
RÖSTA PÅ EVIN BADRNIYA



Twitter: @evinbdya 
Mail: evin.badrniya@kristdemokraterna.se 
www.kristdemokraterna.se

EVIN  
BADRNIYA
KANDIDAT TILL  

EUROPAPARLAMENTET 

Ålder: 21 år 

Bor i: Stockholm

    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?



   et är fantastiskt hur Europa  
  gått från destruktiva krig 
till ett tätt samarbete. Det är 
viktigt att vi behåller dessa 
goda relationer och ser till att 
länderna i vår union fortsätter 
utvecklas. 

EU är i grunden positivt men 
har på senare tid tappat fokus. 
Slöseriet har ökat och likaså 
försöken till överstatlighet i fel 
frågor. Man ägnar sig åt onö-
digheter som länderna själva 
borde fatta beslut om. Det är 
inte okej. 

Som kristdemokrat vill jag se 
ett smalare men effektivare 
EU med fokus på rätt saker. 
EU måste komma närmre 
medborgarna. Vi ska aldrig 
eftersträva en federation eller 
mer överstatlighet. Vi måste 
sätta tydliga gränser för vad 
EU ska ägna sig åt. Att försvåra 
för internetanvändare eller 
lägga sig i svensk familjepolitik 
tillhör inte kärnuppgifterna.

För att bevara samarbetets 
framgång behöver vi därför 
prioritera om. Vi måste rikta 
energin till frågor där EU-sam-
arbetet behövs och se till att 
frågorna alltid tas på ändamål-
senliga nivåer

Jag vill se ett  
smalare men  
effektivare EU  
med fokus  
på rätt saker



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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