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Olle Ludvigs-
son (S), som 
suttit i EU-par-
lamentet sedan 
2009 och tidigare 
var klubbordfö-
rande på Volvo. 

Blev livet som EU-parlamentariker  
som du hade tänkt dig?
– Jag visste väl inte vad som väntade 
innan jag kom dit, men har inte ångrat en 
sekund att jag blev EU-parlamentariker. 
Jag kan påverka mer än vad jag trodde i 
och med att det finns så många olika sätt 
att påverka i EU.

Vilka beslut har du kunnat påverka?
– Utstationeringsdirektivet är ett exem-
pel där jag lade fram ett ändringsförslag. 
Ett annat exempel är ungdomsgarantin, 
ett socialdemokratiskt förslag som nu har 
gått igenom i parlamentet.

Vilka EU-frågor tycker du är viktigast 
inför nästa mandatperiod? 
– Vi måste få fart på jobben, vi har all-
deles för hög arbetslöshet. Sen har vi det 
med den fackliga fri- och rättigheterna, 
där vi måste fortsätta att förbättra dem, 
vi behöver ett socialt protokoll. Även 
jämställdhetsfrågan är något jag jobbar 
mycket med. Jag tror också att arbetsmil-
jöfrågan kommer att bli viktigt i början på 
nästa period.

På vilka sätt hänger den svenska ar-
betsmarknaden ihop med EU?
– Det är klart att mycket fortfarande ligger 
på nationell nivå, som arbetslösheten, där 
det skiljer sig mycket åt mellan olika län-
der. Men när det gäller den fria rörlighe-
ten så styrs det ju av EU. Vi vill ha fri rör-
lighet, men det ska ske på schyssta villkor.

Många svenskar väljer att inte rösta 
i EU-valet. Varför är det viktigt att 
rösta?
– EU har haft en högermajoritet i 15 år, så 
det är inte konstigt att det ser ut som det 
gör i Europa med den ekonomiska krisen 
och annat. Därför är det viktigt att rösta så 
att vi kan påverka hur den politiska majo-
riteten ser ut i EU. Vi går mot en allt större 
globalisering och besluten som tas i EU 
påverkar även många svenska politiska 
beslut, ofta i större grad än vad man tror. 

Den 25 maj är det EU-val. Men bara 43 procent av svenskarna gick 
till valurnorna förra gången. Ett faktum som riskerar att urholka 
demokratin menar EU-kandidaten Johan Danielsson (S).

– Oavsett vad man tycker om EU så är det EU som sätter ramarna 
för vad som gäller i Sverige.

Besök i Väst. Johan Danielsson (andra till vänster) besökte i april Väst-
sverige och träffade bland annat kollegor från arbetarrörelsen i Uddevalla. 
På bilden syns även Peter Andersson (Byggnads), Petra Ekerum (Social-
demokratisk riksdagskandidat) och Rickard Kronlid (Byggnads).

Fo
to

: L
in

né
a 

El
ls

tr
öm

Fo
to

: J
en

s 
O

hl
ss

on
 

FAKTA JOHAN DANIELSSON
Gör: EU-samordnare på LO, men jobbar just nu 
heltid med sin EU-valskampanj.
Bor: Stockholm, uppvuxen i Borlänge
Aktuell: Som 6F:s kandidat i EU-valet. Bedriver 
en aktiv personvalskampanj och vill slå vakt om 
den svenska kollektivavtalsmodellen.
Ålder: 31 år

 

”EU trampar på 
våra kärnfrågor” 

Johan Danielsson (S) vill att 
svenska kollektivavtal ska gälla 
på den svenska arbetsmarknaden. 
Så ser det inte riktigt ut i dag ef-
tersom kollektivavtalen kan åsi-
dosättas när de strider mot EU:s 
direktiv om den fria rörligheten. 
Ett exempel är Lavaldomen, där 
EU-domstolen beslöt att Byggnads 
blockad mot skolbyget i Vaxholm  
stred mot den fria rörligheten, .

– I min värld är det självklart att 
det ska finnas hinder för den fria 
rörligheten. Vi accepterar till ex-
empel inte att barnarbetare kom-
mer hit och jobbar, för att ta ett 
extremt exempel.

Johan Danielsson är bekymrad 

över att så mycket makt över ar-
betsrätten har hamnat i EU:s hän-
der. 

– EU har ingen formell kompe-
tens om löner till exempel, därför 
är det viktigt att värna om kollek-
tivavtalen.

Johan Danielsson är också be-
kymrad över det låga valdelta-
gandet. Soffliggarna är dessutom 
överrepresenterade bland LO:s 
medlemmar.

– EU brottas med ett demokra-
tiskt underskott, samtidigt som 
de trampar in på våra kärnfrågor, 
som Lavaldomen. Därför är det 
viktigt med den demokratiska för-
ankringen.
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Vad röstar jag på egentligen?
Du ska välja vilka ledamöter som 
ska representera oss i EU-parla-
mentet de kommande fem åren.

Vad gör EU-parlamentet?
EU-parlamentet lagstiftar tillsam-
mans med ministerrådet efter att 
EU-kommissionen har lagt ett 
förslag. Besluten gäller exempel-
vis miljöregler, livsmedelsfrågor, 
jordbrukspolitiken, asylfrågor och 
regler som rör den fria rörligheten 
för varor, personer, tjänster och 
kapital inom EU.

Vad är skillnaden mellan EU-par-
lamentet och EU-domstolen?
EU-parlamentet består av folkval-
da representanter som fattar beslut 
om nya lagar som gäller för hela 
EU. EU-domstolen tar upp fall där 
EU-kommissionen inte tycker att 
medlemslandet följer EU-reglerna. 

På vilket sätt påverkar EU  
arbetsmarknaden?
Inom EU råder fri rörlighet, vilket 
bland annat innebär att EU-med-
borgare har rätt att stanna längre 
tid än tre månader i ett annat EU-
land om personen är där för att 
arbeta. Ibland krockar dock den 
svenska modellen med EU:s regler. 
Ett exempel är Lavaldomen från 
2007 där EU-domstolen beslutade 
att Byggnads blockad mot ett skol-
bygge i Vaxholm stred mot den fria 
rörligheten.

Vilken lagar väger tyngst,  
EU:s eller Sveriges?
Strider en svensk lag mot en EU-
lag så är det EU-lagen som avgör, 
eftersom Sverige är med i EU Det 
finns dock några undantag, ett ex-
empel är snuset som är förbjudet i 
EU men får tillverkas och säljas i 
Sverige.

Hur många ledamöter har  
Sverige? 
Sverige har sammanlagt 20 leda-
möter som 2009-2014 var förde-
lade på följande partier:
M: 4 
FP: 3
C: 1
KD: 1
S: 6 
MP: 2
V: 1 
Piratpartiet: 2
I parlamentet finns sammanlagt 
751 ledamöter och antalet ledamö-
ter per land är baserat på befolk-
ningsmängden. 

Källa: EU-upplysningen.se

Frågor och svar 

Varberg
8:e maj. Kl 18:30 
Liselotte Bensköld Olsson (S), regi-
onpolitiker berättar om EU-valet. 
Plats:  Folkets Hus i Varberg

Hylte
14 maj. Kl 19:00 
Avtalsinformation 
Plats: Bågskytte Gislaved (Viltmål)

Falkenberg
5 maj. Kl 18:30 
Plats: Byggnads lokal på  
Bergåsavägen, Falkenberg 

Vårgårda/Herrljunga
15 maj. Kl 18:00  
Ölanda skjutbana
Lidköping
9 maj. Kl 17:00  
Minigolf på Campingen. Anmälan 
krävs: 0703-96 73 18 eller  
anders.fransson@byggnads.se

Uddevalla
22 maj. Kl 18:00  
Räkryssning på M/S Brita, avgång 
Thulekajen. Anmälan senast 5/5  
på 010-601 14 28 eller  
mona.malm@byggnads.se

Byggnads har tre stugor vid Gullholmsbaden 
och en på Tanumstrand som man kan hyra året 
runt till ett förmånligt pris. Priser, ansökning-
blankett med mera finns på byggnads.se/vast 
under rubriken Fritidshus att hyra. Eller ring 
Yvonne Andersson på 010-601 13 88. Under 
mellan- och högsäsong hyrs stugorna ut vecko-
vis och under lågsäsong kan de även hyras över 
en helg eller en dag.

KONTAKTA OSS
Alla kontor: 010-601 10 09 
Vi har kontor i Göteborg, 
Borås, Trollhättan, Halm-
stad och Skövde.
Medlemsservice: 010-
601 14 14
Fackliga frågor: 010-601 
10 00
vast@byggnads.se 
byggnads.se/vast


