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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?



Jag vill att EU ska ta tag i de 
problem som är gemensamma 
för alla medlemsländer. De 
stora miljöproblemen. Den 
internationella brottsligheten. 
Arbetet med att stärka och 
försvara mänskliga rättigheter 
runt om i världen. Där är EU 
mycket starkare och effektivare 
än vad de enskilda länderna är 
på egen hand. 

I mitt dagliga värv som ordfö-
rande i miljönämnden i Västra 
Götaland arbetar jag för ett 
förbättrat klimat genom att 
möjliggöra och sprida goda 

arbetssätt och idéer. Av samma 
anledning har jag engagerat 
mig i två internationella orga-
nisationer.

Som ordförande för Europas 
största oberoende regionorga-
nisation, Assembly of Europe-
an Regions, AER, får jag ofta 
föra regionernas talan, bland 
annat gentemot EU-kommis-
sionen och Europaparlamentet. 

Jag leder även, R20 - Regions 
of Climate Action, som skapa-
des av Kaliforniens dåvarande 
guvernör Arnold Schwarzeneg-
ger i frustation över att klimat-
frågorna så länge åsidosattes. 
Idag visar vi på vad ett nära 
samarbete mellan politik, nä-
ringsliv och akademi på lokal- 
och regional nivå kan betyda 
men vi arbetar också konkret 
med finansiering av hållbara 
projekt världen över.

Tillsammans  
blir vi starkare  
och kan lära  
av varandra!



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
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