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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?

eva.arnesson@kristdemokraterna.se 
facebook.com/EvaBArnessonKD 
Twitter: @Eva_Arnesson 
Instagram: @eva.arnesson 
www.kristdemokraterna.se
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Jag tror på Europa och EU. 
Tror på EU som ett fredsprojekt 
som har bidragit till att skapa 

den längsta period av fred och 
ekonomisk framgång som Europa 
någonsin har upplevt. Om 

unionen även i framtiden ska 
kunna vara ett redskap för fred 
och samarbete så måste dock EU 
tyglas. Det är inte i EU-parla-
mentet beslut om svensk skola, 
sjukvård, föräldraförsäkring, 
a-kassa eller arbetsvillkor ska tas. 
Det måste vi i Sverige själva få 
besluta om.

Jag vill att EU-parlamentet ska ha 
ett barnperspektiv när det kom-
mer till frågor som rör familj, barn 
och unga. Familjepolitiken ska 
vara utan överstatlig styrning och 
tvångskvotering. Det är du och din 
familj – inte politiker i Bryssel – 
som vet vad som är bäst för just er.

Jag vill att EU arbetar gränsö-
verskridande, där gemensamma 
lösningar behöver vara i fokus. 

Det handlar om att stärka och 
försvara mänskliga rättigheter 
runt om i världen. Stärka Europas 
inre marknad och handel, skapa 
mer tillväxt och fler jobb. Arbeta 
med de stora miljöproblemen och 
för en reglerad migrationspoli-
tik. Bekämpa den internationella 
brottsligheten. 

Inom dessa områden är EU en 
mycket starkare och effektivare 
aktör än vad de enskilda länderna 
kan vara på egen hand. Här be-
hövs ett enat Europas fasta hand 
och tydliga röst. 

Nej till  
tvångskvotering  
från Bryssel



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.
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