
Anf. 83 FREDRIK MALM (L) replik: Fru talman! Riksdagen har två flankpartier. Det ena är längst ut till 

höger, Sverigedemokraterna, och det andra är längst ut till vänster, Vänsterpartiet. De två partierna 

har haft betydande bekymmer med att hantera Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Nyligen 

gick företrädare för Sverigedemokraterna ut och sa att partiet inte har för avsikt att driva frågan om 

ett svenskt EU-utträde, alltså en svexit. Och dessförinnan har Jonas Sjöstedt tonat ned 

Vänsterpartiets krav på ett EU-utträde, inte av det skälet att man tyckte bättre om Europeiska 

unionen utan därför att man ansåg att man inte skulle driva frågan så länge Sverigedemokraterna 

gjorde det. Men nu har Sverigedemokraterna klargjort att de ämnar sluta driva frågan. Då är frågan 

om Vänsterpartiet ska börja tona upp kravet på en svexit igen. Frågan blir: Om man röstar på 

Vänsterpartiet i maj, röstar man då för samarbete i EU, eller röstar man då mot samarbete i EU? Fru 

talman! Vi kan rekapitulera lite. För två år sedan skrev Håkan Svenneling en artikel om svexit. 

Rubriken var ”Dags för SwEXIT!” Där skrev han att Vänsterpartiet kan ”sätta en vänsteragenda för 

krav … om en ny folkomröstning om EU”. Om Håkan Svenneling för två år sedan ansåg att frågan var 

så att säga görbar är frågan vad Håkan Svenneling anser nu. Anser Håkan Svenneling fortfarande att 

Sverige bör lämna EU? Och är en röst på Vänsterpartiet en röst för ett EU-utträde, eller är det en röst 

för att vi ska vara med i Europeiska unionen och förbättra situationen på vår kontinent 

Anf. 84 HÅKAN SVENNELING (V) replik: Fru talman! Jag ska börja med den andra frågan om vad 

Vänsterpartiet anser, och svaret kommer tyvärr att göra Fredrik Malm lite ledsen. Jag kan nämligen 

inte svara på det. Våra ombud bestämmer det på en konferens i helgen när vi ska bestämma vår 

valplattform inför EU-valet. Vår medlemsdemokrati fungerar på det sättet att det är ombuden på 

våra konferenser som bestämmer och inte Håkan Svenneling som är utrikespolitisk talesperson. Efter 

helgen lovar jag dock att ha en tydlig linje för exakt vad Vänsterpartiet tycker. Det är det som helgens 

diskussioner ska handla om. Jag tycker att SD-argumentet som Fredrik Malm tar upp, att vi på något 

sätt skulle anpassa oss utifrån att SD skulle hålla med oss, är det sämsta argumentet av alla i den här 

diskussionen. För oss handlar det inte särskilt mycket om vad SD gör, tycker eller tänker. Vi förhåller 

oss väldigt lite till dem som parti. För oss handlar det helt enkelt om hur utvecklingen ser ut i Europa 

om vi inte ska driva det här kravet, tillfälligt. Jag är glad att Fredrik Malm har hittat min gamla artikel 

om svexit som jag skrev för två år sedan. Den är väldigt läsvärd. Men jag skrev faktiskt en artikel i går 

också. Jag lovar att skicka den till Fredrik Malm. Där förklarar jag varför jag inte tycker att vi ska ha en 

svexit i dag och varför det är den linjen som jag går med till EU-valskonferensen på lördag och som 

jag tänker driva där. Det handlar om att jag tycker att vi absolut ser ett Europa där det måste vara 

lättare än i dag att lämna EU och EMU. Men vi ser också de farliga konsekvenserna av brexit och det 

dåliga läget som vi är på väg att hamna i, att vi kan få ett avtalslöst tillstånd. Jag är orolig för att det 

kommer att få negativa konsekvenser, både för Storbritanniens folk och för Sverige. Det finns också 

ett annat argument som är viktigt för mig. Det är att Vänsterpartiets väljare i dag nog är mer EU-

positiva än de har varit historiskt. Det leder till att vi också måste lyssna på dem och se att man kan 

göra skillnad i EU på ett tydligare sätt. Därför tänker vi peka ut och driva klimatfrågan som den 

viktigaste frågan i EU-valet. På europeisk nivå kan man göra mycket mer för klimatfrågan än man gör 

i dag. Jag hoppas att det gläder en liberal att en vänsterpartist kan säga det.  

Anf. 85 FREDRIK MALM (L) replik: Fru talman! Förmågan att kunna ändra åsikt skiljer den vise från 

den envise, brukar det sägas. Det stämmer väl i Håkan Svennelings fall, om Håkan Svenneling nu 

anser att Sverige bör fortsätta vara medlem i Europeiska unionen. Men det blir ändå ett något 

tvetydigt besked här från riksdagens talarstol. Sverige har varit medlem i Europeiska unionen sedan 

den 1 januari 1995. Den här unionen har inneburit fred i Europa i årtionden. Det är ett samarbete 



som har byggts upp på ruinerna av det som Stalin, Mussolini och Hitler förstörde. Genom en inre 

marknad, genom ett Europaparlament, en kommission, strukturer och långsamt och mödosamt 

arbete har vi enat Europas kontinent. När man då frågar Vänsterpartiet om de vill vara med i det eller 

inte säger de: Ni får vänta till efter helgen, då vi ska fatta beslut på en konferens. Det blir ett 

jättemärkligt besked på en av de största frågorna vårt land står inför. Man vill driva klimatfrågan. 

Men man vet ändå inte om man vill vara med. Det blir något märkligt.  

Anf. 86 HÅKAN SVENNELING (V) replik: Fru talman! Till skillnad från Liberalerna har vi en 

interndemokrati. Om vi ska svänga i en fråga om att flytta ambassader eller inte låter vi 

medlemmarna bestämma. Det gäller även vad vi ska tycka i EU-frågan, innan vi går ut och berättar 

det. Jag tycker att vi ska lämna EU på sikt. Jag tror att det vore det bästa. Men det finns fördelar med 

EU som man också måste se: Det är viktigt med en fungerande marknad som fungerar på att bra sätt, 

och det är viktigt att det finns fri rörlighet för människor på ett bra sätt. Det är en viktig reform som 

EU har sett till att genomföra. Men jag håller inte med om beskrivningen av detta som det fantastiska 

fredsprojektet, för vi ser också hur det i EU-leden, hos federalisterna, bullras för fullt om att vi ska ha 

en europeisk armé. Det är sådant som oroar mig. Vi ser hur samarbetet på försvarsområdet 

fördjupas, och EU blir allt mer en krigsmaterielsammanslutning och en försvarssammanslutning. Det 

är en retorik som oroar mig snarare än gör att jag tror att det är ett frihets- och fredsprojekt. Men, 

som sagt, tydlighet kommer efter helgen, Fredrik Malm. Du får lugna dig. 


