SVERIGE

SAMMANSTÄLLNING ENKÄTSVAR – EU SOM GLOBAL AKTÖR
Enkäten skickades ut till topp-3-kandidaterna för samtliga partier som idag har representation i Europaparlamentet,
totalt 27 personer. 20 kandidater från sammanlagt 8 partier svarade. Sverigedemokraterna besvarade inte enkäten.

Fråga 1: I förhandlingarna om EU:s nästa långtidsbudget finns starka röster som vill göra biståndet till ett verktyg för att främja EU:s egenintressen
och stoppa migranter från att ta sig till Europa. Kommer du att verka för att EU:s framtida bistånd istället ska utgå ifrån mottagarens egna
prioriteringar och fokusera på fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling?
Namn

Svar

Kommentar

Soraya Post (F!)

JA

EU ska vara ledande i arbetet med att främja mänskliga rättigheter och att det globala klimatarbetet säkrar naturens rättigheter. Då
krävs det också att EU bidrar med resurser till världen utanför EU. Ett feministiskt internationellt solidaritetssamarbete fokuserar
på social rättvisa utifrån principer om mänskliga rättigheter, och utgår från ett rättighetsperspektiv till skillnad från ett så kallat
behovsperspektiv. Vi vänder oss mot begreppet utvecklingsländer och menar att dialog, deltagande processer och genusperspektiv
är fundamentalt i samarbetsprojekt mellan EU och länder eller organisationer utanför EU.

Stina Svensson (F!)

JA

Se ovan

Jaime Gomez (F!)

JA

Jag ställer mig mycket kritisk till avskrivningar generellt och att använda biståndet för att stoppa migranter är på alla sätt fel.

JA

Vi håller fast vid att EU:s biståndspolitik ska fortsätta ha bekämpning av fattigdom som främsta mål och principerna om ett
effektivt utvecklingssamarbete värnas. Jag/Vi har under mandatperioden 2014-2019 verkat för att EU framöver ska föra en
biståndspolitik som knyter samman fattigdomsbekämpning med en politik som främjar ekonomiskt, socialt och miljö- och
klimatmässigt hållbar utveckling. Jag/vi kommer fortsätta att göra det.

JA

Vi socialdemokrater håller fast vid att EU:s biståndspolitik ska fortsätta ha bekämpning av fattigdom som främsta mål.
Vi har under mandatperioden 2014-2019 verkat för att EU framöver ska föra en biståndspolitik som knyter samman
fattigdomsbekämpning med en politik som främjar ekonomiskt, socialt och miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling. Vi kommer
fortsätta att göra det.

JA

Vi håller fast vid att EU:s biståndspolitik ska fortsätta ha bekämpning av fattigdom som främsta mål och att principerna om
ett effektivt utvecklingssamarbete värnas. Jag har under mandatperioden 2014-2019 verkat för att EU framöver ska föra en
biståndspolitik som knyter samman fattigdomsbekämpning med en politik som främjar ekonomiskt, socialt och miljö- och
klimatmässigt hållbar utveckling. Jag kommer fortsätta att göra det.

Heléne Fritzon (S)

Johan Danielsson (S)

Jytte Guteland (S)
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Alice Bah Kuhnke (MP)

JA

Ja! Det här är grön biståndspolitik. Vi har länge kämpat för att biståndet ska grundas på internationell solidaritet med världens
mest utsatta och biståndet ska gå till länder där det kan göra mest nytta. Jag kommer göra allt jag kan för att biståndet inte ska
användas för att ställa krav utifrån nationella intressen, till exempel för att få länder att anpassa sig till EU:s migrationspolitik.

Pär Holmgren (MP)

JA

Det är en självklarhet. Så arbetar även MP:s biståndsminister i den svenska regeringen. Biståndspolitiken ska grundas på solidaritet
med världens mest utsatta.

JA

Politik bör formuleras utifrån de visioner vi eftersträvar att nå. Detta gäller för socialpolitik utvecklad i riksdagen, klimatfärdplaner
utvecklad i kommunfullmäktige eller biståndspolitik formad i Europaparlamentet. Mottagarens förutsättningar och behov måste
vara kärnan i en väl fungerande biståndspolitik. Biståndet ska inte användas för att ställa krav utifrån EU:s intressen, till exempel
för att få länder att anpassa sig till EU:s migrationspolitik. Bistånd bör fördelas efter behov.

Fredrick Federley (C)

JA

Centerpartiets biståndspolitik syftar till att mer av biståndet går till de fattigaste länderna och lokala projekt där människorna
som lever där också ansvarar för projekten. Det är kraften hos enskilda människor på lokal nivå som kan påverka ett framtida och
hållbart samhällsbygge. EU:s biståndsbudget ska inte användas ensidigt för EU:s vinning utan för att stärka människor detta måste
ske på ett sammanhållet sätt framförallt i relation till AU och Agenda 2030.

Abir Al-Sahlani (C)

JA

I Centerpartiets biståndspolitik går mer av biståndet till de fattigaste länderna och lokala projekt där människorna som lever
där också ansvarar för projekten. Det är kraften hos enskilda människor på lokal nivå som kan påverka ett framtida och hållbart
samhällsbygge. Samtidigt måste EU säkerställa en sammanhållen politik i relation till AU och Agenda 2030.

Emma Wiesner (C)

JA

Se ovan

Said Abdu (L)

JA

EU:s budget behöver moderniseras. Jag kommer att verka för att kraftigt minska jordbrukssubventioner, införa beskattningsrätt
för miljöfarlig konsumtion och öka anslagen till bistånd, teknik och europeisk infrastruktur. EU är världens största biståndsgivare
men vi behöver ta ett större ansvar för att minska svält och se till att fler människor får leva i fria och demokratiska stater. Jag är
inte övertygad om att mottagarens prioriteringar alltid är vad som bör styra EU:s bistånd. Bistånd får inte leda till att illegitima
diktaturer fortsatt kan upprätthålla sitt skräckvälde, vilket kan inträffa ifall vi inte säkerställer att biståndet träffar rätt. Mitt och
Liberalernas övergripande mål för bistånd är demokrati. Genom demokrati röstas oansvariga politiker bort och välståndet ökar.
Det betyder emellertid inte att EU ska sluta bidra med humanitär hjälp, men EU måste utöka sina biståndsramar för att länder
även får incitament att göra långsiktigt demokratiska vägval.

Maria Weimer (L)

JA

-

Tomas Tobé (M)

NEJ

EU ska ta sin del av ansvaret för en trasig värld. Biståndet ska vara modernt, effektivt och resultatinriktat. Det ska utgå från EU:s
prioriteringar om till exempel mänskliga rättigheter och demokrati. Krav på motprestation är ett viktigt verktyg för att uppnå bättre
kvalitet och resultat i biståndet.

Jakop Dalunde (MP)

David Lega (KD)

JA

Liza-Maria Norlin (KD)

JA

EU:s biståndspolitik bör vara inriktat på att bidra till fred och välstånd i vårt närområde och därigenom skapa framtidshopp för
människorna som bor där. En förutsättning för framgångsrikt utvecklingssamarbete är att mottagaren för insatserna är delaktig och
har stort inflytande över hur insatserna ska prioriteras.
EU:s biståndspolitik är viktigt för fred och välstånd, Agenda 2030 är en bra grund för det arbetet.
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JA

Vänsterpartiet står upp för målen bakom den svenska biståndspolitiken och för effektivitetsagendan, samt asylrätten. EU:s
nuvarande biståndspolitik, med allt tydligare fokus på att använda bistånd för att stoppa människor på flykt går emot samtliga
dessa principer. Den är dessutom inhuman och kontraproduktiv. Att använda bistånd för att stoppa människor på flykt strider mot
biståndets principer på tre centrala sätt: 1) Bistånd ska utgå från mottagarens egna prioriteringar och behov. 2) Bistånd får inte
villkoras utifrån politiska prioriteringar i givarländerna. 3) Flera av de insatser som finansieras med biståndsmedel får inte räknas
som bistånd. Bland annat handlar det om bistånd till gränsbevakning och förvar. Vänsterpartiet anser att Sverige bör stoppa de
förslag som behandlas inom EU som öppnar för att använda biståndsmedel i militär verksamhet.
I mitt arbete i EU parlamentet har jag aktivt arbetat mot och väckt debatt mot alla initiativ, inklusive inom biståndspolitiken,
där EU villkorar sin politik eller betalar tredje länder och kräver att de stoppar migranter och flyktingar. T ex EU-Turkiet
avtalet och ’Säkerhets’ politiken inom ramen för Africa Trust Fund. Jag har varit i Niger och sett med egna ögon hur det ser
ut när EU och enskilda länder pumpar in pengar i ’migrationskontroll’ istället för att bidra till att möta de enorma behov av
fattigdomsbekämpning, WASH, utbildning, mm som finns där.

Anna Süssner Rubin (V)

JA

Vänsterpartiet står upp för målen bakom den svenska biståndspolitiken och för effektivitetsagendan, samt asylrätten. EU:s
nuvarande biståndspolitik, med allt tydligare fokus på att använda bistånd för att stoppa människor på flykt går emot samtliga
dessa principer. Den är dessutom inhuman och kontraproduktiv. Att använda bistånd för att stoppa människor på flykt strider mot
biståndets principer på tre centrala sätt: 1) Bistånd ska utgå från mottagarens egna prioriteringar och behov. 2) Bistånd får inte
villkoras utifrån politiska prioriteringar i givarländerna. 3) Flera av de insatser som finansieras med biståndsmedel får inte räknas
som bistånd. Bland annat handlar det om bistånd till gränsbevakning och förvar. Vänsterpartiet anser att Sverige bör stoppa de
förslag som behandlas inom EU som öppnar för att använda biståndsmedel i militär verksamhet.

Deniz Butros (V)

JA

Se ovan.

Malin Björk (V)
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Fråga 2: Anser du att EU:s humanitära bistånd är ett viktigt verktyg för att uppfylla EU:s säkerhetspolitiska mål?

Namn

Svar

Kommentar

Soraya Post (F!)

JA

EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik ska lösa konflikter och främja internationell förståelse och bygger på diplomati och
respekten för internationella regler. Handel, humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete är viktiga delar av EU:s internationella
arbete. Vi vill att EUs civila krishanteringen ska utvecklas tillsammans inom ramen för internationella organisationer eller
sammanslutningar, till exempel EU, FN eller OSSE.

Stina Svensson (F!)

JA

Se ovan

Jaime Gomez (F!)

JA

Fi:s politik för säkerhet utgår från mänsklig säkerhet, inte staters säkerhet. Med den utgångspunkten är det humanitära biståndet ett
viktigt verktyg för att uppfylla EU:s säkerhetspolitiska mål.

NEJ

Syftet med humanitärt bistånd är att rädda liv, lindra nöd och upprätta värdighet för människor som drabbats i katastrofer.
EU:s humanitära bistånd ska inte styras av säkerhetspolitiska mål utan av principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet
och oberoende. Givetvis finns samband mellan säkerhet och utveckling i ett land, eftersom säkerhet och utveckling är ömsesidigt
beroende och stödjande. EU ska med sin utrikespolitik bidra till säkerhet, stabilitet och att människor inte tvingas på flykt, men EU
måste också arbeta för att värna biståndet och utvecklingssamarbetet. Insatser med ODA-fähiga medel ska respektera OECD/DAC:s
kriterier fullt ut. Det kommer vi att fortsätta argumentera för.

NEJ

Syftet med humanitärt bistånd är att rädda liv, lindra nöd och upprätta värdighet för människor som drabbats i katastrofer.
EU:s humanitära bistånd ska inte styras av säkerhetspolitiska mål utan av principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet
och oberoende. Givetvis finns samband mellan säkerhet och utveckling i ett land, eftersom säkerhet och utveckling är ömsesidigt
beroende och stödjande.

Jytte Guteland (S)

NEJ

Syftet med humanitärt bistånd är att rädda liv, lindra nöd och upprätta värdighet för människor som drabbats i katastrofer.
EU:s humanitära bistånd ska inte styras av säkerhetspolitiska mål utan av principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet
och oberoende. Givetvis finns samband mellan säkerhet och utveckling i ett land, eftersom säkerhet och utveckling är ömsesidigt
beroende och stödjande. EU ska med sin utrikespolitik bidra till säkerhet, stabilitet och att människor inte tvingas på flykt, men EU
måste också arbeta för att värna biståndet och utvecklingssamarbetet. Insatser med ODA-fähiga medel ska respektera OECD/DAC:s
kriterier fullt ut. Det kommer jag att fortsätta argumentera för.

Alice Bah Kuhnke (MP)

NEJ

Humanitärt bistånd ska däremot vara inriktat på stöd i humanitär kris. Inget annat. Det finns andra typer av bistånd som till exempel
demokratibistånd, stöd till civilsamhället eller till klimat- och miljöbistånd som ger ökad stabilitet i omvärlden och som kan vara styrt.

Pär Holmgren (MP)

NEJ

Humanitärt bistånd är till för stöd åt människor i kris- och krigssituationer. Det finns andra typer av bistånd som syftar till att öka
stabiliteten i omvärlden.

Jakop Dalunde (MP)

NEJ

Humanitärt bistånd är i första hand humanitärt. Agenda 2030 visar på hur sektorsspecifika mål ofta hänger samman. Det är viktigt
att vi blir bättre på att se dessa länkar för att skapa politik som löser de utmaningar vi står inför. Har det säkerhetspolitiska bieffekter
är det såklart positivt men huvudsyftet med humanitärt bistånd att rädda liv och ge skydd. Det finns flera andra biståndsformer som
kan bidra till säkerhetspolitiska mål men det är viktigt att det humanitära biståndet förblir just humanitärt.

Fredrick Federley (C)

NEJ

Det humanitära biståndet ska stå på sina egna ben och utgå från FN fastslagna principer, det ska inte användas primärt för EU:s
säkerhetspolitiska mål.

Heléne Fritzon (S)

Johan Danielsson (S)
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Abir Al-Sahlani (C)

NEJ

Det humanitära biståndet ska stå på sina egna ben och utgå från FN fastslagna principer.

Emma Wiesner (C)

NEJ

Se ovan.

Said Abdu (L)

JA

Ja, men det bör inte styra vårt bistånd. EU:s säkerhet gynnas av demokratiska och stabila grannländer vi kan bedriva handel med
och EU bör använda finansiella medel för att stötta deras arbete att motarbeta exempelvis olaglig migrationshandel. Men det
överhängande målet för bistånd måste vara att skapa demokratiska framsteg, oavsett ifall det sker i Europas närområde eller i södra
Afrika. Det skapar en fredligare, mättare och friare värld.

Maria Weimer (L)

NEJ

EU:s säkerhetspolitiska mål är nära sammanlänkade med målen för fattigdomsbekämpning och biståndspolitik. Därmed är det
humanitära biståndet ett av flera verktyg för att uppfylla de säkerhetspolitiska målen. Men det är viktigt att det humanitära biståndet
först och främst får följa sina egna humanitära principer.

Tomas Tobé (M)

JA

Genom bistånd kan EU bidra till fred och stabilitet i vårt närområde, stödja arbetet mot terrorism och främja mänskliga rättigheter
runt om i världen.

David Lega (KD)

NEJ

Humanitärt bistånd ska ges utifrån behov i syfte att minska nöd och lidande. Om vi låter andra intressen styra vart vi riktar humanitär
hjälp anser jag att det riskerar hota människans unika och okränkbara värde.

Liza-Maria Norlin (KD)

NEJ

-

NEJ

Enligt Vänsterpartiet är syftet med det humanitära biståndet att lindra den humanitära nöden, främst till följd av katastrofer och
konflikter. EU:s humanitära bistånd bör inte ses som ett verktyg för att uppfylla EU:s säkerhetspolitiska mål. Vänsterpartiet är för
övrigt motståndare mot att Sverige knyter upp sig till EU:s gemensamma försvars- och säkerhetspolitik som bygger på en dominans
av stora NATO länder. Vi vill att Sverige ska vara en självständig, alliansfri röst för fred och utveckling i världen.

NEJ

Enligt Vänsterpartiet är syftet med det humanitära biståndet att lindra den humanitära nöden, främst till följd av katastrofer och
konflikter. Genom att lindra nöden kan säkerheten stärkas och EU:s säkerhetspolitiska mål till viss del uppnås, men vi anser inte att
EU:s säkerhetspolitiska mål ska vara huvudfokus i det humanitära biståndet. Därför ska inte EU:s humanitära bistånd ses som ett
verktyg för att uppfylla EU:s säkerhetspolitiska mål.

NEJ

Syftet med det humanitära biståndet att lindra den humanitära nöden, främst till följd av katastrofer och konflikter. Genom att lindra
nöden kan säkerheten stärkas och EU:s säkerhetspolitiska mål till viss del uppnås, men vi anser inte att EU:s säkerhetspolitiska mål
ska vara huvudfokus i det humanitära biståndet. Därför ska inte EU:s humanitära bistånd ses som ett verktyg för att uppfylla EU:s
säkerhetspolitiska mål.

Malin Björk (V)

Anna Süssner Rubin (V)

Deniz Butros (V)
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Fråga 3: EU var en viktig aktör i arbetet med att ta fram Agenda 2030 och har i Lissabonfördraget inkluderat samstämmighetspolitiken som
handlar om att alla politikområden ska analyseras utifrån dess konsekvenser på utvecklingsländer. Kommer du att arbeta för att EU tar fram en
övergripande strategi för Agenda 2030 och hållbar utveckling som inkluderar EU:s externa politik?

Namn

Svar

Kommentar

Soraya Post (F!)

JA

JA! EU måste ta ett samlat grepp för att implementeringen av Agenda 2030 ska genomsyra all EU-politik, särskilt i de externa
relationerna. Avgörande för förändring är att hållbarhetsmålen implementeras fullt ut och att de faktiska prioriteringarna också
har jämställdhet och maktrelation i fokus. Genomförandet måste vara en process som inkluderar civila samhället och feministiska
rörelser, och de 169 indikatorerna måste också genomsyras av jämställdhetsaspekter. Grundläggande för genomförandet av målen är
finansieringen som tyvärr fortfarande är oklar, varför det är viktigt att många olika aktörer samverkar inom såväl stat, marknad som
civilsamhället.

Stina Svensson (F!)

JA

Se ovan

Jaime Gomez (F!)

JA

Heléne Fritzon (S)

JA

Vi vill att EU tar fram en strategi för genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen. Det är också viktigt att EU ser till att
dess interna politik inte påverkar omvärlden negativt. Vi tycker att EU-kommissionen tagit för lång tid på sig gällande en konkret
och inkluderande strategi för genomförandet av Agenda 2030, trots att både Europaparlamentet och EU:s medlemsstater bett om en
sådan. Vi kommer därför fortsätta driva på för detta och för att EU och dess medlemsstater tar ett ökat globalt ansvar och ledarskap
i genomförandet av Agenda 2030. Vi betonar också vikten av att genomförandet sker i dialog och partnerskap, inte minst med
civilsamhället.

Johan Danielsson (S)

JA

Vi socialdemokrater vill att EU tar fram en strategi för genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen.

Jytte Guteland (S)

JA

Vi vill att EU tar fram en strategi för genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen. Det är också viktigt att EU ser till att
dess interna politik inte påverkar omvärlden negativt. Vi tycker att EU-kommissionen tagit för lång tid på sig gällande en konkret
och inkluderande strategi för genomförandet av Agenda 2030, trots att både Europaparlamentet och EU:s medlemsstater bett om en
sådan. Jag kommer därför fortsätta driva på för detta och för att EU och dess medlemsstater tar ett ökat globalt ansvar och ledarskap
i genomförandet av Agenda 2030. Vi betonar också vikten av att genomförandet sker i dialog och partnerskap, inte minst med
civilsamhället.

Alice Bah Kuhnke
(MP)

JA

Det är en självklarhet att jag som miljöpartist vill att biståndspolitik ska bottna i Agenda 2030, Parisavtalet och internationella
konventioner om de mänskliga rättigheterna.

Pär Holmgren (MP)

JA

Vi vill se en biståndspolitik som grundas i Agenda 2030, Parisavtalet och internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna.

Jakop Dalunde (MP)

JA

Agenda 2030 och Parisavtalet är en bra utgångspunkt för all politik. Detta bör även genomsyra EU:s externa politik.

Fredrick Federley (C)

JA

Vi vill lösa de stora globala frågorna i linje med Agenda 2030. För Centerpartiet är det viktigt att när andra länder vacklar, behöver
Sveriges och EU:s röst vara stark och tydlig. Vi tänker driva detta både i Sverige och på EU-nivå för att vi ska kunna ta ett globalt
ledarskap för miljö, klimat, handel, öppenhet och liberala värderingar. Det ska ske med insikt om de nya utmaningar världen möter.

Abir Al-Sahlani (C)

JA

Vi vill lösa de stora globala frågorna i linje med Agenda 2030. När andra länder vacklar, behöver Sveriges och EU:s röst vara tydlig.
VI vill att EU tar ett globalt ledarskap för miljö, klimat, handel, öppenhet och liberala värderingar. Det ska ske med insikt om de nya
utmaningar världen möter.

Emma Wiesner (C)

JA

Se ovan
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Said Abdu (L)

JA

Ja, men EU:s utvecklingsarbete måste vara bredare än Agenda 2030, och fokusera huvudsakligen på demokrati och mänskliga
rättigheter. Liberalerna anser att den utvecklingsagenda som beslutats av FN är viktig, men kan inte vara ensamt vägledande för
europeiskt utvecklingsarbete, i EU eller internationellt. Många av FN:s medlemsländer delar inte vår syn på demokrati och mänskliga
rättigheter. Många av FN:s medlemsländer representeras av regeringar som inte är valda i demokratiska val, och som därför inte är
legitima representanter för folkets vilja.

Maria Weimer (L)

JA

-

Tomas Tobé (M)

JA

Kommissionen la fram en strategi år 2016 för att genomföra Agenda 2030 tillsammans med medlemsländerna, och EU ska använda
sina utrikespolitiska verktyg för att främja hållbar utveckling i världen.

David Lega (KD)

JA

Kristdemokraterna menar att hållbar utveckling, fattigdomsbekämpning och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna hänger
samman. EU:s strategi för Agenda 2030 sätter ramarna och ambitionsnivån för vårt bidrag till en rättvis och hållbar global utveckling.

Liza-Maria Norlin
(KD)

JA

Mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling hör ihop. En strategi för Agenda 2030 sätter ramar och
målsättningar för hur vi ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling.

Malin Björk (V)

JA

Agenda 2030 är central för att skapa en mer hållbar utveckling globalt. Samstämmighetspolitiken är ett viktigt instrument för denna
förändring, men det är svårt att implementera den. Det har blivit tydligt genom EU:s utvecklingspolitiska arbete, såväl som det
svenska arbetet med Politik för global utveckling (PGU). En strategi för Agenda 2030 kan leda till en mer effektiv implementering.
Det är också viktigt att EU:s interna politik knyts närmre till Agenda 2030. Då skulle det bli mer tryck för Agenda 2030 överlag,
vilket skulle stärka den också i den externa politiken.

Anna Süssner Rubin
(V)

JA

Agenda 2030 är central för att skapa en mer hållbar utveckling globalt. Samstämmighetspolitiken är ett viktigt instrument för denna
förändring, men det är svårt att implementera den. Det har blivit tydligt genom EU:s utvecklingspolitiska arbete, såväl som det
svenska arbetet med Politik för global utveckling (PGU). En strategi för Agenda 2030 kan leda till en mer effektiv implementering.

Deniz Butros (V)

JA

Se ovan
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Fråga 4: I nuvarande budgetförslag för det framtida biståndet finns inget erkännande av civilsamhällets krympande utrymme som en global
utmaning. Stöd till civilsamhällets mångfald och breda roll i utvecklingsprocesser lyfts inte heller fram som en prioriterad fråga. Kommer du att
aktivt arbeta för att EU både inom unionen och globalt ska främja civilsamhällets utrymme att verka och sätta mål utifrån egna identifierade lokala
behov?
Namn

Svar

Kommentar

Soraya Post (F!)

JA

Vi arbetar redan nu aktivt för att civilsamhället ska ges rätt till meningsfullt deltagande, det vill säga att de delta i allt från hur agendan
formuleras, till hur program och insatser genomförs och sedan utvärderas. En grundläggande feministisk princip är demokratiskt
deltagande, och här utgör civilsamhället en extremt viktigt roll och röst i världen. Vi ser en global tillbakagång av och direkta hot mot
feministiska, antirasistiska och hbtq-rörelser och röster inom civilsamhället. Detta är ett globalt hot mot demokratin och vi vill att EU
tar det på allvar.

Stina Svensson (F!)

JA

Se ovan

Jaime Gomez (F!)

JA

-

Heléne Fritzon (S)

JA

Vi vill att EU:s internationella arbete ska främja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter, och i det arbetet spelar det civila
samhället en oerhört viktig roll. Utvecklingen mot ett krympande utrymme för demokratins alla aktörer är mycket oroande, både
inom EU och globalt. Vi kommer fortsätta driva på för att EU blir bättre på att motverka civilsamhällets krympande utrymme, oavsett
var det sker. EU:s finansiering av arbetet för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer är viktiga delar av
detta. Vi tycker att stöd till civilsamhället och dess erfarenheter, kompetenser och nätverk är centralt, och att finansieringen ska vara
oberoende av värdlandets godkännande.

Johan Danielsson (S)

JA

Vi vill att EU:s internationella arbete ska främja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter, och i det arbetet spelar det civila
samhället en oerhört viktig roll. Vi kommer därför fortsätta driva på för att EU blir bättre på att motverka civilsamhällets krympande
utrymme.

Jytte Guteland (S)

JA

Vi vill att EU:s internationella arbete ska främja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter, och i det arbetet spelar det civila
samhället en oerhört viktig roll. Utvecklingen mot ett krympande utrymme för demokratins alla aktörer är mycket oroande, både
inom EU och globalt. Vi kommer fortsätta driva på för att EU blir bättre på att motverka civilsamhällets krympande utrymme, oavsett
var det sker. EU:s finansiering av arbetet för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer är viktiga delar av
detta. Vi tycker att stöd till civilsamhället och dess erfarenheter, kompetenser och nätverk är centralt, och att finansieringen ska vara
oberoende av värdlandets godkännande.

Alice Bah Kuhnke (MP)

JA

Vi har under många år arbetat för just detta och kommer att fortsätta. En av våra fyra EU-parlamentariker, Bodil Valero har drivit
fram förslaget “programmet för rättigheter och värden” som riktar sig till civilsamhällesorganisationer i EU:s medlemsstater.

Pär Holmgren (MP)

JA

De gröna arbetar för att stärka civilsamhället både i EU och utanför EU. Det är en hjärtefråga för Bodil Valero, en av våra nuvarande
parlamentariker.

Jakop Dalunde (MP)

JA

Miljöpartiet har under mandatperioden genom min partikollega Bodil Valero drivit igenom ”programmet för rättigheter och värden”
som riktar sig till civilsamhällesorganisationer i EU:s medlemsstater. Detta är en viktig pusselbit i stödet till civilsamhället. Det är
viktigt att detta arbete fortgår även under kommande mandatperiod och en stark grön röst är en av garanterna för det.

JA

Ja, Civilsamhällesorganisationer är viktiga i alla demokratiska och hållbara samhällen. Vi vill öka stödet till civilsamhällesorganisationer
och institutioner som arbetar med bland annat homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queerpersoners rättigheter (HBTQ),
samt till organisationer som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), det vill säga varje människas rättighet
att själv få bestämma över sin egen sexualitet och om man vill skaffa barn.

Fredrick Federley (C)
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Abir Al-Sahlani (C)

JA

Se ovan

Emma Wiesner (C)

JA

Se ovan

Said Abdu (L)

JA

Liberalerna går till val på att öronmärka biståndsmedel till lokala demokratiorganisationer. Länder är inte alltid önskvärda mottagare
av bistånd, ofta behövs bistånd kanaliseras via biståndsorganisationer för att undvika att en förtryckande regim nyttjar bistånd för att
legitimera sin maktställning. Lokala organisationer är ovärderliga för att sexuella, religiösa och demokratiska rättigheter efterlevs samt
att förtrycket dokumenteras.

Maria Weimer (L)

JA

-

Tomas Tobé (M)

JA

Att skapa förutsättningar för ett självständigt och starkt civilsamhälle är en viktig del för demokratisk utveckling globalt, samtidigt ska
biståndet vara effektivt och resultatinriktat.

David Lega (KD)

JA

Biståndet bör föras på ett sätt så att det civila samhället stärks. Vi vet att ett starkt civilsamhälle främjar demokrati. Där byggs tillit och
gemenskap. EU bör sätta hårdare press på partnerländer där det civila samhällets utrymme krymper och försöka förhindra att nya
lagar stiftas som begränsar civilsamhällets och
som oppositionspolitikers möjligheter att verka.

Liza-Maria Norlin (KD)

JA

Ska biståndsinsatserna ge effekt är det civila samhället avgörande. EU måste jobba för att civilsamhället ska stärkas och sätta press på
partnerländer där dess utrymme krymper. Vi måste aktivt sätta stopp för lagar som begränsar civilsamhällets och oppositionspolitikers
möjlighet att verka.

Malin Björk (V)

JA

Vänsterpartiets syn på hur demokratins krympande utrymme ska bemötas beskrivs i riksdagsmotionen ”Demokratins krympande
utrymme” från 2018. Där kräver vi bl.a. att regeringen ska driva frågan i EU och att Sverige ska verka för ett starkt stöd till
civilsamhället i EU:s nästa långtidsbudget. Vi tar också upp hur det demokratiska utrymmet krymper i flera EU-länder, med Polen
och Ungern som de främsta exemplen, men även Storbritannien som 2014 antog en lag som reglerar organisationers möjligheter att
driva kampanjer i samband med val, Spanien där demonstrationsrätten har begränsats genom införandet av straff mot organisationer
och genom utökat polisvåld och Frankrike som upphävde det två år långa undantagstillståndet i november 2017, men först efter att
ha inkluderat flera av delarna i undantagstillståndet i ny lagstiftning. Denna utveckling måste EU ta på stort allvar.

Anna Süssner Rubin (V)

JA

Se ovan

Deniz Butros (V)

JA

Se ovan
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Fråga 5: EU:s nuvarande handlingsplan för jämställdhet i utvecklingssamarbetet, GAP II, sträcker sig från 2016–2020. Kommer du att verka för att
det blir en ny handlingsplan efter 2020, som säkerställer att jämställdhetsperspektivet stärks och finansieringen till jämställdhetsarbetet ökar i
EU:s utvecklingssamarbete framöver?

Namn

Svar

Kommentar

Soraya Post (F!)

JA

Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att ställa kravet att EU ska ha jämställdhet genomsyrat alla aktiviteter, från rapporter,
insatser och budget samt även självklart EUs i utvecklingssamarbete.

Stina Svensson (F!)

JA

Se ovan

Jaime Gomez (F!)

JA

-

Heléne Fritzon (S)

JA

Arbetet för ökad jämställdhet är en prioritet för oss, och vi driver en feministisk utrikespolitik för att EU mer strategiskt ska främja
jämställdhet samt kvinnors och flickors rättigheter. EU:s nuvarande handlingsplan för jämställdhet i utvecklingssamarbetet är
en viktig del i den strävan och vi stödjer givetvis en förlängning. Just nu diskuteras huruvida den nuvarande handlingsplanen ska
förlängas eller om det ska utarbetas en ny sådan, samt om den bör uppgraderas till att bli mer rättsligt bindande. Oavsett slutlig form
är det viktigaste att det efter 2020 finns en bra handlingsplan på plats och att den implementeras. Jag/Vi kommer fortsätta verka för
det och fortsätta prioritera ökad jämställdhet inom alla politikområden.

Johan Danielsson (S)

JA

Se ovan

Jytte Guteland (S)

JA

Se ovan

Alice Bah Kuhnke (MP)

JA

Pär Holmgren (MP)

JA

Det är viktigt att intensifiera jämställdhetsarbetet

Jakop Dalunde (MP)

JA

Jämställdhet är en avgörande grundsten för Mänskliga rättigheter. Det är viktigt att jämställdhetsperspektivet stärks horisontellt i
EU:s arbete. Ett stärkt jämställdhetsperspektiv skulle öka kvalitén i exempelvis unionens utvecklings- och klimatarbetet.

Fredrick Federley (C)

JA

Jämställdhet är en av Centerpartiets prioriteringar. Det gäller också i biståndet. Vi prioriterar jämställdhet. I många länder är
kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp begränsad. Det leder till hög barna- och mödradödlighet, och till ett stort lidande.
Det finns ett starkt samband mellan ojämställdhet och konflikter. Ju mindre jämställt ett samhälle är, desto större risk för konflikt.
Vi vill exempelvis att kvinnor ska ha möjlighet till egenförsörjning, bland annat genom att kunna driva företag. Lagar som stärker
kvinnors rätt att äga, ärva och få tillgång till land är en grund för kvinnors ekonomiska utveckling. Vi vill också öka stödet till
civilsamhällesorganisationer som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), det vill säga varje människas
rättighet att själv få bestämma över sin egen sexualitet och om man vill skaffa barn.

Abir Al-Sahlani (C)

JA

Se ovan

Emma Wiesner (C)

JA

Se ovan

Said Abdu (L)

JA

Absolut, EU behöver ta ett mycket större ansvar för jämställdhet, både inom unionen och utanför.

Maria Weimer (L)

JA

Utvecklingsarbetet bör ha ett jämställdhetsfokus där bland annat SRHR-frågorna ingår som en viktig del.

Tomas Tobé (M)

JA

Allt utvecklingsarbete ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv och bidra till att stärka kvinnors och flickors egenmakt.

Jag kommer att arbeta för att jämställdhetsperspektiv genomsyrar allt utvecklingssamarbete.
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David Lega (KD)

JA

Jämställdhetsarbetet bör genomsyra hela biståndspolitiken och vi anser att biståndspolitiken i högre grad bör fokuseras på kvinnor
och barns hälsa. ”Snabba lösningar” som till exempel fler utbildade barnmorskor på plats i dessa länder, avhjälper en del av
problemen. Men för verklig förändring för kvinnors och flickors situation krävs i många fall förändrade strukturer och värderingar.
Flickor ska inte giftas bort och det måste finnas tillgång till information och preventivmedel för att förhindra oönskade graviditeter.

Liza-Maria Norlin (KD)

JA

Jämställdhet är en av de 17 målen i Agenda 2030 och påverkar utvecklingen av de övriga målsättningarna. Givetvis ska jämställdhet
genomsyra biståndspolitiken, vi ser gärna ett fokus på kvinnors och barns hälsa. Men i grunden handlar det om ett omfattande
värderingsarbete som är nödvändigt för att förändra strukturer och destruktiva kulturer.

JA

Kränkningar av kvinnors rättigheter är det vanligaste och mest omfattande brottet mot de mänskliga rättigheterna. Världen över
begränsas kvinnors liv av diskriminerande lagstiftningar och samhällsnormer. Könsdiskriminering är en stor orsak till fattigdom och
kvinnor som oftast har det verkliga försörjningsansvaret för familjen saknar ofta de mest basala rättigheterna. Vänsterpartiet vill bland
annat att EU, relevanta FN-organ, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna förstärker sitt jämställdhetsarbete med målet
att minst 50 procent av allt utvecklingssamarbete ska gå till flickor och kvinnor, samt att EU ska kompensera för Trumps så kallade
Gag rule – som hindrar amerikanska biståndspengar från att gå till organisationer som stödjer aborträtten – genom att EU ska täcka
upp för bortfallet av USA:s bistånd. I mitt arbete i EU-parlamentet fick jag igenom ordentliga satsningar i Jämställdhetsutskottets
budgetförslag. Dessa röstades dock olyckligtvis ner av budgetutskottets mer konservativa majoritet.

Anna Süssner Rubin (V)

JA

Kränkningar av kvinnors rättigheter är det vanligaste och mest omfattande brottet mot de mänskliga rättigheterna. Världen över
begränsas kvinnors liv av diskriminerande lagstiftningar och samhällsnormer. Könsdiskriminering är en stor orsak till fattigdom och
kvinnor som oftast har det verkliga försörjningsansvaret för familjen saknar ofta de mest basala rättigheterna. Vänsterpartiet vill bland
annat att EU, relevanta FN-organ, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna förstärker sitt jämställdhetsarbete med målet
att minst 50 procent av allt utvecklingssamarbete ska gå till flickor och kvinnor, samt att EU ska kompensera för Trumps så kallade
Gag rule – som hindrar amerikanska biståndspengar från att gå till organisationer som stödjer aborträtten – genom att EU ska täcka
upp för bortfallet av USA:s bistånd.

Deniz Butros (V)

JA

Se ovan

Malin Björk (V)
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Fråga 6: EU:s migrationspolitik handlar i allt högre utsträckning om gränskontroller för att hindra människor att ta sig till EU, bl.a. genom
Libyen- och Turkietsamarbetet samt utökning av Frontex. Asylrätten riskerar att undergrävas när människor inte kan söka asyl i det land de
vill och tvångsavvisas till länder med osäkra rättssystem. Kommer du att systematiskt verka för asylrätten som vägledande princip i EU:s
migrationspolitik?
Namn

Svar

Kommentar

Soraya Post (F!)

JA

EUs medlemsstater måste uppfylla sina skyldigheter enligt den internationella flyktingrätten. Dublinkonventionen måste revideras så
att EUs medlemsstater tar ett gemensamt och rättssäkert ansvar för alla asylsökande. Vi vill att EU ska skapa säkra vägar till Europa,
lägga ner Frontex och särskilt säkra kvinnors och barns rätt till asyl.

Stina Svensson (F!)

JA

Se ovan

Jaime Gomez (F!)

JA

Detta är en prioriterad fråga för mig och Fi. Vi kommer att arbeta för att lägga ner Frontex och skapa lagliga vägar till Europa.

Heléne Fritzon (S)

JA

Det har tyvärr på medlemsstatsnivå varit mycket lättare att anta nya förslag om gränskontroller än om asylmottagande. Jag/vi
kommer att stå upp för asylrätten, inklusive principen om non-refoulement. En nödvändig och långsiktig lösning förutsätter ett
verkligt europeiskt system för asylmottagande där alla länder tar ett solidariskt ansvar. Detta kommer att vara en huvudprioritering
under nästa mandatperiod.

Johan Danielsson (S)

JA

Vi socialdemokrater kommer att stå upp för asylrätten. En långsiktig lösning förutsätter ett verkligt europeiskt system för
asylmottagande där alla länder tar ett solidariskt ansvar. Detta kommer att vara en huvudprioritering under nästa mandatperiod.

Jytte Guteland (S)

JA

Det har tyvärr på medlemsstatsnivå varit mycket lättare att anta nya förslag om gränskontroller än om asylmottagande. Jag kommer
att stå upp för asylrätten, inklusive principen om non-refoulement. En nödvändig och långsiktig lösning förutsätter ett verkligt
europeiskt system för asylmottagande där alla länder tar ett solidariskt ansvar. Detta kommer att vara en huvudprioritering under
nästa mandatperiod.

Alice Bah Kuhnke (MP)

JA

Jag vill också (!) ha lagliga vägar för asylsökande in i EU.

Pär Holmgren (MP)

JA

Det är redan Miljöpartiets politik. Vi vill ha fler lagliga vägar för asylsökande in i EU och att Sverige ska verka för ett system inom EU
med inresetillstånd för att söka asyl.

JA

Vi måste ha lagliga vägar för asylsökande till EU. Sverige behöver verka för ett system där EU har inresetillstånd just för att söka asyl.
Det ska bli enklare, inte svårare, att söka asyl i EU. Denna förenkling kan ske genom att man elektroniskt ska kunna ansöka om asyl
och därefter komplettera ansökan på ambassaden. Efter det kan man på ett tryggt och lagligt sätta ta sig till EU för att lämna in sin
asylansökan. Dagens system med överfulla båtar på medelhavet är en human och moralisk katastrof.

Fredrick Federley (C)

JA

Centerpartiet vill se en asylpolitik på EU-nivå som är så robust att överenskommelser med tredjeland för att hindra migration inte
ska behövas, eftersom dessa skapar stora skadliga effekter på många plan. Inte minst mänskliga. Om sådana överenskommelser ändå
fortsatt kommer att slutas så kommer Centerpartiet att verka för att värna grundläggande mänskliga rättigheter, non-refoulement och
ett värdigt mottagande. Dagens asylsystem leder till att människor som vill söka asyl i EU, i många fall, tvingas ta sig hit på farliga
resor med risk för sitt liv. Överenskommelsen med tredje länder gör dessutom att många stoppas innan de lyckas ta sig hit. Vi behöver
därför styra om så att människor med skyddsbehov i större utsträckning kan ta sig till EU på lagliga vägar. Asylrätten ska värnas men
de lagliga vägarna måste utökas.

Abir Al-Sahlani (C)

JA

Se ovan

Emma Wiesner (C)

JA

Se ovan

Jakop Dalunde (MP)
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Said Abdu (L)

JA

Asylrätten måste värnas i EU men samtidigt behöver vi ett gemensamt migrationssystem i EU där flera länder tar sitt ansvar. Jag
kom själv till EU som flykting och känner med den otrygghet många flyktingar upplever. EU har råd att värna asylrätten och erbjuda
möjligheter till människor som vill ta sig hit, men det behöver ske på ett kontrollerat, långsiktigt och humant sätt. Det ska emellertid
inte leda till att europeiskt bistånd dräneras, vi behöver modernisera EU:s budget.

Maria Weimer (L)

JA

Asylrätten måste värnas i EU men samtidigt behöver vi ett gemensamt migrationssystem i EU där flera länder tar sitt ansvar. EU har
råd att värna asylrätten och erbjuda möjligheter till människor som vill ta sig hit, men det behöver ske på ett kontrollerat, långsiktigt
och humant sätt. Det ska emellertid inte leda till att europeiskt bistånd dräneras.

Tomas Tobé (M)

JA

Vi värnar asylrätten. Det står inte i strid med att också stärka gränskontrollerna och att asylansökan sker vid EU:s yttre gräns. Då
kommer vi exempelvis ifrån dagens situation som innebär att mer resursstarka grupper har större möjlighet att hävda sin rätt till asyl,
exempelvis är en majoritet av dem som söker asyl i EU män.

David Lega (KD)

JA

Kristdemokraternas utgångspunkt är att vi har ett moraliskt ansvar att hjälpa medmänniskor i nöd och att asylrätten måste värnas.
Det allra bästa vore ett EU-gemensamt asylsystem, där migranter söker asyl direkt hos EU, och inte i de enskilda medlemsländerna.
Det stora antalet människor som varje år dör på grund av farliga flyktvägar gör att vi måste se till att det finns legala vägar att
ta sig till Europa för asylsökande. Kvotflyktingsystemet är idag en av få lagliga vägar in till Europa. Kristdemokraterna anser att
gemensamma steg bör tas från EU:s länder att i samarbete med UNHCR öppna möjligheten att söka nödvisum före inresa till EU.
Detta är också en fråga som finns med i migrationsöverenskommelsen från 2015.

Liza-Maria Norlin (KD)

JA

Vi Kristdemokrater anser att det är ett moraliskt ansvar att hjälpa medmänniskor i nöd och att asylrätten måste värnas. Vi arbetar
för ett gemensamt asylsystem i EU där migranter söker asyl direkt hos EU istället för enskilda nationer. Det behövs också fler lagliga
vägar in till Europa, i samarbete med UNHCR bör EU öppna upp möjligheten för nödvisum före inresa i EU.

JA

Vänsterpartiet har varit konsekventa i vår kamp, och har drivit samma politik på varje politisk nivå, dvs från kommunal till EU nivån.
Det spelar extra stor roll i flyktingpolitiken där svensk politik har samverkat med EU:s för att stänga gränser och inskränka rättigheter
för de som lyckats ta sig hit. Vi vill se en human och välkomnande migrationspolitik i Sverige och Europa. Både i EU-parlamentet
och i riksdagen har vi drivit på för flera lagliga vägar till Europa och motarbetat alla förslag på att hindra människor från att utöva
den mänskliga rättigheterna att söka asyl. I vår riksdagsmotion ”En mänsklig och rättssäker flyktingpolitik”, Motion 2018/19:297,
beskrivs vår syn på asylrätten som en rättighet som är viktig att stå upp för. Vi har tagit avstånd från EU- Turkiet överenskommelsen
och konsekvent krävt att EU ska avsluta stödet till den libyska kustbevakningen (miliser). Att biståndet blivit ett centralt verktyg i
EU:s försök att hindra flyktingar från att komma till Europa är skamligt.

Anna Süssner Rubin (V)

JA

Vänsterpartiet står upp för asylrätten och dess andemening. Vi vill se en human och välkomnande migrationspolitik i Sverige och
Europa. Både i EU-parlamentet och i riksdagen har vi drivit på för flera lagliga vägar till Europa och motarbetat alla förslag på
att hindra människor från att utöva den mänskliga rättigheterna att söka asyl. I vår riksdagsmotion ”En mänsklig och rättssäker
flyktingpolitik”, Motion 2018/19:297, beskrivs vår syn på asylrätten som en rättighet som är viktig att stå upp för. Vi har även vid
andra tillfällen lyft att EU ska avsluta stödet till den libyska kustbevakningen och avtalet med Turkiet. Att biståndet blivit ett centralt
verktyg i EU:s försök att hindra flyktingar från att komma till Europa är skamligt.

Deniz Butros (V)

JA

Se ovan

Malin Björk (V)
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Fråga 7: Tänker du arbeta för att EUs långsiktiga klimatfärdplan ska vara i linje med Parisavtalet, det vill säga för ett mål om netto nollutsläpp till
2040?

Namn

Svar

Kommentar

Soraya Post (F!)

JA

Ja, och mer än så - vi vill att EU ska vara drivande i att de globala växthusgasutsläppen ska vara netto noll senast 2038.

Stina Svensson (F!)

JA

Se ovan

Jaime Gomez (F!)

JA

-

JA och
NEJ

Jag/vi stödjer att EU:s arbete för att minska klimatutsläppen läggs i linje med Parisavtalet och vill att klimataspekter integreras i all
EU-lagstiftning. Utsläppen måste minska mer och snabbare än i dagsläget. Jag/vi stödjer EU-kommissionens nyligen presenterade
förslag att unionen ska nå nettonollutsläpp till år 2050 och har i parlamentets behandling av förslaget drivit på för att EU:s
klimatmål till år 2030 ska skärpas till minst 55 procent, vilket är viktigt om EU ska nå nettonollutsläppsmålet senast till år 2050.
Jag/vi utesluter inte att EU:s långsiktiga målsättning tidigareläggs framöver (Sverige har som bekant ett nationellt mål att bli
klimatneutralt till år 2045), men gör i nuläget bedömningen att det dessvärre inte är politiskt realistiskt att målet nås redan år 2040.

JA och
NEJ

Jag stödjer att EU:s arbete för att minska klimatutsläppen läggs i linje med Parisavtalet och vill att klimataspekter integreras i all
EU-lagstiftning. Utsläppen måste minska mer och snabbare än i dagsläget. Vi socialdemokrater stödjer EU-kommissionens nyligen
presenterade förslag att unionen ska nå nettonollutsläpp till år 2050 och har i parlamentets behandling av förslaget drivit på för
att EU:s klimatmål till år 2030 ska skärpas till minst 55 procent, vilket är viktigt om EU ska nå nettonollutsläppsmålet senast till
år 2050. Jag utesluter inte att EU:s långsiktiga målsättning tidigareläggs framöver (Sverige har som bekant ett nationellt mål att bli
klimatneutralt till år 2045), men gör i nuläget bedömningen att det dessvärre inte är politiskt realistiskt att målet nås redan år 2040.

Jytte Guteland (S)

JA och
NEJ

Vi stödjer att EU:s arbete för att minska klimatutsläppen läggs i linje med Parisavtalet och vill att klimataspekter integreras i all EUlagstiftning. Utsläppen måste minska mer och snabbare än i dagsläget. Jag stödjer EU-kommissionens nyligen presenterade förslag
att unionen ska nå nettonollutsläpp till år 2050 och har i parlamentets behandling av förslaget drivit på för att EU:s klimatmål till
år 2030 ska skärpas till minst 55 procent, vilket är viktigt om EU ska nå nettonollutsläppsmålet senast till år 2050. Jag utesluter inte
att EU:s långsiktiga målsättning tidigareläggs framöver (Sverige har som bekant ett nationellt mål att bli klimatneutralt till år 2045),
men gör i nuläget bedömningen att det dessvärre inte är politiskt realistiskt att målet nås redan år 2040.

Alice Bah Kuhnke (MP)

JA

Därför har miljöpartiet presenterat det politiska förslag som konkret kan ta oss dit! En tvingande utsläppsbudget som tvingar
medlemsländerna att minska sina utsläpp med så pass stora procenttal att åtagandena i Parisavtalet för klimatet faktiskt (!) nås.

Pär Holmgren (MP)

JA

Till exempel genom att införa en klimatlag som tvingar medlemsländerna att minska sina utsläpp, och en tvingande utsläppsbudget
som gör att länderna måste minska sina utsläpp systematiskt med 10-15 % per år, från nu.

JA

Miljöpartiet driver på för utsläppsminskningar till 2030 om åtminstone 70 % jämfört med 1990 års nivåer och nettonollutsläpp
senast till 2040. Vi vill se bindande mål på medlemslandsnivå gällande utsläpp, andel förnybar energi och energieffektivisering.
Dagens mål till 2030 är inte i enlighet med Parisavtalet och måste skärpas. MP vill även se en bindande utsläppsbudget för EU som
ett kompletterande verktyg för att nå klimatmålen.

JA

FN:s klimatpanel presenterade en specialrapport i oktober 2018 om vad som krävs för att kunna klara Parisavtalets mål om att den
globala temperaturökningen inte ska överstiga 1,5 grader. FN:s klimatpanel bedömer att det kräver netto-nollutsläpp globalt av
åtminstone koldioxid till absolut senast 2050 för att det ska vara möjligt att nå det målet. Centerpartiet driver netto-noll utsläpp i
Sverige till 2040 och samma målsättning borde också gälla på EU-nivå. Vi vill att EU ska nå netto-nollutsläpp så snart som möjligt
men absolut senast 2050, eller tidigare om vetenskapen visar att det krävs.

Heléne Fritzon (S)

Johan Danielsson (S)

Jakop Dalunde (MP)

Fredrick Federley (C)
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(JA)

FN:s klimatpanel presenterade en specialrapport i oktober 2018 om vad som krävs för att kunna klara Parisavtalets mål om att den
globala temperaturökningen inte ska överstiga 1,5 grader. FN:s klimatpanel bedömer att det kräver netto-nollutsläpp globalt av
åtminstone koldioxid till 2050 för att det ska vara möjligt att nå det målet. EU-kommissionen har i november 2018 lagt fram förslag
för en långsiktig klimatstrategi för EU som ska leda till netto-nollutsläpp år 2050. Vi står bakom att EU ska nå netto-nollutsläpp
senast 2050, eller tidigare om vetenskapen visar att det krävs, och det tänker vi arbeta för.

Emma Wiesner (C)

JA

FN:s klimatpanel presenterade en specialrapport i oktober 2018 om vad som krävs för att kunna klara Parisavtalets mål om att den
globala temperaturökningen inte ska överstiga 1,5 grader. FN:s klimatpanel bedömer att det kräver netto-nollutsläpp globalt av
åtminstone koldioxid till 2050 för att det ska vara möjligt att nå det målet. EU-kommissionen har i november 2018 lagt fram förslag
för en långsiktig klimatstrategi för EU som ska leda till netto-nollutsläpp år 2050. Vi står bakom att EU ska nå netto-nollutsläpp
senast 2050, eller tidigare om vetenskapen visar att det krävs, och det tänker vi arbeta för. Jag kommer jobba aktivt för att minska
klimatpåverkan från EU:s industri- och energisektor och minska andelen fossil energi i unionen.

Said Abdu (L)

JA

Parisavtalet är den självklara utgångspunkten för våra klimatmål, tillsammans med de globala målen för hållbar utveckling. Det är
inte säkert att ens Parisavtalets utsläppsminskning är tillräcklig och vi bör ha beredskap att skärpa detta delmål ytterligare under de
närmsta åren.

Maria Weimer (L)

JA

-

Tomas Tobé (M)

NEJ

EU och Sverige har världens mest ambitiösa klimatmål. EU:s mål är att nå netto nollutsläpp senast år 2050, och i Sverige står alla
riksdagspartier utom SD bakom målet om netto nollutsläpp senast år 2045. Vi vill driva på för en mer offensiv klimatpolitik inom
EU. Om fler länder i världen tar ett större ansvar bör EU säkerställa att vi leder omställningen genom att skärpa målen.

David Lega (KD)

JA

Kristdemokraterna anser att EU:s långsiktiga klimatfärdplan ska vara i enlighet med Parisavtalet. Detta innebär att den globala
uppvärmningen ska begränsas till högst 2 grader, helst högst 1,5 grader. EU ska göra sin rimliga del i denna ansträngning.
Kristdemokraterna anser att Sverige ska vara pådrivande i EU:s klimatarbete. EU har målet att nå klimatneutralitet 2050,
vilket Kristdemokraterna stöder. Enskilda medlemsländer bör också uppmuntras att gå snabbare fram än EU:s miniminivå.
Kristdemokraterna stöder det mål Sverige antagit om att vårt land ska vara klimatneutralt 2045. Det ska genomföras
kontrollstationer av EU:s mål 2020 och 2023. Då kan EU:s mål ses över.

Liza-Maria Norlin (KD)

JA

Ja KD stödjer den långsiktiga färdplanen, vi behöver samtidigt uppmuntra medlemsländer att gå snabbare fram än EU:s mininivå.
Vid kontrollstationerna 2020 och 2030 då bör vi också se över målen.

Malin Björk (V)

JA

EU bör ha som mål att senast 2040 uppnått netto nollutsläpp. Vi vill att EU:s klimatmål till 2030 ska uppnås genom
utsläppsminskningar inom EU. Vi kommer även att verka för att kolkraften i Europa ska vara helt utfasad till år 2030 samt att
inga nya bilar som drivs med fossila bränslen ska säljas i Europa efter 2025. I dag försvåras detta av EU:s inbyggda företräde för
storföretagens vinster och intressen.

Anna Süssner Rubin (V)

JA

Se ovan

JA

EU bör ha som mål att senast 2040 uppnått netto nollutsläpp. Vi vill att EU:s klimatmål till 2030 ska uppnås genom
utsläppsminskningar inom EU. Vi kommer även att verka för att kolkraften i Europa ska vara helt utfasad till år 2030, att Europeiska
investeringsbanken blir en klimatinvesteringsbank för medlemsländer och företag samt att stoppa klimatskadliga subventioner. I dag
försvåras detta av EU:s inbyggda företräde för storföretagens vinster och intressen.

Abir Al-Sahlani (C)

Deniz Butros (V)

Sammanställning enkätsvar – EU som global aktör

15

Fråga 8: Granskningar visar att europeiska och multinationella företag inte gör tillräckligt för att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i
deras kund- och leverantörskedjor. Kommer du att stödja en lagstiftning för obligatorisk riskanalys och åtgärdsplan för företag (Human Rights Due
Diligence) på EU-nivå i syfte att förhindra kränkningar av mänskliga rättigheter?

Namn

Svar

Kommentar

Soraya Post (F!)

JA

EU ska vara en ledande aktör för mänskliga rättigheter och arbeta för att säkra och främja mänskliga rättigheter på alla områden, där
handel är ett självklart område.

Stina Svensson (F!)

JA

Se ovan

Jaime Gomez (F!)

JA

-

JA

Europaparlamentet spelar en väldigt viktig roll i att värna de mänskliga rättigheterna och främja anständiga arbetsvillkor, och det
är därför viktigt att vi fortsätter agera blåslampa gällande företags ansvar. Vi tycker att EU bör se över behovet av mer bindande
regler för företags ansvar, och vi har därför arbetat för detta i Europaparlamentet under mandatperioden 2014-2019. Däremot
har vi samtidigt betonat vikten av att de existerande riktlinjerna från FN och OECD faktiskt implementeras samt betydelsen
av väl fungerande uppföljningsmekanismer såsom hållbarhetsrapportering. Det gäller att på EU-nivå hitta det mest effektiva
sättet att få företag att ta sitt ansvar. Väl utformade regelverk kanske skulle kunna göra det lättare för företagen att ta del av den
konkurrensfördel som en socialt och miljömässigt hållbar produktion är.

JA

Europaparlamentet spelar en väldigt viktig roll i att värna de mänskliga rättigheterna och främja anständiga arbetsvillkor. Vi
socialdemokrater tycker att EU bör se över behovet av mer bindande regler för företags ansvar. Det gäller att på EU-nivå hitta
det mest effektiva sättet att få företag att ta sitt ansvar. Samtidigt är det viktigt att de existerande riktlinjerna från FN och OECD
faktiskt implementeras. Jag tycker att EU bör ställa sig bakom kraven om ett bindande ILO instrument som reglerar företagens
leverantörskedjor. EU reglerna om offentlig upphandling bör harmoniseras med ILO konvention 94 för att fler medlemsländer ska
kunna ratificera konventionen.

Jytte Guteland (S)

JA

Europaparlamentet spelar en väldigt viktig roll i att värna de mänskliga rättigheterna och främja anständiga arbetsvillkor, och det
är därför viktigt att vi fortsätter agera blåslampa gällande företags ansvar. Jag tycker att EU bör se över behovet av mer bindande
regler för företags ansvar, och vi har därför arbetat för detta i Europaparlamentet under mandatperioden 2014-2019. Däremot
har vi samtidigt betonat vikten av att de existerande riktlinjerna från FN och OECD faktiskt implementeras samt betydelsen
av väl fungerande uppföljningsmekanismer såsom hållbarhetsrapportering. Det gäller att på EU-nivå hitta det mest effektiva
sättet att få företag att ta sitt ansvar. Väl utformade regelverk kanske skulle kunna göra det lättare för företagen att ta del av den
konkurrensfördel som en socialt och miljömässigt hållbar produktion är.

Alice Bah Kuhnke (MP)

JA

Gröna gruppen i EU-parlamentet jobbar för ett sådant bindande regelverk för företag.

Pär Holmgren (MP)

JA

Gröna gruppen i EU-parlamentet jobbar för ett sådant bindande regelverk för företag.

Jakop Dalunde (MP)

JA

Gröna gruppen som Miljöpartiet tillhör arbetar för en sådan lagstiftning som skulle bli bindande för företag att följa.

Said Abdu (L)

JA

Ja, det behövs tydligare regler för att minska mänsklig exploatering. Stora företag måste också ta ett stort ansvar. Vi behöver
samtidigt kämpa för att handelsavtal och utvecklingssamarbete medför demokratiska framsteg så att liberala rättigheter blir
universella.

Maria Weimer (L)

JA

-

Fredrick Federley (C)

NEJ?

Det är viktigt att vi söker multilaterala lösningar som ger likvärdiga spelregler som värnar mänskliga rättigheter. Därför är arbetet
inom OECD centralt. Jag kommer driva att EU-nivån ska där och i olika bilaterala samarbeten verka för detta.

Heléne Fritzon (S)

Johan Danielsson (S)
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Abir Al-Sahlani (C)

(JA)

Det är viktigt att vi söker multilaterala lösningar som ger likvärdiga spelregler som värnar mänskliga rättigheter. Därför är arbetet
inom OECD centralt. EU ska där och i olika bilaterala samarbeten verka för detta.

Emma Wiesner (C)

NEJ

Det är viktigt att vi söker multilaterala lösningar som ger likvärdiga spelregler som värnar mänskliga rättigheter. Därför är arbetet
inom OECD centralt. EU ska där och i olika bilaterala samarbeten verka för detta.

Tomas Tobé (M)

NEJ

Främjande och försvar av de mänskliga rättigheterna är av stor vikt. Svenska företag ska uppmuntras att vara föredömen utomlands
vad gäller affärsetik, arbetsvillkor, miljöhänsyn och socialt ansvarstagande. Genom handel öppnas förutsättningarna upp för ökad
hänsyn till mänskliga rättigheter. Vi ser dock gärna att frågan om svensk lagstiftning utreds innan vi fattar beslut på EU-nivå.

David Lega (KD)

-

Vi tycker att EU ska arbeta för att detta ska bli standard inom global handel.

Liza-Maria Norlin (KD)

JA

Vi tycker att EU ska arbeta för att detta ska bli standard inom global handel.

Malin Björk (V)

JA

Vänsterpartiet har drivit frågan på nationell nivå i Sverige och anser att EU bör agera och att en bindande lagstiftning på EU-nivå
kan vara ett bra steg för att få företag att ta ett större ansvar för sitt agerande. Vi vill också se ett bindande FN instrument som
reglerar storföretagens MR ansvar. Tyvärr har vi fått signaler att EU deltar som en högst motvillig part i förhandlingarna.

Anna Süssner Rubin (V)

JA

Vänsterpartiet har drivit frågan på nationell nivå i Sverige och anser att EU bör agera och att en bindande lagstiftning på EU-nivå
kan vara ett bra steg för att få företag att ta ett större ansvar för sitt agerande.

Deniz Butros (V)

JA

Se ovan
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Fråga 9: Under den nuvarande mandatperioden har ingen svensk europaparlamentariker suttit i Europaparlamentets kommitté för internationellt
utvecklingssamarbete (DEVE). Kommer du att försöka få en plats i DEVE eller på annat sätt engagera dig i frågor som rör bistånd och internationell
utveckling?

Namn

Svar

Kommentar

Soraya Post (F!)

JA

-

Stina Svensson (F!)

JA

-

Jaime Gomez (F!)

JA

-

JA

Vi har tidigare haft Åsa Westlund som suppleant i DEVE och även när inte haft någon ledamot i utskottet följer vi dess arbete noga
och för dialog med våra socialdemokratiska kollegor i utskottet. Socialdemokratin är en internationell rörelse med ett engagemang
för människor i andra länder och den värld som vi delar gemensamt. Vi vill genom vår politik bekämpa fattigdomen och ojämlikhet,
och främja ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Vi kommer utan tvivel att fortsätta engagera oss i dessa frågor, men
gällande platserna i utskotten bestäms dessa efter valet som en funktion av hur många ledamöter vi blir och i förhandlingar mellan
och inom de politiska grupperna.

NEJ

Vi socialdemokrater kommer utan tvivel att engagera oss i dessa frågor under kommande mandatperiod precis som vi gjort de
senaste fem åren, oavsett om någon ledamot sitter i det berörda utskottet eller inte. Vilka utskott de socialdemokratiska ledamöterna
kommer sitta i avgörs av antalet svenska ledamöter efter förhandlingar inom och mellan de politiska grupperna. Om jag fritt får
välja utskott som ledamot så kommer jag dock att prioritera andra utskott.

Jytte Guteland (S)

JA

Vi har tidigare haft Åsa Westlund som suppleant i DEVE och även när vi inte haft någon ledamot i utskottet följer vi dess arbete
noga och för dialog med våra socialdemokratiska kollegor i utskottet. Socialdemokratin är en internationell rörelse med ett
engagemang för människor i andra länder och den värld som vi delar gemensamt. Vi vill genom vår politik bekämpa fattigdomen
och ojämlikhet, och främja ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Vi kommer utan tvivel att fortsätta engagera oss i
dessa frågor, men gällande platserna i utskotten bestäms dessa efter valet som en funktion av hur många ledamöter vi blir och i
förhandlingar mellan och inom de politiska grupperna.

Alice Bah Kuhnke (MP)

-

Det är gruppen som tillsammans bestämmer vem av alla gröna parlamentariker från olika länder, ska sitta i vilket utskott. Det vore
förmätet av mig att föregå den processen. Vi vill sitta i utskott som handlar om Klimat, miljö och mänskliga rättigheter. Det är det
flera som gör/berör. DEVE är ju ett sådant utskott men det finns också andra utskott som vi är intresserade av.

Pär Holmgren (MP)

-

Miljöpartiet prioriterar klimat, miljö och mänskliga rättigheter. DEVE är ett tänkbart utskott men det finns också andra utskott som
vi är intresserade av. Fördelningen avgörs av gröna gruppen i parlamentet.

Jakop Dalunde (MP)

JA

Miljöpartiet är en del av en global grön rörelse. Vi har under nuvarande mandatperiod haft fyra svenska mandat. Hur
utskottsfördelningen sker är såklart avgörande av hur många mandat Miljöpartiet får. Jag brinner personligen främst för
klimatfrågan och global rättvisa. Frågorna som behandlas av DEVE-utskottet är därför av stort intresse för mig.

NEJ

Frågorna är viktiga och EU-nivån har en viktig roll i att möta de globala utmaningarna, inte minst klimatutmaningen och här
gör klimatbiståndet en stor skillnad. Vi menar att mer måste göras på EU-nivå för att med hjälp av biståndet möta de globala
utmaningarna utifrån fastslagna principer. Det finns däremot många andra viktiga frågor och utskott att engagera sig i inte minst för
miljön och klimatet och jag kommer att (sic!)

Heléne Fritzon (S)

Johan Danielsson (S)

Fredrick Federley (C)
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(JA)

Frågorna är viktiga och EU har en viktig roll i att möta de globala utmaningarna, inte minst klimatutmaningen och här gör
klimatbiståndet en stor skillnad. EU kan och bör göra mer för att med hjälp av biståndet möta de globala utmaningarna utifrån
fastslagna principer.

Emma Wiesner (C)

NEJ

Frågorna är viktiga och EU har en viktig roll i att möta de globala utmaningarna, inte minst klimatutmaningen och här gör
klimatbiståndet en stor skillnad. EU kan och bör göra mer för att med hjälp av biståndet möta de globala utmaningarna utifrån
fastslagna principer. Som civilingenjör inom energifrågor kommer jag dock att jobba aktivt och söka mig till kommittéer som
rör EU:s klimat- och energiarbete. Jag tror att jag där kan göra störst nytta för unionen och jobba med att minska unionens
klimatpåverkan.

Said Abdu (L)

JA

Jag kommer inte verka för att sitta i DEVE men jag kommer att engagera mig i frågar rörande internationell utveckling.
Utvecklingen i Etiopien och Eritrea ligger mig varmt om hjärtat och i riksdagen jobbade jag aktivt med Free Dawit Isaak. Varje
människas okränkbara frihet är en grundsten i varje fungerande samhälle.

Maria Weimer (L)

JA

Det finns flera utskott jag kan tänka mig att sitta i. DEVE skulle vara ett sådant.

Tomas Tobé (M)

JA

Moderaterna är en tydlig röst för frihet och mänskliga rättigheter runtom i världen, och vi kommer därför att på olika sätt engagera
oss i frågor om internationell utveckling. Det arbetet är inte begränsat till DEVE.

David Lega (KD)

JA

Kristdemokraterna anser att vi alla har ett moraliskt ansvar att arbeta för att utrota fattigdom och förtryck i världen.
Biståndspolitiken kommer fortsatt att vara en prioriterad fråga för oss och som världens största biståndsgivare kan EU göra stor
skillnad.

Liza-Maria Norlin (KD)

JA

Jag vill arbeta med frågor kopplade till Agenda 2030 antingen utifrån ett biståndsperspektiv eller miljö- och klimat.

JA

Vi är intresserade av att arbeta med alla frågor som leder till en mer jämlikt Europa och en mer jämlik värld. Vårt Europapolitiska
arbete bygger på internationell solidaritet snarare än internationell handel och marknadsliberalism. Frågor som rör bistånd och
internationell utveckling är viktiga för Vänsterpartiet och vårt stora engagemang i dem kommer att synas oavsett vilka utskott vi
sitter i.

Anna Süssner Rubin (V)

JA

Vi är intresserade av att arbeta med alla frågor som leder till ett Europa för alla, inte bara de rika, men vårt huvudfokus är arbetet
för ett europeiskt samarbete som sätter människor och klimat före fossilbolagen och lobbyisterna. Frågor som rör bistånd och
internationell utveckling är viktiga för Vänsterpartiet och vårt stora engagemang i dem kommer att synas oavsett vilka utskott vi
sitter i.

Deniz Butros (V)

JA

Se ovan

Abir Al-Sahlani (C)

Malin Björk (V)
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Fråga 10: CONCORD Sveriges medlemmar ser ett öppet och humant Europa, där respekt för mänskliga rättigheter ligger till grund för alla beslut,
som en förutsättning för en hållbar utveckling globalt. Hur kommer du att arbeta för att försvara demokratiska värderingar i EU?

Namn

Svar

Soraya Post (F!)

Inför Europaparlamentsvalet 2019 går vi till val på ett liv fritt från våld, en rättvis värld och en levande planet. Vi vill ta stora steg framåt för
jämställdheten, en radikal klimatpolitik, en solidarisk migrationspolitik, en stark välfärd och en rättvis fördelning av makt och resurser. Vi
ser EU som en extremt viktig aktör för att främja mänskliga rättigheter globalt och vi kommer att driva just detta: att EU ska vara ledande i
arbetet med att främja mänskliga rättigheter och att det globala klimatarbetet säkrar naturens rättigheter.

Stina Svensson (F!)

Se ovan

Jaime Gomez (F!)

Jag kommer arbeta för en omfördelning av resurser. EU ska inte lägga resurser på att bygga murar och skapa en gemensam armé, utan på
våldsförebyggande arbete, säkra rätten till asyl, bekämpa nationalismen och minskade växthusgasutsläpp.

Heléne Fritzon (S)

EU saknar idag effektiva verktyg för att ingripa mot länder inom unionen som bryter mot demokratiska värderingar. Jag kommer att fortsätta
driva det socialdemokratiska kravet om en ny mekanism för att skydda mänskliga rättigheter, rättsstat och demokrati. Jag kommer även verka
för EU-medel ska kunna dras in från medlemsstater som står bakom allvarliga och systematiska kränkningar. Slutligen så kommer jag att
verka för att Europaparlamentet fortsätter att agera som en ”vakthund”, som försvarar de universella rättigheter och värden som EU bygger
på.

Johan Danielsson (S)

Dagens situation är ohållbar. Länder som inte respekterar grundläggande demokratiska principer ska inte samtidigt kunna vara fullvärdiga
medlemmar i EU. Tyvärr saknar EU idag effektiva verktyg för att ingripa mot dessa länder. Jag kommer att driva det socialdemokratiska
kravet om en ny mekanism för att skydda mänskliga rättigheter, rättsstat och demokrati. Jag kommer även verka för EU-medel ska kunna dras
in från medlemsstater som står bakom allvarliga och systematiska kränkningar. Det har dessutom ett stort egenvärde att vi slutar betala ut
skattemedel till länder som inte har en fungerande rättsstat och bryter mot grundläggande demokratiska principer.

Jytte Guteland (S)

EU saknar idag effektiva verktyg för att ingripa mot länder inom unionen som bryter mot demokratiska värderingar. Jag kommer att fortsätta
driva det socialdemokratiska kravet om en ny mekanism för att skydda mänskliga rättigheter, rättsstat och demokrati. Jag kommer även verka
för EU-medel ska kunna dras in från medlemsstater som står bakom allvarliga och systematiska kränkningar. Slutligen så kommer jag att
verka för att Europaparlamentet fortsätter att agera som en ”vakthund”, som försvarar de universella rättigheter och värden som EU bygger
på.

Alice Bah Kuhnke (MP)

Hela miljöpartiets politiska program för EU under den kommande mandatperioden har fokus på just Klimat, Miljö och Mänskliga
rättigheter. Politikområden som så tydligt är sammanflätande.

Pär Holmgren (MP)

I EU-valet är klimat, miljö och mänskliga rättigheter vårt fokus. Vi har många förslag som handlar om mänskliga rättigheter.

Jakop Dalunde (MP)

Miljöpartiet är i gott sällskap vad gäller globala rättvisefrågor. Vi går hand i hand och i takt med våra europeiska gröna kollegor. När
andra partier behöver skämmas för att visa upp partikollegor som kränker mänskliga rättigheter i Ungern eller som inskränker vallagarna i
Rumänien står vi stadigt sida vid sida med våra gröna europeiska kollegor. En grön röst i Ungern eller en grön röst i Sverige är en garant för
en rättvisare värld och ett EU som tar ansvar i världen snarare än ett EU som bygger murar.

Fredrick Federley (C)

Det är verkligen en värderingskamp vi står inför i detta val. För mig handlar det om så konkreta saker som att Polen och Ungern inte ska få
ta del av EU-medel ifall man inte följer de grundläggande demokratiska principerna man skrev på när man gick med i unionen. Men det
handlar också om att EU-nivån i utrikespolitiken hela tiden måste stå upp för demokratiska processer i alla världens länder.

Abir Al-Sahlani (C)

I alla kontakter och i arbetet inom EU verka för de värderingar som utgör grunden för EU.
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Emma Wiesner (C)

I alla kontakter och i arbetet inom EU verka för de värderingar som utgör grunden för EU. Alltid stå upp för och försvara dessa principer
samt se till att EU:s lagstiftning inte bryter mot dessa!

Said Abdu (L)

Genom att stå upp för ett starkare EU. Att ge vika för de nationalistiska krafter som vill slita samarbetet i bitar – vore förödande för klimatet
och de 68 miljoner människor som idag lever på flykt. EU behöver bli en humanitär stormakt. När demokratin backar för trettonde året i
rad måste Europas demokratier visa att en annan väg är möjlig. EU måste stärka sina klimat- och biståndsambitioner genom ökade anslag
och skarpare regler. Länder som har påbörjat en bräcklig demokratisk resa måste kunna erbjudas en demokratisk färdplan med lukrativa
incitament ifall medborgarna får uppleva fria val och verka som fria individer. Samtidigt måste EU vara bestämda mot länder som flackar
med sina demokratiska ideal. EU måste hålla inne betalningar till medlemsländer som avviker från demokratiska fundament, och till och
med utesluta dem om så behövs, och partnerländer som totalt avvikit från den demokratiska vägen behöver känna av misstaget. EU måste ta
striden för demokratiska ideal.

Maria Weimer (L)

Det här EU-valet handlar mycket om att stå upp mot extremism och odemokratiska krafter som växer sig starka i Europa. EU måste
agera tydligare mot länder som flackar med sina demokratiska ideal. EU måste hålla inne betalningar till medlemsländer som avviker från
demokratiska fundament och partnerländer som totalt avvikit från den demokratiska vägen behöver känna av misstaget. EU måste ta striden
för demokratiska ideal.

Tomas Tobé (M)

Demokratin och rättsstatens principer måste försvaras. Vi vill exempelvis verka för att inga EU-medel ska betalas ut till medlemsländer som
bryter mot rättsstatens principer. Vi står också upp för värderingar om jämställdhet, alla människors lika värde och hbtq-personers rättigheter.

David Lega (KD)

EU måste hitta tillbaka till det som var grundtanken och vara ett föredöme för samarbete och fredlig samverkan. Genom att respektera
mänskliga rättigheter och hävda demokratins principer har EU statuerat exempel att det går att kombinera samarbete, ekonomiskt välstånd
och respekt för bestående värden. Detta måste fortsatt vara grundbulten i EU-samarbetet. Vi behöver också stärka EU:s roll i omvärlden och
stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter.

Liza-Maria Norlin (KD)

EU:s grundläggande och gemensamma värderingar handlar om just detta, men vi ser att dessa värderingar är hotade idag. Det här görs
genom att värderingar blir lika viktiga i samtalen och besluten som de mer praktiska frågeställningarna.

Malin Björk (V)

Hotet från högerextrema och nationalistiska krafter är reellt, och i deras program ingår en attack på grundläggande demokratiska principer,
civilsamhället, och minoriteters rättigheter. Utvecklingen i Polen, Ungern, men också till viss del Spanien är exempel där demokratin
inskränkts. Vi måste också bromsa den utveckling i flera EU länder där vissa NGOs attackeras. Tillsammans med Vänsterkollegorna i EP har
Vänsterpartiet tagit flera initiativ till att stödja alla former av flyktingsolidaritet, eftersom dessa organisationer särskilt attackerats. Vi har varit
med och startat ett Livräddnings Observatory, stöttat solidaritetsarbetare /aktivister som åtalats, samt drivit igenom en EP resolution om
humanitarian assistance.
Vårt arbete för öppenhet, mänskliga rättigheter och demokrati är också sammankopplade med strävan mot en hållbar utveckling. För att vårt
arbete ska vara framgångsrikt behöver vi ha ett nära samarbete med civilsamhället och ta del av den kunskap och de erfarenheter som finns
bland de organisationer som dagligen kämpar för en bättre värld. Vi hoppas därför kunna fortsätta det goda samarbete vi har med Concord
och era medlemsorganisationer.

Anna Süssner Rubin (V)

Vänsterpartiet arbetar för ett Europa för alla, inte bara de rika. I det arbetet är öppenhet, mänskliga rättigheter och demokrati bärande
principer som är sammankopplade med strävan mot en hållbar utveckling. För att vårt arbete ska vara framgångsrikt behöver vi ha ett nära
samarbete med civilsamhället och ta del av den kunskap och de erfarenheter som finns bland de organisationer som dagligen kämpar för en
bättre värld. Vi hoppas därför kunna fortsätta det goda samarbete vi har med Concord och era medlemsorganisationer.

Deniz Butros (V)

Vänsterpartiet arbetar för ett Europa för alla, inte bara de rika. I det arbetet är öppenhet, mänskliga rättigheter och demokrati bärande
principer som är sammankopplade med strävan mot en hållbar utveckling. För att vårt arbete ska vara framgångsrikt behöver vi ha ett nära
samarbete med civilsamhället och ta del av den kunskap och de erfarenheter som finns bland de organisationer som dagligen kämpar för en
bättre värld. Vi hoppas därför kunna fortsätta det goda samarbete vi har med Concord och era medlemsorganisationer.
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