
EU – en succé som 
fredsprojekt  
I ruinerna efter andra världskriget väcktes tankarna hos en 
handfull djärva statsmän att skapa förutsättningar för en varaktig 
fred i Europa.  
 Det var bland annat Konrad Adenauer, Alcide de Casperi, Winston 
Churchill och Robert Schuman. På förslag av den franske politikern Jean 
Monnet föreslog den franske utrikesministern Robert Schuman den 9 maj 
1950 att det skulle inrättas en euro- 
peisk kol- och stålunion. Syftet var att länder som hade fört krig mot 
varandra skulle samla sin produktion av kol och stål under en gemensam 
myndighet. Nu skulle råmaterial till krig förvandlas till verktyg för fred och 
försoning.  
Efter flera utvidgningar har antalet medlemsstater i EU ökat från 6 till 27 
och omfattar nu över 500 miljoner människor. De successiva 
utvidgningarna har stärkt demokratin, gjort Europa säkrare och ökat 
möjligheterna till handel och ekonomisk tillväxt.  
 
Folkpartiet var först att ta ställning för ett svenskt EU-medlemskap och 
har sedan dess tydligast stått upp för det europiska samarbetet. 
Folkpartiets samtliga 42 EU-kandidater står upp för det europeiska 
samarbetet och vi har idéerna för ett ännu bättre EU.  
Vi vill att EU ska göra hälften så mycket, men dubbelt så bra. Det innebär 
bland annat ett fördjupat polisiärt samarbete som tar krafttag mot 
människohandel, terrorism och organiserad brottslighet. Samarbete för 
miljön är en förutsättning för att hejda klimathotet och minska 
koldioxidutsläppen. Detta kan bland annat ske genom att satsa på 
kärnkraften och förnyelsebar energi. Vi vill även reformera EU, bland 
annat genom att avskaffa jordbruksstödet, reformera regionalpolitiken och 
att till exempel kultur, turism och socialpolitik inte längre ska hanteras av 
EU.  
 
I dag, den 9 maj, firar vi Europadagen. Vi är övertygade om att 
europeiska unionen har varit en förutsättning för att vi har haft fred i 
Europa i mer än 60 år. Vi tror på att ett starkt och demokratiskt EU är en 
avgörande faktor för ett fredligt Europa även i framtiden. 
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