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Därför är valet viktigt Våra budskap  
 
1) Gå och rösta! För kvinnors rättigheter. 

Europavalet handlar om jämställdhet. Kommunal står upp 
för lika rättigheter för kvinnor och män – i samhällslivet, 
familjelivet och inte minst på arbetsmarknaden. När 
högerpartier runt om i Europa mobiliserar för en konservativ 
familje- och arbetsmarknadspolitik sätter vi stopp för deras 
planer. Kommunal vill att jämställdheten ska öka i hela EU. 
Gå och rösta för demokrati och kvinnors rättigheter!

2) Gå och rösta! För schyssta villkor på jobbet. 

Europavalet handlar om schyssta villkor på jobbet. 
Kommunal står upp för att svenska kollektivavtal ska gälla 
i Sverige. Vi sätter människan före marknaden – det är nog 
med lönedumpning, frikostiga undantag för riskkapitalbolag 
och skatteparadis för de rika. När högerpartier runt om i 
Europa mobiliserar för sämre villkor för löntagarna sätter 
vi stopp för deras planer. Kommunal vill se ett EU som 
sätter löntagarnas bästa i första rummet. Gå och rösta för 
demokrati och schyssta villkor på jobbet! 

3) Gå och rösta! För DITT Europa.  

Europavalet handlar om din framtid. Nu har du chansen  
att påverka vilka politiker som ska företräda dig i 
Europaparlamentet under de kommande fem åren. Sveriges 
progressiva röst i EU-samarbetet behövs, din röst behövs. Ta 
chansen! Gör skillnad! Gå och rösta för ditt Europa den 26 maj! 

P.S Du vet väl att du kan förtidsrösta redan den 8 maj?

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Då har du 
möjlighet att påverka den politiska utvecklingen i Europa. Och 
det behövs! Jag är övertygad om att arbetet för ökad jämlikhet 
och jämställdhet måste föras överallt och hela tiden.  

I den här valrörelsen ska vi, Kommunal, sätta människan 
före marknaden. Vi ska driva frågan om kvinnors rättigheter 
stenhårt. Och varje gång kollektivavtalet och vår svenska 
modell hotas ska vi sätta stopp. För oss är det självklart: 
schyssta villkor och jämställdhet är viktigt för individen, 
stärker samhället och är en förutsättning för den tillväxt som 
Sverige och EU så väl behöver. 

I den här valrörelsen kommer alla insatser behövas. Alla samtal 
föras. Alla diskussioner tas. I avdelningar och sektioner, på 
arbetsplatser och släktkalas, per telefon och öga mot öga. När det 
handlar om så grundläggande saker som demokrati och mänskliga 
och fackliga rättigheter har vi inte råd att lägga oss på soffan. 

För det spelar roll att du röstar, och på vem du lägger din röst. 
Låt ingen tala i ditt ställe. Låt inte högerextrema antidemokrater 
i länder som Ungern, Polen och Frankrike få sällskap av 
kvinnofientliga och antifackliga företrädare från Sverige. 

Tillsammans gör vi skillnad. 

Gå och rösta i valet till Europaparlamentet! 

Tobias Baudin,  
förbundsordförande Kommunal 


