jämställdhet.

– De frågor jag brinner mest för är miljö- och klimatfrågorna, säger Åsa Westlund, EU-parlamentarikern
som gästar Salem den 2 juni.
Åsa är 32 år född i Småland men numera bosatt i
Haninge. Familjen består av man och en ettårig son.
Hon är en ung kvinna med självförtroende och stark
utstrålning som kandiderar till ytterligare en period i
EU-parlamentet. I valet 2004 ﬁck Åsa stort stöd.
Nästan 42 000 väljare kryssade för henne på valsedeln
vilket förde henne till Bryssel.
Hur ser du på ditt uppdrag?
- Hårt arbete och engagemang är avgörande – jag tror
att min insats gör skillnad. Jag har försökt leva upp till
det förtroende jag ﬁck 2004 och hoppas få fortsätta
arbetet även nästa femårsperiod.
Jag sitter i dag i Europaparlamentets utskott för miljö,
folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Som ansvarig för
miljö-och klimatfrågorna i (S)-gruppen i parlamentet
ser jag ﬂera stora utmaningar som jag vill fortsätta att
arbeta med. Det största är det internationella klimatavtal som ska antas i höst. Jag vill även fortsätta att
jobba för renare luft i våra städer och för att rädda
Östersjön.
Jag vill att EU ska ta på sig ledartröjan för minskade
utsläpp av växthusgaser. EU ska bli världens främsta
region för klimat- och miljöteknik. Genom höga miljökrav, ökad forskning och jobbskapade investeringar i

Europaparlamentets makt har ökat. När fördragen ändrats har Europaparlamentet fått allt större befogenheter i förhållande till de övriga EU-institutionerna. I dag
är Europaparlamentet en av de lagstiftande institutionerna, har budgetbefogenheter och utövar även en
demokratisk kontroll över samtliga EU-organ.
En bra reform, anser Åsa. Hoten mot miljön och klimatet behöver mötas av alla europeér gemensamt för att
få den verkan som krävs.
Något du vill tillägga?
- Jag kommer bara att stödja en EU-kommission som
garanterar att svenska löner och avtal gäller på svensk
arbetsmarknad!
S-tidningen kan bara önska Åsa lycka till och uppmana
alla läsare att kryssa Åsa på valsedlen.

Träffa Åsa!
Åsa Westlund kommer
till Folkets Hus
i Rönninge tisdagen
den 2 juni
klockan 18.30.
Missa inte chansen
att träffa en av våra
mest betydelsefulla
EU-politiker!

Göran är numera en ﬂitig föredragshållare och debattör som främst lägger sin tid på långsiktig opinionsbildning. Det hindrar honom inte alls från att ha synpunkter och delta i debatten om det dagsaktuella politiska
läget. Som Metallordförande var Göran en ivrig debattör i EU-frågor. Det intresset ﬁnns kvar plus ett djupt
engagemang i bildningsfrågor och rättvisefrågor.
Idag är kanske ordförandeskapet i Arbetarrörelsens
tankesmedja det viktigaste uppdraget. Det innebär att
stimulera till ideologisk debatt om framtidsfrågor i en
globaliserad värld.

Göran Johnsson var en uppskattad och respekterad
ordförande i Metall, LO:s största förbund, under åren
1993-2005. Han ingick även i den socialdemokratiska
partistyrelsen och dess verkställande utskott.

Nytt oppositionsråd

Kom och lyssna på
Göran Johnsson den 3 juni
klockan 19.00 i Folkets Hus
och delta i ett samtal
om framtiden.

Arne tackar för medlemmarnas förtroende och ser
fram emot att ta tag i de utmaningar som kommunen
står inför.

Arne Närström, ordförande för Socialdemokraterna i
Salem har valts till nytt oppositionsråd av partikamraterna i Salem. Han tillträder den 1 september 2009.
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Lars Morberg, oppositionsråd i Salem sedan maj 2002,
tycker efter sju år det är dags att lämna stafetten vidare.
– Det är lagom att Arne får ta över inför valrörelsen
2010, säger Lars.
Arne är en välkänd proﬁl inom Salemspolitiken. Han
har varit aktiv politiker sedan 1994 och ordförande för
Socialdemokraterna i Salem i tre år. Han är bosatt i
kommunen sedan 1969 då han kom hit som tvååring.

Vilken idé kan vinna utan
engagerade supporters?
Det är enkelt att bli supporter (medlem) i Socialdemokraterna. Om du har tillgång till internet: www.socialdemokraterna.se – Klicka på ”Bli supporter”

Nästan lika enkelt – och roligare – är det att komma
till Socialdemokraternas expedition i Gluggen i Folkets
Hus en onsdag e.m. kl. 13 – 16.
Där träffar du Sören Gladh, Arne Närström eller båda två.
De bjuder på kaffe, en pratstund och hjälp att bli supporter om du så önskar.
VÄLKOMMEN – även om du bara vill fråga, diskutera,
ge ris eller ros eller har en bra idé. Tel. 532 511 00.

Socialdemokraterna i Salem • Box 1041 • 144 21 Rönninge
Telefon 08-532 511 00 • E-post: info.sapsalem@telia.com
Hemsida: www.salem.sap.se

