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Svenskarna har blivit européer
Det finns en slentrianbild av att svenskarna är motståndare till vad EU gör.
Så är det inte. Samtliga opinionsinstitut och forskning pekar på en klart
positiv trend i den svenska EU‐opinionen. Aldrig tidigare har så många
svenskar varit så positiva till EU‐medlemskapet som idag. Detta och mycket
annat diskuterades på en stor opinionskonferens med forskare från hela världen
som Eurostat, Göteborgs Universitet och det svenska ordförandeskapet
arrangerade i veckan här i Göteborg.
Till grund för denna konferens ligger Eurobarometern, en stor undersökning av
den allmänna opinionen i EU. I senaste Eurobarometern har man frågat
svenskarna om de vill ha mer eller mindre beslutsfattande på europeisk nivå.
Inte bara på övergripande nivå ‐ mer eller mindre EU ‐ utan konkret frågat om
EU:s roll på enskilda områden. Resultatet är en klar majoritet för att EU ska
göra mer på vissa viktiga områden:
‐ 87% av svenskarna vill ha mer beslutsfattande på europeisk nivå i kampen mot
den organiserade brottsligheten och mot terrorismen.
‐ 82% tycker att EU ska ha mer att säga till om i skyddet av miljön.
‐ 81% vill ha mer samarbete på forskningsområdet.
När det kommer till exempelvis kampen mot arbetslösheten, bevarandet av
sociala rättigheter och jordbruksskyddet är svenskarna dock betydligt mer
tveksamma ‐ är detta verkligen EU:s uppgift?
Man ska ta alla opinionsundersökningar med en stor nypa salt. Men i mina ögon
tyder resultaten på en god grunduppfattning hos svenska folket. Man reagerar
när EU inte tar det ansvar som EU ska, men man reagerar också när EU lägger
sig i i onödan. EU ska finnas för de viktiga gemensamma problem vi ställs
inför. Själv har jag länge förespråkat att EU ska en ha tydlig
kompetenskatalog som reglerar vad EU gör bäst och vad vi hellre löser på
nationell eller lokal nivå.
Glädjande är även att vi i Sverige till och med är mer entusiastiska för EU‐
medlemskapet än EU‐genomsnittet, och att nästan 9 av 10 svenskar känner sig
som européer. Efter 15 år tillsammans kan vi äntligen stå för att vi är ihop,
och behöver inte harkla och humma när folk frågar.
Men jag tar också det som en intäkt för att det faktiskt lönar sig att våga
tala om EU, som den nuvarande regeringen gör. Istället har, som rapporten
konstaterar, EU‐medlemskapet blivit en icke‐fråga och "de partier som
fortfarande kräver utträde (Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna) befinner
sig i det här avseendet i den politiska marginalen". Detta verkar till och med
Lars Ohly ha insett ‐ han signalerade häromdagen att han inte längre vill
kräva utträde ur EU. Bättre sent än aldrig...

Naturligtvis är det också roligt att 8 av 10 svenskar menar att det svenska
ordförandeskapet i EU är viktigt. Det är det: vi har nu en chans att både visa
upp Sverige internationellt och att föra EU närmare den svenska vardagen. Jag
ska göra mitt bästa för att även de tre sista månaderna förvalta detta
förtroende.
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