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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?
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   är inte bara Bryssel. EU  
    är lika mycket Arjeplog, 
Mora, Kalmar, Örebro och varen-
da svensk kommun. EU är alla  
vi – mer än 500 miljoner i 28 
länder – som insett att om vi for-
mar vår framtid gemensamt, så 
står vi bättre rustade mot faror 
som ett enskilt land inte kan vär-
ja sig mot alldeles på egen hand.

Klimathoten, pandemier, han-
delskrig, organiserad brottslighet 
och terrorism. Vi skyddar oss 
bättre om vi sträcker ut en hand 
till våra grannar i Europa för  
   gemensamma insatser.  
    Enade står vi också star-

kare när globala stormakter söker 
infiltrera och splittra vår europeis-
ka sammanhållning. Ingen ska tro 
att vi klarar oss bättre var och en 
på egen hand. Europas många se-
niorer vet det av egen erfarenhet.

Den goda framtid vi vill uppleva 
för egen del och för kommande 
generationer förutsätter också 
samförstånd om hur vi säkrar 
demokrati, goda rättsprinciper 
och traditionella europeiska vär-
deringar. Ett ärligt handslag över 
landgränserna är också en god 
försäkring för stabil ekonomisk 
utveckling och fortsatt tillväxt. 
Nödvändig för att skapa jobb åt 
fler och en trygg tillvaro för en 
åldrande befolkning.

Seniorer runtom i EU – jag är själv 
en av dem – har sett med egna 
ögon hur fred, försoning och nära 
samarbete skapat ett annat och 
vida bättre Europa. Ibland inte så 
lätt, men alltid rätt. Så vill jag att 
vi fortsätter – tillsammans i EU.

Med ett ärligt  
handslag över  
nationsgränserna blir 
vårt Europa bättre

 Seniorers erfarenheter 
behövs i Europaparlamentet



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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KD.nu/blimedlem

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