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Yttrande avseende betänkandet EU på hemmaplan
(SOU 2016:10)
Linnéuniversitetet (Lnu) instämmer i den problembild som utredningen visar
avseende begränsad insyn, delaktighet och inflytande för medborgare i
Sverige beträffande frågor och beslut som fattas inom den Europeiska
unionen (EU). Lnu delar utredningens betoning av att det saknas såväl öppna
nationella kanaler som ett offentligt samtal om svensk politik inom EU. Trots
ett över 20-årigt medlemskap där svensk politik är integrerat med EU:s har
inte politiska institutioner eller det politiska samtalet i Sverige utvecklats i
takt med vårt fördjupade medlemskap.
Som kunskapsförmedlande instans vill Lnu särskilt fokusera utredningens
problembild avseende bristande kunskap och offentligt samtal om svensk
politik och EU i det svenska samhället, i skolor, inom media och hos politiker
och tjänstemän. Vi vill betona utredningens budskap om att med ökad
kunskap om hur svensk politik är integrerad med frågor och beslut inom EU
från kommunal till nationell nivå ökar chansen till ett dynamiskt offentligt
samtal och delaktagande. Vi vill också betona att kunskapen om EU:s
beslutsfattande inte bara bör utan ska vara i nivå med kunskaperna om
svenskt beslutsfattande. Utredningen pekar på flertalet möjliga
kunskapshöjande åtgärder som bör vidtas och vikten av att samhällets
kunskapsförmedlare mer aktivt förmedlar information och kunskaper om
EU:s betydelse för svensk politik och demokrati. Vi stödjer dessa förslag till
åtgärder för att främja insyn och delaktighet och för att förbättra
informationstillgången.
Ytterligare åtgärd
För att nå ett grundläggande kunskapslyft i det svenska samhället vill Lnu
dock betona en i denna utredning bortglömd resurs som utgörs av den högre
utbildningen. Högskolor och universitet bör vara ett självklart verktyg i
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arbetet med att lyfta kunskapsnivån om EU på hemmaplan. Vi menar att
högskolor/universitet är en naturlig plattform, inte bara för att utbilda unga
vuxna utan också genom samverkan med viktiga samhällsaktörer så som
folkvalda, tjänstemän, lärare och journalister. Genom att betona högskolornas
och universitetens särskilda samverkansuppgift att säkerställa god
kunskapsnivå hos dessa aktörer ges långsiktigt förutsättningar för ökad
kunskap och ett offentligt samtal om EU på hemmaplan.
Ninni Wahlström, professor och dekan för fakulteten för samhällsvetenskap
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