Studiehandledning
till Liberalernas program inför

valet till Europaparlamentet 2019

Ja till Europa!
Behovet av ett enat Europa är större än någonsin. Liberalernas recept är ett kraftfullt EU
som håller ihop, där vi samarbetar ännu tätare än idag. Ett EU som rustas för framtiden
och som ges verktyg att möta hoten mot vår kontinent och leverera lösningar på problem
som vi bara kan hantera tillsammans. Där andra tvekar är vi tydliga: Sverige ska fullt ut
vara med i det europeiska samarbetet.
Liberalernas program inför valet till EU-Parlamentet den 26 maj 2019 består av
158 punkter indelat in sju områden.
Ett Europa för jobb och tillväxt, där nya jobb skapas genom ekonomiska reformer,

forskning, digitalisering, frihandel och fri rörlighet. Där Sverige har euron som valuta.
Där vi ställer krav på fungerande välfärd i alla EU-länder så att jämställdheten ökar,
fattigdomen minskar och ﬂer får del av globaliseringens fördelar.
Ett grönt och klimatsmart Europa, där vi leder det globala klimatarbetet genom en

gemensam koldioxidskatt, smarta transporter, fossilfri energi och klimatvänligt jordbruk.
Ett Europa för medborgarna, där vi gör det enklare och tryggare att resa, ﬂytta,

söka vård och handla digitalt över gränserna.

Ett Europa öppet mot omvärlden, där vi skapar ﬂer lagliga vägar till Europa

och slår vakt om asylrätten, men där hela EU tar gemensamt ansvar för asylsökande.
Ett Europa där vi värnar demokrati och mänskliga rättigheter och står upp mot förtryck
i vårt närområde och globalt.
Värderingarnas Europa, där vi agerar med kraft mot EU-länder som kränker

rättsstaten, pressfriheten och medborgarnas rättigheter, där vi bekämpar rasism och
extremism och där vi stärker medborgarnas integritet och rättigheter på nätet.
Ett tryggt och säkert Europa, där vi tar krafttag mot organiserad brottslighet

genom gemensam EU-polis och åklagare och där EU tar över ansvaret för den yttre
gränskontrollen. Ett Europa där vi tillsammans ökar vår försvarsförmåga och stärker
beredskapen vid kriser.
Ett effektivt och demokratiskt Europa, med mer öppenhet och insyn, där skattemedel går

till forskning och brottsbekämpning istället för jordbruksstöd – och där EU får de
verktyg och befogenheter som krävs för att lösa gemensamma problem.
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Om studiecirkeln
Detta är en studiehandledning till Liberalernas program inför valet till
Europaparlamentet 2019. Handledningen föreslår en studiecirkel med upplägg om
tre träﬀar men det är upp till gruppen hur ni vill fördela arbetet och om ni vill ha ﬂer
cirkelträﬀar. Hos SV kan du få hjälp med ﬂer verktyg som mallar, förslag på utbildningsupplägg och processledare eller utbildare.
Studiecirkelns viktigaste uppgift är att skapa en arena för diskussion och eftertanke.
Den ger er en chans att gemensamt sätta er in i programmet, kanske bjuda in en föreläsare
till någon av träﬀarna och göra er väl rustade att möta väljarna i valkampanjen.
Den som önskar starta en studiecirkel, eller vill ha ﬂer exemplar av denna handledning,
är välkommen att ta kontakt med den lokala SV-avdelningen. Kontaktuppgifter och mer om
SVs utbud ﬁnns på www.sv.se/liberalerna.

Till cirkelledaren
Du som cirkelledare behöver inga särskilda förkunskaper och måste inte vara expert på
ämnesområdet. Din uppgift är snarare att leda arbetet och förbereda träﬀarna så att alla
i gruppen kommer till tals och bidrar i arbetet.
Se till att ni träﬀas i en lokal där det är lätt att i lugn och ro föra ett bra samtal, att det
ﬁnns kaﬀe eller frukt och blädderblocksark eller större papper att skriva på.
Ta kontakt med din SV-avdelning och lämna in deltagaruppgifter så att du får en
deltagarlista med personnummer att fylla i närvaro i vid varje träﬀ.
Lycka till!

© Studieförbundet Vuxenskolan 2019
Kontaktperson Studieförbundet Vuxenskolan:
Christian Gustavsson, christian.gustavsson@sv.se, 0702-71 05 06
Författare: Erika Olsson, Vreta Jord & Ord
Graﬁsk form: Birgitta Fors, ConForza graﬁsk produktion
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Träff 1
Ett grönt och
klimatsmart Europa
Inledning
Under den första träﬀen sätter gruppen tillsammans ramarna för studiecirkeln och enas
kring hur arbetet ska läggas upp. Vill ni också använda träﬀarna till att planera valkampanj,
eller främst diskussion av själva programmet? Fördela arbetsuppgifter kring att ordna med
ﬁ ka, eventuella föreläsare och lokalbokningar.
Inled gärna den första träﬀen med en presentationsrunda. Förslag på punkter:
Namn

•
•
•
•

Hemvist
Tidigare erfarenhet av EU-val
Den politiska frågan som engagerar mig mest just nu

Liberalernas program
Dela in er i mindre grupper. Avsätt 15 minuter för bläddra igenom programmet och försök
lista de fem punkter som ni tror är mest avgörande för utgången i valet. Jämför gruppernas
punkter:
Finns det samsyn i gruppen om vilka frågor som är viktigast? Varför/varför inte?

•
•
•

Är det områden som ni generellt är starka på?
Är det något område där ni känner behov av ökad kunskap? Finns det i så fall möjlighet
att bjuda in en föreläsare eller dela ut uppgifter i gruppen kring inläsning på området så
att deltagarna håller miniföredrag vid de olika träﬀarna?
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Tiden fram till valet
Cirkelledaren ritar en tidslinje på whiteboard eller blädderblock. Om agendan för kampanjarbetet är klar fyller ni på med hållpunkter. Om gruppen har i uppgift att planera och
genomföra kampanj är det lämpligt att göra det nu. Utgå ifrån de beslut som fattats av
lokalförening och grupp och fördela arbetsuppgifter med deadline och tydligt ansvar.
Arbeta gärna i ett Excel-ark som ni sedan kan stämma av vid träﬀarna och markera status för.

Aktivitet

Åtgärd

Tidsplan

Ansvarig

Status

Ett grönt och klimatsmart Europa
Gör nya mindre grupper, ta fram programmet och läs igenom det första området, Ett grönt
och klimatsmart Europa sidorna 4–10. Avsätt minst 30 minuter och fyll gärna på med kaﬀe,
frukt eller vatten under tiden. Markera de punkter som ni behöver mer kunskap kring med
ett frågetecken och de punkter ni tycker är extra viktiga med ett utropstecken.
När alla grupper är klara gör ni en gemensam lista med de punkter ni behöver fylla på
med bakgrundskunskap eller sätta er in i mer. Gör även en lista för de viktigaste punkterna,
det vill säga de områden där ni vill diskutera mer och måste ha beredskap att möta väljare
eller representanter för andra partier.
Spara listorna och bestäm om någon av cirkeldeltagarna ska undersöka någon fråga
ytterligare till nästa träﬀ, eller om ni vill komplettera med fördjupningslitteratur eller
sammanställning av aktuell debatt i ämnet.
Avsluta med att stämma av tid och plats för nästa träﬀ och om någon tagit på sig några
extrauppgifter till nästa gång.
Till nästa träff
Läs in er på områdena Ett Europa för jobb och tillväxt, Ett Europa för medborgarna och
Ett Europa öppet mot omvärlden, sidorna 11–28.
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Träff 2
Ett Europa för jobb och tillväxt
Ett Europa för medborgarna
Ett Europa öppet mot omvärlden
Inledning
Välkommen till den andra träﬀen. Inled med att sammanfatta vad ni gjorde förra gången
och om det är någon av cirkeldeltagarna som har några frågor. Om någon av deltagarna
har fått i uppgift att läsa in sig på ett visst område och berätta om det passar det bra att
starta med en kort föreläsning om ämnet.
Valkampanj
Stäm av tiden fram till valet om ni har ett planeringsansvar för själva valkampanjen.
Använd er gärna av Exel-arket från första träﬀen. Stäm av med gruppledare och
ordförande. Utgå ifrån övrigt internt material på liberalerna.se.
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Ett Europa för jobb och tillväxt, Ett Europa för medborgarna
och Ett Europa öppet mot omvärlden
Dela in den kvarstående tiden i tre delar och arbeta gruppvis med träﬀens områden.
För vart och ett av områdena markerar ni i programmet med frågetecken och utropstecken
de punkter nu vill lära er mer om och de punkter som är extra viktiga för er inför valet.
När grupperna arbetat färdigt gör ni en gemensam lista på ett blädderblocksark eller
whiteboard och prioriterar de punkter som ni vill fördjupa er i. Dela ut arbetsuppgifter i
gruppen för inläsning eller faktabakgrund till nästa träﬀ. Kanske vill ni ordna en öppen
föreläsning eller diskussionskväll kopplad till något av områdena, eller ett studiebesök där
alla medlemmar är välkomna? Diskutera med ordförande och/eller gruppledare.
Avslutning
Avsluta med att stämma av tid och plats för nästa träﬀ och om någon tagit på sig några
extrauppgifter till nästa gång.
Till nästa gång
Läs de tre sista områdena Värderingarnas Europa, Ett tryggt och säkert Europa
och Ett effektivt och demokratiskt Europa sidorna 29–39.
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Träff 3
Värderingarnas Europa
Ett tryggt och säkert Europa
Ett effektivt och demokratiskt
Europa
Inledning
Välkommen till den tredje och sista träﬀen! Inled med att sammanfatta vad ni gjorde förra
gången och om det är någon av cirkeldeltagarna som har några frågor. Om det är någon av
deltagarna som har fått i uppgift att läsa in sig på ett visst område och berätta om det passar
det bra att starta med en kort föreläsning om ämnet.
Valkampanj
Stäm av tiden fram till valet om ni har ett planeringsansvar för själva valkampanjen.
Använd er gärna av Exel-arket från första träﬀen. Stäm av med gruppledare och
ordförande. Utgå ifrån övrigt internt material på liberalerna.se.
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Värderingarnas Europa, Ett tryggt och säkert Europa och
Ett effektivt och demokratiskt Europa
Dela in den kvarstående tiden i tre delar och sätt er i mindre grupper. Det första passet
arbetar ni med Värderingarnas Europa, det andra passet med Ett tryggt och säkert
Europa och det avslutande passet med Ett effektivt och säkert Europa. Byt deltagare i
grupperna mellan passen och glöm inte att ta en bensträckare med kaﬀe eller frukt mellan
varven.
Arbeta på samma sätt som tidigare genom att markera i programmet de punkter där ni
behöver fördjupade kunskaper med ett frågetecken, och de punkter ni anser är extra
viktiga för er inför valet med ett utropstecken.
Gör en gemensam lista i stora gruppen där ni prioriterar de allra viktigaste punkterna.
Hur går vi vidare?
Ta fram de punkter ni prioriterat under de tre träﬀarna. Har ni några punkter med frågetecken som kvarstår? Diskutera om ni vill arbeta vidare med någon eller några av dessa.
Titta också på de punkter ni tror är extra viktiga för er under valkampanjen. Hur kan
ni ta dessa frågor vidare eller rusta dem som ska arbete i valkampanjen på bästa sätt?
Till exempel genom att göra ytterligare en cirkelträﬀ på tema eller kanske ett öppet möte
med en föreläsare eller ett studiebesök.
Ta gärna hjälp av SV-avdelningen om ni vill skapa en arena för samtal eller
föreläsning i form av ett kulturarrangemang. Inspiration och ytterligare material hittar
ni på www.sv.se/liberalerna.
Avslutning
Avrunda med att cirkelledaren sammanfattar vad ni gjort under träﬀarna och om ni
kommit överens om ytterligare någon aktivitet samt att alla inblandade är klara över
ansvarsfördelning och tidsplan.
Gör gärna en runda bland deltagarna där var och en kort berättar vad hen tar med sig
från cirkeln. Glöm inte att fylla i en utvärdering att lämna till SV tillsammans med ifylld
deltagarlista.

Med hopp om god kännedom om programmet
och fördjupade kunskaper om innehållet
– lycka till i valet till EU-parlamentet den 26 maj!
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