
  

 

 

 

 

 

Terrorism och organiserad brottslighet rör sig över landsgränser och påverkar 

tryggheten i hela Europa. Samarbetet med andra är avgörande för att förhindra 

och bekämpa såväl stöldligor som våldsbejakande extremister. För terrorhotet 

mot Sverige, skjutningar i utsatta områden, inbrott och stölder av båtmotorer 

och jordbruksmaskiner påverkas av faktorer utanför Sveriges gränser.  

 

Brottsligheten som drabbar Sverige drabbar också andra EU-länder. 

Brottsaktiva personer rör sig inom EU för att både begå brott, förflytta 

stöldgods och undvika upptäckt. Utöver regeringens satsning på 10 000 fler 

polisanställda och starkare myndighetssamverkan vid gränserna kan ett bättre 

samarbete i EU också bidra till ökad trygghet i Sverige.  

 

Därför vill Socialdemokraterna: 

 

- Skapa snabbare tillgång till elektroniska bevis i hela EU 

Svenska åklagare ska kunna hämta in viktigt bevismaterial direkt hos utländska 

tjänsteleverantör i andra EU-länder. 

 

- Stärka Europol 

Den Europeiska polisbyrån Europol ska fortsätta stärkas. Under den senaste 

mandatperioden har myndigheten fått större anslag, från ca 90 till 135 miljoner 

euro på fem år. Det är angeläget att även Europol stärks inom ramen för EU-

budgeten. 

 

- Införa återreseförbud för brottslingar och hårdare krav mot 

medlemsstater att ta emot egna medborgare som dömts för brott 

Alla länder i EU bör skyndsamt ta emot sina egna medborgare och det ska 

upprätthålls en miniminivå som säkerställer att fängelserna är acceptabla. Vi vill 

därför att EU ska vidta åtgärder för att alla medlemsländer ska leva upp till 

dessa krav. Socialdemokraterna vill också förändra EU:s rörlighetsdirektiv så 

att fler EU-medborgare som begått brott i Sverige kan beläggas med 

återreseförbud. 
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En stor del av de illegala vapen och handgranater som används av kriminella i 

Sverige har smugglats in från andra länder. Socialdemokraterna vill strypa 

tillgången av illegala vapen och sprängämnen inom EU. 

 

Därför vill Socialdemokraterna: 

 

- Offensiv mot vapen från västra Balkan 

EU i samarbete med berörda länder – såväl medlemsstater som icke-

medlemmar – bör förstärka polissamarbetet och initiera en omfattande 

vapenamnesti under en begränsad tid. Detta bör kombineras med uppköp av 

skjutvapen genom en skrotningspremie som finansieras genom EU-medel. 

 

- Skärpa kontrollen av ämnen som kan användas i 

sprängämnestillverkning 

Möjligheten att köpa så kallade sprängämnesprekursorer, kemiska ämnen som 

kan användas för att tillverka sprängämnen, måste begränsas ytterligare, och 

kontrollen av de personer som hanterar dem skärpas. 

 

- Förbjud bangers och kraftiga smällare i hela EU 

Att EU:s pyroteknikdirektiv skärps för att strypa tillgången på kraftiga smällare, 

som bangers (t ex Cobra 8), vilka allt oftare används som sprängämne för att 

orsaka kraftig förödelse.  

 

Om Sverige ska kunna skydda sina medborgare mot brott och samtidigt värna 

stödet för fri rörlighet mellan EU:s länder och mottagande av de som flyr 

förföljelse i andra delar av världen så måste gränskontrollerna fungera betydligt 

bättre än idag.  

 

Därför vill socialdemokraterna 

 

- Utökade möjligheter att bedriva inre gränskontroll 

Medlemsstaterna ska ges större möjligheter än idag att själva, utifrån objektiva 

och gemensamt beslutade kriterier, göra den slutgiltiga bedömningen om det är 

nödvändigt att ha inre gränskontroller mellan medlemsstater. Parallellt med 

detta vill vi även utreda ett system med gränsnära kontroller och kamerasystem 

i Sverige.  
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- PNR-uppgifter också på färje- och tågresor 

Arbetet mot smugglare, internationella stöldligor och terrorism ska 

effektiviseras genom att utöka utbytet av passageraruppgifter, från flyg till 

annan gränsöverskridande persontrafik. 

 

- Ett system med säkra länder för att avgöra asylsökningar 

Samtidigt som asylrätten värnas vill vi inrätta ett system för att snabbt avgöra 

ansökningar från säkra länder och särskilt prioritera de fall där det finns 

misstanke om att personen besöker Europa för att begå brott. 

 

- Förstärk Frontex med upp till 10 000 gränskontrollanter 

Vi anser att EU:s gränskontrollmyndighet Frontex ska få tillgång till en stående 

styrka med en kapacitet om upp till 10 000 gränskontrollanter, större 

befogenheter och den utrustning som krävs för att skärpa bevakningen av 

Schengens yttre gräns. 

 

- Biometrisk kontroll av alla som reser in i EU 

I nuläget sker kontroll av biometriska data i pass vid inresa till Schengen endast 

för tredjelandsmedborgare. Kontrollnivån behöver höjas betydligt genom att 

samma kontroll också görs av Schengenmedborgare vid inresa från tredje land. 

EU bör mer effektivt utnyttja informationen i de EU-gemensamma systemen 

för gränskontroll, migrationshantering och brottsbekämpning. 

Socialdemokraterna anser också att regelverket bör ändras så att kontroll av 

tredjelandsmedborgares identitet inom EU:s territorium underlättas. 

 


