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Et Europa uten fascisme og rasisme 

Vedtatt av SVs landsstyre 26. mai 2019.  
 
Valget til EU-parlamentet går av stabelen 23.-26. mai. Ytre høyre-partier ser ut til å gå fram, en 

framgang som delvis henger sammen med økende skepsis mot EU blant EUs innbyggere. EU-

tilhengere prøver å framstille dette som et valg mellom EU og fascisme, og at demokratisk innstilte 

mennesker må slutte opp om EU-prosjektet. Dette er en konstruert og feil motsetning.  

 

Dersom Europa ikke igjen skal bli dominert av spøkelser fra fortida i form av fascisme og nynazisme 

må det føres en radikal omfordelingspolitikk fra de rikeste til folk flest. Sosial boligbygging, gratis 

utdanning, arbeid til en lønn å leve av og en aktiv velferdsstat må på dagsorden. Dette fordrer at 

høyresidas prioritering av elitene med omfattende skatteletter og privilegier stoppes, og avløses av 

venstresidepolitikk.  

 

Et sterkere EU er ikke svaret på disse utfordringene. Det kapitalistiske EU har innebygget 

markedsliberalismen i sin «grunnlov» - Lisboatraktaten – og er skapt for å fremme europeiske 

interesser i den globale kampen om billig arbeidskraft, råvarer, investeringer og profitt. Uansett om 

det i perioder har vært et flertall av sosialdemokratiske regjeringer har det vært stø kurs med 

markedsliberalisme og høyrepolitikk. Grunnlaget for den radikale høyrepopulismen som nå brer seg i 

Europa ligger dermed i EU sjøl.  

 

EU preges av enorme forskjeller i makt og rikdom og en voksende underklasse av fattige og «working 

poor». Kombinert med undergraving av det nasjonale demokratiet, omfattende folkeforflyttinger for 

å skape utbytting og billig arbeidskraft, samt utplyndring av Afrika og kontinentets ressurser, har 

dette skapt en rekke kriser og motsetninger som ytre høyre-bevegelser har kunnet vokse på. I neste 

omgang skaper dette uro hos konservative og moderate krefter som sklir lenger og lenger til høyre i 

angst for å miste velgere. Resultatet blir en kraftig høyredreining av politikken, der aggresjonen 

rettes mot flyktninger og fremmedarbeidere, ikke mot de arbeidsgiverne som utnytter arbeidsfolk, 

eller storkapitalen som har skapt flyktningekrisa gjennom sin historiske utbyttingspolitikk og 

europeiske lands krigføring på det afrikanske kontinent.  

 

Folk trenger mat, trygghet for arbeid, utdanning og en rimelig bolig. Skapes dette, skapes grunnlaget 

for å kunne møte andre mennesker uten angst og fordommer. Da finner ikke ytre høyre grobunn for 

sin hatretorikk og de vil miste folkelig oppslutning. SV ser det som sin historiske oppgave å være med 

å skape en front mot høyrefascisme og rasisme gjennom en aktiv omfordelingspolitikk, klassekamp, 

anti-krigspolitikk og en solidaritetspolitikk overfor mennesker på flukt. Vi står i denne kampen 

sammen med europeiske kamerater, innafor eller utafor EU, i motstanden mot markedsliberalismen. 

Enten den har form av Victor Orbans utilslørte tvangslover mot arbeidsfolk, eller Macrons privilegier 

til de superrike koplet med massiv politivold mot vanlige mennesker som protesterer mot 

forskjellspolitikken.  

 


