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VILKA ÄR VI?
Vi är medlemmar i de europeiska 

socialistiska, socialdemokratiska och 
arbetarpartier som samverkar i Europeiska
socialdemokratiska partiet och väljs till
Europaparlamentet vart femte år.

VAD VI STÅR FÖR
Vi arbetar för att:
• stärka Europas tillväxt och välstånd,

bekämpa fattigdom och skapa fler och 
bättre arbetstillfällen

• främja Europa som ett område med 
demokrati, solidaritet och jämlikhet

• hantera migration och se till att människor
med olika bakgrund känner att de kan spela
en roll i vårt samhälle

• bygga en säkrare, mer hållbar, fredligare
och rättvisare värld

Som en ledande kraft i Europaparlamentet
spelar vi en betydande roll när det gäller 
att fatta beslut som påverkar alla människor
i Europa. Vi vill se ett välmående Europa
där alla medborgare får del av välståndet.

Vi vill satsa på de nyckelområden som 
har störst betydelse för oss alla:

• ett säkert och tryggt samhälle där alla
känner sig hemma

• en ekonomi som gynnar alla människor 
i Europa och säkrar våra ungdomars framtid
genom en allmän och yrkesinriktad 
utbildning av hög kvalitet

• en ren och säker miljö – nu och för 
kommande generationer

• väl fungerande offentliga tjänster som 
finns till för alla som behöver dem
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HUR VI ARBETAR FÖR DIG
Vi har starka band till alla samhällssektorer

och lyssnar på frivilligorganisationer, 
fackföreningar, branschorganisationer, 
konsumentorganisationer, särintressen 
och människor från våra hemtrakter.

Dessa kontakter är ovärderliga i vårt dagliga
arbete i Europaparlamentet. Vi är alla 
engagerade i detaljarbetet i ett eller 
flera parlamentsutskott, där vi utformar 
lagförslag så att de verkligen gagnar de 
450 miljoner människor som lever 
i Europeiska unionen.

I utskotten och under parlamentets 
sammanträden prioriterar vi verkliga 
människors vardagsproblem och ser till 
att våra åtaganden blir verklighet.

Vi för också regelbundna samtal med våra
motsvarigheter från världens alla hörn och
tar med oss deras tankar om utveckling,
rättvis handel, fattigdom och sjukdom till
det europeiska beslutsfattandets centrum.
Denna dialog innebär att våra värderingar
och åtaganden främjas inte bara i Europa
utan i hela världen, till gagn för fred, 
jämlikhet, rättvisa och mänskliga rättigheter.
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MER INFORMATION

Mer detaljerad information om vår 
verksamhet finns på vår webbplats
www.socialistgroup.org

Vi är dina ledamöter i Europaparlamentet 
och är här för att arbeta för din skull. Länkar
och kontaktinformation finns på webbplatsen
och du är alltid välkommen att kontakta 
oss direkt.

DINA LEDAMÖTER 
I EUROPAPARLAMENTET
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