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Söndagsöppet på Systembolaget 
– en attack mot monopolet?
Är det i själva verket så att Moderaterna vill avskaffa
detaljhandelsmonopolet helt och hållet? Frågan måste
ställas efter partiets senaste utspel om söndagsöppet
på Systembolaget.

Att verka för söndagsöppet luktar populism och röstfiske lång väg. 
Enligt partiet är det en frihetsfråga. Verdandi undrar: frihet för vem?
Inte bottnar förslaget i omsorg om barnens bästa. Inte är det risk-
konsumenternas frihet och livskvalitet man värnar om. Och vad 
hände egentligen med partiets hänsyn till folkhälsomålen?

Verdandi förundras över Moderaternas riktningsändring i alkohol-
politiken. Förutom söndagsöppet vill man även tillåta gårdsförsälj-
ning av alkohol. Det skulle vara ett direkt hot mot Systembolagets 
monopol på försäljning av alkohol. Anledningen är att frågor som 
rör vårt statliga detaljhandelsmonopol kan tas upp i EU-domstolen. 
Beslut där påverkar vår alkoholpolitik. Om vi tillåter gårdsförsäljning 
i Sverige, så är risken uppenbar att någon intressent stämmer 
Sverige i EU-domstolen för diskriminerande konkurrens. 
Mycket talar för att EU-domstolen då beslutar att Sverige måste 
tillåta andra intressenter att sälja alkohol via andra kanaler än 
Systembolaget.

Verdandi ser ingen anledning att utöka Systembolagets nuvarande 
öppettider. Som tur är gör inte heller majoriteten av våra riksdags-
ledamöter det. Vi hoppas att även Moderaterna tänker om i frågan. 

Vi ska även i framtiden hålla stängt på Systembolaget under söndagar. 
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Verdandi är en partipolitiskt 
och religiöst obunden 
organisation som arbetar 
med opinionsbildning, 
kamratstöd och nätverks-
arbete samt organisering av 
utsatta grupper till kamp för 
bättre villkor. 

Föreningens prioriterade frågor:

•   Mot fattigdom
•   Mot missbruk
•   För en generell och 
     solidarisk välfärdspolitik
•   Mot rasism, främlings-
     fientlighet och homofobi
•   För jämställdhet

Verdandis organisation:

•   10 distrikt
•   39 lokalavdelningar, från 
     Sundsvall till Lund
•   5 ungdomsavdelningar
•   3 sociala företag
•   5 500 medlemmar och 
     cirka 15 000 deltagare 
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