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    TYCKER ATT EU SKA VARA LAGOM. 

    EU ska fokusera på frågor som 

kräver gemensamma lösningar och hålla 

sig borta från sådant som sköts bättre på 

nationell nivå. 

 EU SKA HÅLLA SIG BORTA FRÅN 
VÄLFÄRDSPOLITIKEN
Nyligen antog EU regler om föräldraför-
säkringen, det är en sådan fråga som vi 
tycker att länderna själva ska besluta om.

 EU SKA AGERA FÖR FLER JOBB 
Genom att underlätta för företagande och 
ekonomiskt utbyte mellan EU-länderna 
skapar EU jobb och tillväxt. Mer behöver 
göras. Genom handel med andra delar av 
världen skapas också � er jobb här. 

 EU SKA TA KRAFTTAG FÖR KLIMATET 
EU behöver leda den gröna omställ-
ningen. EU har världens mest ambitiösa 
system för handel med utsläppsrätter, 
det behöver fortsätta att utvecklas. Även 
länder utanför EU behöver övertygas om 
att ansluta sig.  

 EU:S BUDGET SKA VARA MÅTTFULL
EU-kommissionen vill chockhöja Sveriges 
medlemsavgi�  och införa EU-skatter. 
Det tycker vi är fel. Istället borde vi om-
prioritera i EU-budgeten.

VAD ÄR
LAGOM?



  agligen drabbas  
   människor i Europa av  
       antibiotikaresistens. Det  
   hände även i min familj.

För nästan exakt 10 år sedan 
skulle min mamma genomgå 
en planerad höftledsoperation. 
Det var planerat att byta båda 
höftlederna. Operationen gick till 
en början bra men hon drabbades 
senare av en kraftig infektion i 
såret så mängder av antibiotika 
sattes in. Ett antal operationer 
senare slutade det med att hon 
idag får tillbringa resten av sitt liv 
i rullstol. Läkarna gjorde allt de 
kunde men antibiotikaresistensen 
var tuff att reda ut.

Nu undrar ni säkert vad det här 
har med EU att göra? 

EU kan göra två saker och det vill 
jag vara med och bidra till. Den 
första är att vi kan ha gemensam-
ma riktlinjer för antibiotikaan-
vändning. Idag överkonsumeras 
det antibiotika i många länder 
som ges mot sjukdomar där den 
egentligen inte behövs. Det är en 
viktig patientsäkerhetsfråga. 

Det andra är att det behövs resur-
ser till ny forskning på området. 
Vi behöver antibiotika 3.0. En 
ny generation penicillin som kan 
möta de nya bakterierna och 
hjälpa alla dem som drabbas av 
resistenta bakterier. Här kan EU 
vara en viktig spelare.

Jag vill ha ett Europa som bryr 
sig om människor. Det här är ett 
problem som drabbar människor. 
Värst utsatta är redan sjuka 
människor med begränsat im-
munförsvar. Det är därför som 
jag väljer att kandidera till Euro-
paparlamentet i maj.

Tillsammans  
kan vi göra  
Europa till 
en tryggare plats



KD sätter människovärdet främst och vill prioritera det som 
är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. 

Det var kristdemokrater som lade grunden till unionen efter 
andra världskriget. Länder som hade krigat mot varandra 
kunde därigenom bevara freden, stärka demokratin och byg-
ga välstånd tillsammans. De här grundläggande värdena är 
viktiga också i vår tid. Idag är vi oroliga för att unionen inte 
ska hålla ihop. 

Att kämpa för ett lagom EU är att värna unionen.

VÄRDERINGAR ATT LITA PÅ

KD.nu/blimedlem

facebook.com/kristdemokraterna
Insta: @buschebba
Twitter: @kdriks, @buschebba
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