
Vi behöver en hållbar och rättvis jordbrukspolitik som skyddar miljön 
och säkerställer små landsbygdssamhällens 
överlevnad. Jordbrukspolitiken får inte längre 
vara sådan att den skadar småjordbrukarnas 
försörjningsmöjligheter och prioriterar 
jordbruksindustrin. 
För att rädda miljön och små och medelstora 
fiskeriföretags försörjningsmöjligheter måste 
överfisket upphöra nu. Kustregioner och öar med 

en aktiv fiskerinäring måste skyddas. 
Vi efterlyser en fiskeripolitik med 
tydliga sociala och ekonomiska mål, 
liksom åtgärder som gör att näringen 
kan minska sitt beroende av fossila 
bränslen.

EU måste delta aktivt i kampen för att utrota extrem fattigdom och svält 
i utvecklingsländerna. Det må hävdas att EU:s handelspolitik hjälper 
utvecklingsländerna, men sanningen är den omvända, nämligen 
att vi utsätter dem för alltmer orättvisa handelskrav! Vi efterlyser en 
handelspolitik som bygger på en strävan att uppnå utveckling.

Eliten bryr sig inte, EU:s ledare vägrar att lyssna, bankerna gömmer 
våra pengar i skattesyfte och de multinationella företagen utnyttjar 
varje kryphål för att undvika att betala skatt. Nu får det vara nog!! 
Enorma summor av våra skattepengar som skulle kunna betala 
för våra offentliga tjänster går förlorade varje vecka. Vi kräver 
skatterättvisa nu! 

Frihandel mellan två parter innebär inte alltid att båda parter får det 
bättre ställt. Liberaliseringen av handeln har bidragit till försämrade 
sociala förhållanden och miljöförstörelse världen över. Vi arbetar för 
att säkerställa att normer följs och vi motsätter oss internationella 
handelsavtal som endast ser till storföretagens intressen.

Palestinierna vill ha frihet, rättvisa och jämlikhet. Israel 
har under årtionden förvägrat palestinierna deras 
mänskliga rättigheter och självbestämmande. Med 
tanke på att Israels ockupation blir alltmer förankrad 
– med bosättningar, gränskontroller, en apartheidmur 
och en omänsklig belägring av Gaza – har EU:s 
reaktion varit alltför lam samtidigt som man förhåller 
sig till Israel som om ingenting har hänt. Vi står på palestiniernas 
sida och efterlyser ett slut på ockupationen, lika villkor för palestinska 
medborgare i Israel och palestinska flyktingars rätt att återvända. 
EU måste häva associeringsavtalet med Israel och förbjuda handel 
med bosättningarna tills Israel respekterar sina skyldigheter enligt 
internationell rätt.
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SOLIDARITY

Besök vår webbplats eller gå med i någon av nedanstående sociala plat-
tformar

Ledamöterna i Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön 
vänster i Europaparlamentet ger en vision av ett EU som bygger 
på solidaritet, arbetstagarnas rättigheter, fred, jämställdhet mellan 
könen, medborgerliga friheter, demokrati och miljöansvar. Vi är 
den enda politiska gruppen i Europaparlamentet som har en jämn 
könsfördelning.

Gruppen Europeiska enade 
vänstern/Nordisk grön 
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EUROPEISK PARLAMENTSGRUPP



”I vår grupp arbetar parlamentsledamöter från hela kontinenten 
tillsammans för att bekämpa ojämlikhet och åtstramningspolitik; 
främja demokrati och grundläggande rättigheter; skydda 
arbetstagare, migranter och människor i samhällets utkant; tygla 
finansmarknaderna; bekämpa klimatförändringarna och kämpa 
för jämställdhet, fred och global rättvisa. Det här är vår agenda. 
Vi vill gärna höra din mening om hur vi bättre kan företräda dina 
intressen och rättigheter för ett rättvist samhälle. Använd länken 
‘guengl.eu’ för att få reda på mer och komma i kontakt med oss.” 

Åtstramningspolitiken är en misslyckad 
ideologi och bevisen blir allt fler för 
att åtstramningsprogram faktiskt 
utlöser ihållande kriser. EU-ledarnas 
åtstramningssatsningar gynnar människor med pengar och 
makt genom att upprätthålla ett ekonomiskt system som sätter 
finansmarknadernas behov före sociala frågor. Vi måste snarast 
vända denna politik och erbjuda solidaritet och arbete inom ett 
ekonomiskt system som är utformat för att tjäna människorna, inte 
för att skapa vinster. 

Avregleringspolitik och skattenedskärningar för 
storföretag är förödande för arbetstagarna. Konkurrens 
och flexibilitet främjas till priset av sänkta löner och 
inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter. Sådana 
angrepp på arbetsrättigheterna måste stoppas!

EU får inte blunda för den svåra belägenhet som människor som 
söker ett bättre liv i EU befinner sig i och inte heller 
för skälen till varför de tvingas att fly. Vi kämpar för 
fri rörlighet och motsätter oss ”Fästning Europa”. 
EU måste rätta till sitt bristfälliga migrations- och 
asylsystem och säkerställa säkert och lagligt 
tillträde för migranter och asylsökande, inbegripet 
användningen av visering av humanitära skäl och 
vidarebosättning för asylsökande.

Oavsett om det handlar om att arbeta för en mer rättvis politik visavi 
utvecklingsländerna, kämpa för statslösa människors rättigheter 
eller fortsatt utöva påtryckningar på EU i frågor som rör mänskliga 
rättigheter verkar vi oförtrutligt för ett EU som skapar positiva 
relationer till resten av världen. 

Utgångspunkten för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik måste vara 
att få till stånd en värld där det råder fred. Vi strävar efter utbredd 
demilitarisering och förespråkar internationell kärnvapennedrustning 
och striktare reglering genom världsomspännande överenskommelser. 
Våra ledamöter står i främsta ledet i fredskampanjer, motsätter sig 
militära insatser och stöder dialog som ett medel för att lösa konflikter. 
Vi fortsätter att motsätta oss inrättandet av ett militärindustriellt 
komplex i EU och EU:s roll som drivkraft för upprustning inom och 
utanför EU. 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
delar in de rättigheter som skyddas i EU i sex avdelningar: värdighet, 
friheter, jämlikhet, solidaritet, medborgarnas rättigheter och 
rättskipning. Stadgan är rättsligt bindande för EU. EU måste således 
leva upp till sina åtaganden och ta sitt ansvar i fråga om mänskliga 
rättigheter och demokrati både på hemmaplan och i resten av världen. 
I detta sammanhang värnar vi konsekvent användarnas personliga 
integritet i samband med internetkommunikation och tar avstånd från 
påtryckningar från teknikjättarnas lobbygrupper som försöker tjäna 
pengar på att spionera på privatpersoner.

 

För att uppnå verklig 
jämställdhet mellan könen i EU 
måste vi avskaffa lönegapet 
mellan kvinnor och män, kämpa 
för hbti-rättigheter, främja 
deltagande på lika villkor i 
beslutsfattandet och se till att 
alla beslut är fast förankrade 
i ett jämställdhetsperspektiv. 
Vi kämpar emot kvinnlig 

könsstympning, våld i hemmet, människohandel och sexuellt våld. Vi 
kämpar för flickors rätt till utbildning, globalt erkännande av kvinnors 
reproduktiva rättigheter och rätten att begära asyl på grund av 
könsrelaterad förföljelse.
 Vi anser också att det är hög tid att EU och 

medlemsstaterna en gång för alla tar sitt ansvar 
i frågan om våld mot kvinnor genom att anta en 
sammanhängande och helhetsinriktad EU-strategi.

Åtstramningspolitiken 

dödar

Inget Fästning Europa!

Respekt för arbetstagarna

Ingen   plats    för 
bristande   jämställdhet i EU

Global solidaritet

Skydd  av   de   mänskliga
rättigheterna

Främjande av fred i världenGabi Zimmer
Ordförande, GUE/NGL Det måste utan dröjsmål vidtas kraftfulla åtgärder 

för att motverka klimatförändringarna inom EU:s 
samtliga politikområden. På internationell nivå 
arbetar vi för långtgående mål för att motverka 
klimatförändringarna och åtgärder för att hjälpa 
utvecklingsländerna att hantera de globala 
temperaturhöjningarna. Vi måste skydda EU:s 
biologiska mångfald och kämpa för förnybar 
energi. Framtidens melodi är förnybar energi, inte 
smutsiga fossila bränslen.

Att kämpa för djurs rättigheter innebär att försvara dem som inte har en 
röst. Vi motsätter oss användningen av pälsar, grymma jaktmetoder, 
fruktansvärda förhållanden i köttindustrin samt onödiga djurförsök. Vi 
anser att alla djur förtjänar respekt och har rätt att må bra.

ETT MILJÖVÄNLIGARE OCH MER HÅLLBART EU

MEDKÄNSLA MED OCH VÄRDIGHET 
FÖR DJUREN


