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HVEM ER VI?
Vi er medlemmer af europæiske landes 

socialist-, arbejder- og socialdemokratiske
partier. Vi danner De Europæiske
Socialdemokraters Gruppe (PES) og vælges
til Europa-Parlamentet hvert femte år.

HVAD STÅR VI FOR?
Vi arbejder for:
• at øge Europas vækst og fremgang,

bekæmpe fattigdom og skabe flere og
bedre jobs

• at fremme Europa som et område præget af
demokrati, solidaritet og ligestilling

• at håndtere indvandringen og sikre, 
at mennesker med enhver baggrund føler,
at de har en rolle i samfundet

• at skabe en mere sikker, bæredygtig, 
fredelig og retfærdig verden.

Som en af de største politiske grupper i
Europa-Parlamentet spiller vi en overordnet
rolle, når vi træffer de beslutninger, der
berører alle i Europa. Vi ønsker fremgang
for Europa på en måde, så alle borgere 
trives.

Vi skal være de bedste på de afgørende
områder, der berører os alle mest, nemlig:

• et sikkert og trygt samfund, hvor alle føler
sig hjemme

• en økonomi, der gavner alle i Europa og
sikrer ungdommens fremtid gennem 
uddannelse af høj kvalitet

• et rent og sikkert miljø – nu og for fremtidige
generationer

• velfungerende offentlige tjenester, der
arbejder for alle med behov for dem
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HVORDAN ARBEJDER VI
FOR DIG?
Vi er stærkt knyttet til alle dele af samfundet.

Vi lytter til frivillige organisationer, forbruger-
sammenslutninger, specialiserede interesse-
grupper og folk i vore lokale valgkredse.

Disse forbindelser er uvurderlige i vores 
daglige arbejde i Europa-Parlamentet. 
Vi sidder alle i et eller flere af Parlamentets
fagudvalg, hvor vi udformer lovforslag på en
måde, så de giver de 450 mio. EU-borgere
reelle fordele. I udvalgene såvel som i
Parlamentets plenarforsamlinger lægger 
vi især vægt på at gennemføre vore 
målsætninger og det, der betyder noget 
for almindelige menneskers hverdag.

Desuden har vi jævnligt diskussioner og 
drøftelser med ligesindede fra alle dele 
af verden. Derved tilgodeser vi emner med
stor betydning for dem – for eksempel
udvikling, samhandel samt fattigdoms- og
sygdomsbekæmpelse – når vi lovgiver.
Dialogen betyder, at vore værdier og 
mærkesager fremmes, ikke alene i 
Europa men verden over, til gavn for 
fred, ligestilling, retfærdighed og 
menneskerettigheder.
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FÅ MERE AT VIDE

Du kan læse nærmere om vore aktiviteter på
hjemmesiden  www.socialistgroup.org

Vi er dine Europa-parlamentarikere, og vi 
er her for at arbejde på dine vegne. 
På hjemmesiden står vore links og 
kontaktoplysninger, og du er altid 
velkommen til at henvende dig direkte 
til os hver især. 

DINE EUROPA-
PARLAMENTARIKERE
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