Vad har EU någonsin gjort för mig?
1. SKAPAT FRED PÅ DIN KONTINENT
EU grundades på ruinerna från världen av i går. Efter århundraden av krig och elände kunde
arvfiender enas om att fred skulle råda på den vår kontinent. EU har fått Nobels fredspris.
2. BILLIGARE OCH FLER VALMÖJLIGHETER
Den gemensamma inre marknaden är grunden i EU-samarbetet: friheten att köpa och sälja varor
och tjänster utan dyra tullavgifter. Det har gjort människor rikare och gett oss fler valmöjligheter.
3. FIXAT SÅ ATT DU KAN LÄMNA PASSET HEMMA (I NÄSTAN HELA EU)
Tack vare europeiska överenskommelser slipper du långa köer till kontroller på flygplatser och
tågstationer. Att resa i Europa har blivit mycket smidigare tack vare den Europeiska unionen.
4. GJORT RESORNA BILLIGARE OCH SÄKRARE
I och med den gemensamma marknaden har flygbolagen i Europa utsatts för varandras
konkurrens, vilket tvingat dem att effektivisera och bli bättre. Gemensamma regleringar
på flyg har gjort att du kan känna sig säker på din flygresa – oavsett om flygbolaget är
svenskt, grekiskt eller irländskt. Samtidigt har priserna blivit lägre.
5. SÄNKT SAMTALSKOSTNADEN
EU har gjort de europeiska telefonmarknaderna friare, och då har priserna fallit – bra för oss
konsumenter. Internationella telefonsamtal har fallit med 80 procent under de senaste 30 åren.
6. SLOPAT ROAMINGAVGIFTERNA
I sommar antas lagstiftning som gör att kostnader för surf på mobilen inte längre är högre i
resten av Europa än hemma.
7. FLER FÅR SINA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER RESPEKTERADE
De länder som vill gå med i unionen måste respektera vissa universella rättigheter. Detta krav
gjorde att de före detta diktaturer i central-, syd- och östra Europa som nu är medlemmar i
unionen, utvecklades i en demokratisk riktning.
8. FÖRBÄTTRAT MILJÖN
Tack vare förhandlingar och regler på EU-nivå har Europas luft och vattendrag blivit renare.
9. FÖRENKLAT FÖR DIG SOM VILL BO, PLUGGA OCH JOBBA UTOMLANDS
EU-medborgare har rätt att bo och jobba var de vill i hela unionen, och få samma behandling
som andra i det land de flyttat till. Det har också blivit betydligt enklare att studera på universitet i resten av Europa.
10. SÄNKT MATPRISERNA
Under de senaste 22 åren har svenskar fått betydligt högre löner. Dessutom har
livsmedelspriserna sjunkit med 20 procent efter att ha anpassats till de andra medlemsstaternas. På så sätt har svenskarnas ekonomiska frihet förändrats i grunden.

GÅ MED I LIBERALERNA om du vill stödja den fria rörligheten,
solidariteten och mänskliga rättigheter i Europa. Frihet måste försvaras.
Swisha 50 kr till 123 148 12 41. Skriv ”ny” i meddelanderutan följt av hela
ditt personnummer och din mejladress.
Eller gå in på liberalerna.se/bli-medlem
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