
Din röst behövs i 
Europaparlamentsvalet
IF Metall vill se ett EU för oss, där människan 
sätts före marknaden. Där industriarbetarna inte 
konkurrerar med varandra genom låga löner och 
dåliga arbetsvillkor. Där vi jobbar tillsammans för att 
ingen ska dö av jobbet. 

Rösta den 26 maj, och du – rösta för ett demokratiskt Europa.

Johan Danielsson 
– fackets EU-kandidat
”EU-samarbetet är enormt viktigt för svensk industri, 
svensk konkurrenskraft och i förlängningen också för 
svensk välfärd.

Jag vill att alla människor i Sverige och övriga 
Europa ska kunna gå till arbetet och känna sig trygga 
att komma hem på kvällen. Att vi har en trygg och 
anständig arbetsmiljö för alla som arbetar i Europa.

Vi måste bryta den oroande utveckling vi ser i 
Europa i dag, där demokratin och rättsstaten 
hotas, för det är svårt att tänka sig en stark och 
fri fackförening i ett land som inte längre fullt 
ut respekterar de demokratiska principerna.”

Johan Danielsson jobbar som EU-samordnare hos LO 
och står som nummer två på Socialdemokraternas 
lista i valet till Europaparlamentet.
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