
JAG TROR 
PÅ MIN  
RÖST

Under judarnas två tusen år långa 
diaspora har vi nästan aldrig fått ha medbestäm-

mande i de länder vi bodde i. Vi kunde inte ens vara bland 
dem som valde landets ledning. Men så är det inte för oss 

som bor i detta välsignade land. Vi får välja och vi bör rösta. 
Frihet och demokrati har sina förpliktelser som  

kompletterar våra rättigheter.

Morton Narrowe,  
överrabbin emeritus 
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Det är lätt att 
invagga sig i demokratins självklarhet. Den 

moderna demokratin i Europa har visserligen bara omkring hundra 
år på nacken. Ändå har det känts som att den alltid har funnits här och som den 

alltid kommer att finnas. Vi kunde lätt tro att demokratin är ett självgående system. 
Men den är inte självförsörjande utan måste livnäras om den inte ska dö. Demokrati måste 

hela tiden matas av värderingar. Och en del av dessa värderingar kommer alltid att ha  
religiösa rötter. Därför har vi alla, oavsett tro, ett ansvar att bidra som med- 

borgare. Ett viktigt bidrag är att rösta i det stundande EU-valet.

Antje  
Jackelén,  
ärkebiskop 
i Svenska kyrkan 
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Parul Sharma, människorättsjurist  
uppvuxen med den hinduiska läran

i EU-valet

Att rösta 
nu är viktigare än det någonsin 

varit i ett Europa med växande populism, 
ökande socioekonomiska klyftor, och med en asylrätt 

som fallerar. Nu måste vi börja tro än mer på rösträttens 
makt så att vi får det politiska ledarskapet vi förtjänar. Din 

röst kan förändra Europas ansikte och vi kan en gång för 
alla ta tillbaka en verklighet där alla människor har 

samma möjligheter till ett värdigt liv på  
lika villkor.



1995
Sverige blev medlem i EU

efter en folkomröstning

37% 63%

I Europaparlamentets första 
sammanträde efter förra valet 
(2014) var 37% kvinnor och 
63% män av ledamöterna

I år är det  

489 000  
unga som får  

rösta för första 
gången i ett val till 

EU-parlamentet

26 maj  
2019  
är det  

valdag!
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EU – ETT HISTORISKT  
SAMARBETE FÖR FRED

Efter andra världskriget startades det 
europeiska samarbetet mellan sex 
länder – Frankrike, Belgien, Luxemburg, 
Italien, Västtyskland och Nederländerna. 
Syftet var att säkra och bevara freden 
i Europa. Samarbetet handlade till en 
början om produktionen av kol och stål 
eftersom de utgör grunden för vapentill-
verkning. Tanken var att ställa produktionen  

under gemensam övervakning för att 
förebygga krig. Detta var startskottet  
till det vi idag kallar den Europeiska 
unionen (EU).

Några år senare påbörjades samarbeten 
kring flera andra områden, som till  
exempel jordbruk och handel. 1993 
skapades en inre marknad för sam- 
arbetsländerna med målet att införa  
fri rörlighet för varor, kapital, tjänster 
och personer.

VILKA LÄNDER ÄR  
MEDLEMMAR I EU?

Idag är tjugoåtta länder medlemmar  
i Europeiska unionen (Storbritannien  
inräknat). Länderna beslutar till- 
sammans om vilka lagar som gäller  
i EU och samarbetar kring olika  
frågor som hållbar utveckling,  
ekonomisk tillväxt, arbete,  
forskning, flykting- 
politik eller  
antidiskrimi- 
nering.
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Vid förra valet röstade för  
första gången mer än hälften av alla 
röstberättigade svenska medborgare

VALDELTAGANDE I SVERIGE

Europaparlamentet är 
världens enda direkt- 
valda, multinationella  
parlament

I fyra medlems-
stater är det 

obligatoriskt att 
rösta (Belgien, 

Grekland, Cypern 
och Luxemburg)

Det finns 24 officiella  
språk i EU



EU VALET – VAD ÄR DET 
VI EGENTLIGEN RÖSTAR 
TILL?

Det vi ofta slarvigt kallar EU-valet är 
egentligen ett val till Europaparlamen-
tet. I valet den 26 maj väljer du vilka 
ledamöter som ska representera Sverige 
i Europaparlamentet, EU:s enda direkt-
valda institution. Här kan du vara med 
och påverka hur du vill att EU:s framtid 
ska se ut!

EUROPAPARLAMENTET

Europaparlamentet beslutar om nya 
lagar, vanligtvis tillsammans med 
ministerrådet. Parlamentet represente-
rar människor som bor i 28 länder. Vart 
femte år röstar medborgarna av alla 
EU-länder fram parlamentets ledamöter.

Alla medlemsländer får ett visst antal 
platser i Europaparlamentet, beroende 
på hur stor befolkning länderna har. 
Efter förra valet har Sverige idag 20 
ledamöter, Malta 6 och Tyskland 96. 
Totalt finns det 751 ledamöter i Europa-
parlamentet.

VEM KAN RÖSTA  
I EU-VALET?

Alla svenska medborgare som fyllt 18 år 
kan rösta i valet. På samma sätt gäller 
detta för alla EU-medborgare.

HUR RÖSTAR JAG?

EU-valet går till på likadant sätt som 
valet till Sveriges riksdag, landsting eller 
kommun.

Ett röstkort skickas hem till dig och med 
det kan du antingen förtidsrösta från 
och med den 8 maj 2019, eller så röstar 
du i en vallokal på valdagen den 26 maj 
2019. Glöm inte att ta med din legiti-
mation!

Innan du röstar är det bra att veta vilket 
parti du vill ska representera Sverige 
i Europaparlamentet och om du vill 
personrösta. Att personrösta betyder 
att du röstar på en specifik politiker från 
ett parti. Då sätter du ett kryss för den 
personen.

EU-KOMMISSIONEN 

... föreslår nya EU-lagar och kontrollerar 
att medlemsländerna inför lagarna.

EU-kommissionen består av en kom-
missionär från varje medlemsland. 
EU-kommissionen företräder hela EU.

EU-PARLAMENTET  

... beslutar om nya EU-lagar, vanligen 
tillsammans med ministerrådet.  
Vart femte år utses EU-parlamentets 
ledamöter av medborgarna i alla 
EU-länder i direkta val.

EU-DOMSTOLEN  

... dömer i tvister mellan EU:s institu-
tioner och medlemsländerna.  
Domstolen tolkar också EU:s lagar.

EUROPEISKA  
CENTRALBANKEN 

... sköter penningpolitiken för de  
länder som infört Euron och stöder 
EU:s allmänna ekonomiska politik.

MINISTERRÅDET  

... beslutar om nya EU-lagar, vanligen 
tillsammans med EU-parlamentet. 
Den svenska regeringen och alla andra 
regeringar i EU-länderna deltar med 
en minister var i EU:s ministerråd.

EUROPEISKA RÅDET  

... slår fast riktlinjer för EU-samar-
betet på längre sikt. I Europeiska 
rådet möts EU-ländernas stats- eller 
regeringschefer. Från Sverige deltar 
statsministern.

EUROPEISKA  
REVISIONSRÄTTEN  

... kontrollerar att EU:s pengar  
används och redovisas på rätt sätt.

VAD 
GÖR  
EU

1

1 Sveriges riksdag. Utdrag ur EU på 10 minuter, Sveriges Riksdags EU-Information, 2019.



EU har bestämmelser om mänskliga rättigheter 
som är juridiskt bindande för medlemsländerna. 
Bestämmelserna är kända som Rättighetsstad-
gan. Stadgan bygger på människans värdighet, 
frihet, jämlikhet och solidaritet. EU ska sätta 
människan i centrum i all sin verksamhet. Det 
finns 54 artiklar i Rättighetsstadgan som berör 
olika former av rättigheter.

Större delen av alla EU-medborgare uppger att 
de tillhör någon religion och många är medlem-
mar i olika religiösa samfund. Artikel 10 i Rättig-
hetsstadgan försvarar allas rätt till tankefrihet, 
samvetsfrihet och religionsfrihet.

RELIGIONSFRIHET I EU  
- STADGAN OM DE GRUND- 
LÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

§ ARTIKEL 10  
- TANKEFRIHET, SAMVETS- 

FRIHET OCH RELIGIONSFRIHET

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.  

Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller övertygelse och frihet  

att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva  

sin religion eller övertygelse genom gudstjänst, undervisning,  

sedvänjor och ritualer.

VARFÖR SKA JUST DU RÖSTA?

Spelar det  
verkligen  
roll om jag  

röstar?

 Jag kan  
för lite  
om EU  
för att  
rösta!

EU rör  
inte mig,  

det är  
för långt  

bort!

Jag gillar  
inte EU.  
Hur ska  

jag  
tänka?

Alla röster är lika mycket värda.  
Om du inte röstar så ger du bort lite 
makt till någon annan. Om fler röstar 
i EU-valet så gör det också EU till en 
demokratiskt starkare institution.

Du behöver inte vara Sverige-expert för 
att rösta i riksdagsvalet och inte heller 
behöver du vara EU-expert för att rösta  
i EU-valet. Men det är såklart ändå  
viktigt att veta vad du röstar på och  
hur EU påverkar dig i vardagen.

Visste du att ungefär 60 procent av alla lagar 
som passerar genom riksdagen ursprungligen 
kommer från EU? EU är med och bestämmer  
om tillsatser i maten vi äter, om miljön, hur 
mycket det kostar att ringa på mobilen och  
regler för att resa och arbeta i EU. Det är  
frågor som är nära din verklighet!

Även om du är emot EU så går det inte att  
komma ifrån att EU finns. Besluten som fattas 
där påverkar dig och dem du bryr dig om.  
Det kan vara en anledning att rösta. Använder 
du inte din rösträtt har du inget inflytande  
över EU alls, röstar du har du i alla fall  
gjort något för att skapa förändring.

HUR PÅVERKAR  
EU MIG?   

Faktum är att EU har 
väldigt stor makt, både 
över vårt vardagsliv 
här i Sverige och över 
stora, gränsöverskri-
dande ödesfrågor.  
De lagar som stiftas av 
EU har stort inflytande 
över allt från tillsatser 
i mat till rörlighet över 
gränser. EU har ock-
så stor makt när det 
kommer till miljöfrågor, 
något som påverkar 
alla på jorden.

Illustratör:  Madelen Lindgren, MadeByLen



Anders  
Aborelius, 

kardinal  
och  

biskop i  
Stockholms  

katolska stift

Misha Jaksic, ortodox präst  
och ortodox samordnare  
på Sveriges kristna råd 
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Nevin Kamilagaoglu, 
ordförande i Alevitiska 
riksförbundet

Kalsoom  
Khaleem, ordförande  
i Göteborgs stora  
moské

 
Som kristna har vi alla ett 

uppdrag att bidra till fred, försoning och 
rättvisa i världen. Som kristna i Europa har vi nu 

möjlighet att göra en insats för detta genom att rösta  
i EU-valet. Vår röst är viktig för att stärka enhet och  
solidaritet mellan alla människor av god vilja i hela 

Europa. Vi är alla ansvariga för Europas 
framtid.

 
Tack vare EU kan vi 

studera, arbeta och resa fritt  
mellan EU-länderna. Politik berör de 
flesta delar av våra liv – klimatfrågor,  

fattigdom, handel och säkerhet. Vi behöver 
rösta för att kunna påverka dessa stora politiska 
frågor. Att rösta är ett litet men viktigt steg för 

demokratin och mänskliga rättigheter, som 
många människor världen över kämpar 

för dagligen. Det är jätteviktigt att 
många Aleviter väljer att an-

vända sin rösträtt.

Varje gemenskap, 
från den lilla familjen till den stora världs-

gemenskapen, behöver förvaltas och utformas gemensamt av sina 
medlemmar. Det är ett Gudsgivet ansvar som vi människor inte kan frånhända oss.  

Av judisk och kristen vishet lär vi att en människa är ett helt universum, ett mikrokosmos, 
och kan utgöra skillnaden mellan hela skapelsens kaos och harmoni, dess undergång eller fort-

bestånd. Så tänker jag om min ynka närvaro i myllret av sju miljarder världsmedborgare, 
eller min röst som en bland 400 miljoner till EU-valet berättigade europeiska  

röster. Den är lika viktig som någon annans.
 

Vi muslimer 
lever, arbetar och kämpar 

för våra och våra barns framtid, 
både i Sverige och inom EU. Det 

är ett ansvar och en plikt att kämpa 
för våra och andras rättigheter här 
och nu. För att göra detta behöver 

vi delta i de demokratiska 
processerna i Sverige 

och EU.


