Utdrag ur Nils Lundgren och Hélène Goudins ”Rapport från Bysans”
Våra ledamöter bland de mest aktiva i EU-parlamentet
Påståenden om att våra ledamöter skulle sitta på läktaren i parlamentet och titta på är illa underbyggda.
Sveriges Television utnämnde så sent som i början av 2007 Nils Lundgren till Sveriges näst mest inflytelserika
ledamot. Sammanställningen byggde på en genomgång av ledamöternas närvaro, uppdrag i utskott och
partigrupper, vilka rapporter de fått skriva och hur ofta de omnämnts i svensk press.'
Om SVT hade gjort om undersökningen idag hade resultatet med stor sannolikhet blivit det samma. Nils
har, som förste vice ordförande i Budgetkontrollutskottet, skaffat sig en god politisk plattform i parlamentet. Det
är en ställning som han har lärt sig att dra stor nytta av. Stick i stäv med vad som ofta påstås visar parlamentets
officiella statistik med all önskvärd tydlighet att både Nils Lundgren och Hélène Goudin, i kategori efter kategori,
har tillhört de mest aktiva svenska ledamöterna under den gångna mandatperioden.
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Varför alla röstförklaringar?
Den sistnämnda kategorin i sammanställningen över hur aktiva våra ledamöter har varit, "röstförklaringar",
är intressant att titta närmare på. I EU-parlamentet kan ledamöter lämna in en skriftlig röstförklaring efter
omröstningar i kamrarna i Strasbourg och Bryssel. Syftet är naturligtvis att förklara varför man har röstat som
man gjort. Nils och Helene har flitigt använt den möjligheten ända sedan starten i långt större utsträckning än
övriga ledamöter.
Skälen är främst två. Dels bidrar vi därigenom till att infria det löfte om mer insyn i beslutsprocessen som vi
gav till väljarna i valet 2004, dels är röstförklaringen ett sätt för oss att få ut varför vårt mandat kräver att vi, till
skillnad från de övriga svenska partierna, ofta röstar mot lagstiftning på EU-nivå.
I början av mandatperioden fick vi mycket kritik för att vi envisades med att skriva röstförklaringar. Våra
politiska motståndare menade att vi genom att skriva röstförklaringar flydde från vår demokratiska skyldighet att ta
ansvar. Inger Segelström (S) hävdade exempelvis i sitt nyhetsbrev att "en röstförklaring stannar i protokollet" och
antydde därmed att den inte var värd något i den politiska debatten."
Inget kunde givetvis vara mer fel. Röstförklaringen är en grundläggande metod för att skapa öppenhet
och transparens i beslutsfattandet. Genom att öppet redovisa för väljarna hur vi har resonerat inför våra
ställningstaganden, skapar vi förutsättningar för väljarna att hålla oss ansvariga för vårt röstbeteende. I ljuset
av den kritik vi fick under början av mandatperioden är det intressant att notera att våra häftigaste kritiker,
Socialdemokraterna, numera allt oftare skriver egna röstförklaringar. Vi har satt ett viktigt exempel.
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