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Europaforum XXV Norra Sverige, 28-29 mars Luleå 
 

- Mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra 
nordligaste länen 
 
SYFTE: öka kunskapen och medvetenheten om Europapolitiken samt att påverka de 
delar som berör norra Sverige 
 
Program: se länk http://www.europaforum.nu/wp-content/uploads/2019/02/program-

europaforum-2019-lulea.pdf 
 
 
Nytta som Europaforum gjort 
 
Listan över genomförda projekt, åstadkomna förändringar och framgångar i förhandlingar är 
lång. Bland annat slutade kartan över Europa som användes inom EU bokstavligt talat 
ungefär vid Sundsvall – det gör den inte längre. 
 
Detaljerna är inte det viktiga. Stora förändringar har skett inom alla områden för bevakning 
och påverkan: 

- Infrastruktur 
- Energi, miljö, klimat 
- Regional utveckling/sammanhållningspolitik 
- Attraktiv livsmiljö/demografi 
- Näringspolitik 
- Forskning och innovation 

 
De projektmedel som använts inom de nordligaste 4 länen inom dessa områden räknas i 
hundratals miljoner € - och är ett rejält tillskott i det regionala utvecklingsarbetet.  
 
Future of Europe 
Tema för mötet 
 
Konferensen inleddes av ordförande Erik Bergqvist (Region Västerbotten) som påminde oss 
om bakgrunden till EU, hur konflikter och krig gjorde det nödvändigt att skapa en motvikt, 
ett band som håller ihop Europa. Med en historisk exposé över utvecklingen visade Erik 
också den nytta som olika typer av påverkan gjort, bland annat Europaforum Norra Sveriges 
insatser. 
 
Resultaten har kunnat uppnås för att vi i norra Sverige haft gemensamma ståndpunkter i 
viktiga frågor, trots att vi hör till olika partier eller organisationer.  
 
Vi blev också påminda om en viktig sak: En enda grund skapade EU: ”Vi vill aldrig mer ha 
krig!” 

http://www.midtskandia.org/
http://www.europaforum.nu/wp-content/uploads/2019/02/program-europaforum-2019-lulea.pdf
http://www.europaforum.nu/wp-content/uploads/2019/02/program-europaforum-2019-lulea.pdf
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Två talare, key note speakers 
 
Sir Graham Watson 
tidigare Europaparlamentariker och ledare för ALDE (liberala partigruppen i EU): 
 

- Att lämna EU är det dummaste Storbritannien gjort sedan vi kastade ut romarna 
- Tilliten som byggts upp under årtionden mellan institutioner, mellan stater, mellan 

människor och företag rivs nu ner 
- Faran är att vi blir fattigare och dummare utan eu 
- 100 miljarder pund i uteblivna investeringar från Europeiska företag är den 

beräknade effekten av BREXIT 
- Vi i investerar för lite i demokratin, och det är orsaken till BREXIT (och till 

nationalistisk populism som nu sprider sig) 
- Alla marknader behöver tillräckligt mycket 3T: talent, technology, tolerance. Brexit är 

beviset på att åtminstone ett T inte räcker till i UK just nu. 
- I Storbritannien har man missuppfattat Darwin: det var inte de starkaste, eller de 

mest intelligenta, som överlevde. Det var de mest anpassningsbara. Survival of the 
fittest.  

 
Jozef Stahl 
Policy, Generaldirektoratet REGIO, Europeiska Kommissionen 
 
EU har en viktig uppgift för hela den inre marknaden som många glömmer bort: ”We are 
supposed to make places function for people to live in or to visit in a modern context.” 
 
Trenden går mot mera av: 

- Place based policies 
- Territorial based policies 

 
Det betyder att regionalt baserade aktiviteter och organisationer (til exempel MidtSkandia) 
är viktiga i framtidens EU. 
 
Enligt Stahl finns det ingen anledning att en region kan få gehör för sina frågor i Bryssel – det 
är Europaforum Norra Sverige ett bevis på. 
 
Sammanhållningspolitiken fungerar, för det mesta. Men det är inte alltid att nyttan med EU 
verkligen görs synlig. Att det inte skall gå att resa utan pass till resten av Europa efter Brexit 
kom som en nyhet för många britter, liksom en mängd andra fördelar de nu blir av med. 
 
Slutligen ett tips från Stahl: 
EU har stor budget – det är viktigt att ni bestämmer lokalt vad ni vill göra med pengarna, 
annars är risken att de hamnar någon helt annanstans. 
 

http://www.midtskandia.org/
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Transport- och infrastrukturseminarium 
 
Mårten Edberg från Region Västerbotten moderator. 
 
Europaforum har lyckats få in Bottniska korridoren som en del i den europeiska satsningen 
på bättre infrastruktur. 
 
Många infrastrukturprojekt kan medfinansieras eller stöttas genom olika system inom EU – 
men det kräver att motparten lever upp till sina åtaganden. 
 
Det har också stor effekt att agera samlat i de sammanhang där man kan påverka. 
Tillsammans är vi starka regioner, kommuner etc. Ensam är bara ensam, enligt 
erfarenheterna hittills.  
 
Sammanfattning: 

- Samverka 
- Långsiktighet, envishet 
- Bygg relationer, använd representationerna i Bryssel 
- Ta en fråga i taget, gå sedan vidare 

 
 
Politisk debatt 
 
Företrädare för de partier som sitter för Sverige i Europa Parlamentet idag avslutade 
Europaforum med en debatt. 
 
I korthet gick skiljelinjerna mellan tre block i debatten: 
 

- V+SD: vill ha minde inblandning från EU generellt, båda vill gå ur 
- S+M+KD+C: tycker att EU är lagom mycket närvarande. 

o S: mer socialpolitik i EU 
o M: mer frihandel, mer rörlighet 
o KD: ”EU är lagom” 
o C: klimat och regionalpolitik 

- L: Mer samarbete i EU generellt 
 
Moderatorn Rolf Fredriksson gjorde sammanfattning och avslutning. Nästa Europaforum blir 
i Jämtland. 
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