Rösta i EU-valet 2019!
Söndagen den 26 maj är det val till EU-parlamentet och det är ett viktigt val som vi står inför.
Det ska röstas fram 705 ledamöter från 27 länder och 21 stycken, en mer än i förra valet, av
dessa utses av de svenska väljarna. Det europeiska parlamentet är nyckelspelaren i
EU-arbetet. De mål, lagar och regler som EU-parlamentet inte godkänner kan faktiskt inte
genomföras av den Europeiska Unionen, och visste du att omkring 60 procent av all
lagstiftning som passerar genom riksdagen har sitt ursprung i EU? Därför är det ju ganska bra
att vi faktiskt får bestämma vilka vi vill skicka som representanter till parlamentet!
På Hagagymnasiet håller vi ett eget EU-val den 9 maj, där alla elever får chansen att prova på
hur en demokratisk röstningsprocess går till samtidigt som vi lär oss mer om den Europeiska
Unionen. EU påverkar oss troligtvis mer än vad de flesta har koll på, och därför är detta val
extra viktigt att uppmärksamma!
Här kommer 9 anledningar till varför du ska engagera dig och rösta i EU-valet:
1. Vare sig vi vill eller inte så påverkar parlamentets beslut oss och alla andra
medborgare i EU på de områden där det har kompetens att fatta beslut. Som sagt,
ungefär sex av tio lagar som behandlas av riksdagen har sitt ursprung i EU. Därför
skulle man kunna säga att EU-valet är lika viktigt som riksdagsvalet.
2. Många EU-länder är, i likhet med Sverige, ganska små och har svårt att göra sin röst
hörd på internationell nivå. Men tillsammans med resterande medlemsländer i EU är
vi internationellt sett en spelare som inte går att bortse ifrån.
3. Vi lever idag i en värld där nationalism och främlingsfientlighet sprider sig snabbt.
EU är i grunden ett fredsprojekt som bildades för att vår krigshärjade kontinent skulle
undvika fler blodiga konflikter. EU är alltså en röst för demokrati och fungerande
rättsstater och mot diskriminering.
4. Dagens klimatförändringar kräver internationellt samarbete. I det sammanhanget är
EU en stormakt. Det globala klimatavtalet slöts i Paris 2015 och EU var pådrivande.
5. Kampen mot terrorism kräver också samarbete. Europol heter EU:s polissamarbete
och det har aktivt bidragit till att ett flertal terroristmisstänkta har kunnat gripas. Här
är EU-parlamentet en viktig opinionsbildare.
6. Som EU-medborgare har du rätt att bo i ett annat EU-land om du kan försörja dig
själv eller för att söka jobb under tre månader. Du har också rätt att jobba där med
mycket liten byråkratisk inblandning. Det här är rättigheter som EU-parlamentet
verkligen slår vakt om.

7. Har Europa någonsin legat så öppet för den som vill studera i Milano, Wien eller
Paris? Förmodligen inte. Även det är något som EU-parlamentet står som garant för
enligt mottot “rör inte mina rättigheter”.
8. Har du någonsin passerat en gränskontroll mellan två länder som inte är med i EU?
Då vet du att det är oerhört jobbigt med gränskontroller och det har man, lite orättvist
nog, glömt bort inom EU där de i princip är avskaffade.
9. EU-länderna ställer upp för varandra i kriser. Sverige tog under förra sommarens
skogsbränder emot EU:s hittills största hjälpinsats då brandbekämpare från sju länder,
bland annat Polen och Italien, bistod med att släcka bränderna.
Som EU-medborgare är det lätt att glömma bort att uppskatta de saker EU dagligen kämpar
för och som vi ibland tar för givet. Nästan hälften av de svenska medborgarna valde att inte
rösta i parlamentsvalet år 2014. I år tror vi att vi kan göra mycket bättre. Så, den 9 maj ses vi i
vallokalen på Hagagymnasiet!

