
Hej!
Alla som arbetar i Sverige ska ha svenska löner och omfattas av svenska kol-
lektivavtal. Det borde vara en självklarhet. Det är det för Socialdemokraterna . 
Men inte för högern.

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Jag kandiderar för Socialde-
mokraterna. För mig är ordning och reda på arbetsmarknaden den viktigaste 
frågan att driva i parlamentet.

När EU tillåter att företag kringgår kollektivavtal och nationella lagar, då 
fungerar inte EU som det ska. Det drabbar enskilda arbetare. Polisen i Sverige  
talar till och med om ”modern slavhandel” inom byggsektorn. Men det drab-
bar även alla oss andra. När löner pressas nedåt. När skatter inte betalas. När 
trygghet och välfärd försämras. Det här vill jag förändra.

Både i Sverige och i övriga Europa ökar de otrygga anställningarna. 
Vi ser mer av hyvlade arbetstider, sms-anställningar och missbruk av 
visstider. Vi ser också hur arbetsmiljön skapar både otrygghet och 
osäkerhet. Varje år dör 4 000 personer i Europa på sina jobb. Och 
120 000 får cancer på grund av jobbet. Det är oacceptabelt. Jag vill 
arbeta för att EU omgående inför en nollvision för dödsolyck-
or på jobbet och skärpta gränsvärden för cancerogena ämnen.

Jag vill att vanligt folk ska ta tillbaka kontrollen över hur 
Europa utvecklas. I dag har högern, men också extremhögern 
och antidemokratiska krafter, alltför mycket makt. Facket har 
en central roll för att vanligt folk ska kunna ta tillbaka mak-
ten. Därför vill jag att EU ska underlätta för medborgare över 
hela Europa att vara med i facket. När vi är många är vi starka. Jag 
vill också att EU omedelbart slutar betala pengar till länder som 
inte respekterar grundläggande demokratiska principer.

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Ta chansen att 
rösta för mer makt till vanligt folk!

J O H A N  D A N I E L S S O N

LO-förbundens kandidat till EU-parlamentet och plats 2 Socialdemokraternas valsedel.

Yrke: EU-samordnare på LO, styrelseledamot i Europafacket.

Ålder: 36 år.

Intresse: Hockey och matlagning.

Favoritserie: The Wire.

Hjärtefråga: Ordning och reda på arbetsmarknaden.

Kuriosa: Fick 32 000 kryss i förra valet.



Högern har tappat kontrollen i EU. Alltför länge har deras  
politik försämrat för vanligt folk. Högerextremismen växer,  

EU-samarbetet hotas. Svenska kollektivavtal undermineras  
medan arbetsmiljö- och jämställdhetsarbetet prioriteras bort.

Ta tillbaka 
kontrollen!

Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige!
Ingen ska dö på jobbet – ingen ska bli sjuk av jobbet!

Krossa högerextremismen!

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Din röst gör skillnad.


