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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.
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Jag som ung kristdemo-
krat tror på EU. Jag har haft 
förmånen att växa upp utan 
krig och förtryck i ett samhälle 
med harmoni och demokratisk 
anda. Det finns tyvärr krafter 
inom Europeiska Unionen, 
som vill splittra och bryta ned 
grunderna för ett demokratiskt 
Europa. Effekten av detta kan 
bli ett konfliktfyllt Europa i 
likhet med det som har hänt i 
mina hemtrakter  
i Mellanöstern. 

Jag är oroad över de krafter, 
som vill skapa ett federalt EU i 

likhet med USA. Dessa krafter 
har med all säkerhet bidragit 
till Brexit-beslutet. Om unio-
nen även i framtiden ska kunna 
vara ett redskap för fred och 
samarbete måste EU stramas 
upp och bli tydligare. Vår 
välfärd ska vi själva bestämma 
över. EU ska med andra ord 
inte lägga sig i hur vi utvecklar 
vår välfärd på nationell nivå. 
Man måste respektera att 
länderna i unionen har olika 
förutsättningar och därför inte 
kan ha samma sociallagstift-
ning. EU behöver bli en tydli-
gare röst - en röst som värnar 
om samarbete och motverkar  
     terrorism - en röst  
      som vill tackla  
     de stora miljöpro-
blemen men även en röst som 
vill göra EU ”lagom” igen.

EU bildades  
som ett freds- 
projekt, låt det  
så förbli

”ETT LAGOM EUROPA”



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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