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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?



     ör mig, som företagare  
    och politiker, är ett ökat  
  handelsutbyte länder emellan 
den kanske viktigaste parametern 
för att Sverige och EU ska kunna 
ta ytterligare kliv för ett ökat 
välstånd.

Ingen del, i ett redan exportbe-
roende Sverige, är mer beroende 
än det vi kallar Sydostsverige –de 
tre länen Kalmar, Kronoberg och 
Blekinge. Därför är det av yttersta 
vikt att det finns en röst för denna 
landsända i EU-parlamentet.

En satsning på den fossilfria 
kärnkraften är inte bara en 
möjlighet för export till de län-

der som gjort sig beroende av 
gasleveranser från Ryssland utan 
också en möjlighet till att minska 
klimatpåverkan.

En tro på våra lokala flygplatser 
och infrastruktursatsningar på 
ett eftersatt väg- och järnvägsnät 
är bättre än en höghastighets-
järnväg, vars teknik riskerar vara 
passé redan vid invigningen och 
där kostnaderna riskerar tränga 
ut en rad betydligt viktigare in-
satser.

Gemensamma krafttag mot den 
gränsöverskridande brottslighe-
ten såsom internationella stöld-
ligor och människohandel genom 
exempelvis mer utbyte av olika 
brottsregister.

EU:s inflytande bör hållas på rätt 
nivå! Den för oss kristdemokrater 
så viktiga subsidiaritetsprinci-
pen, att beslut ska fattas på lägsta 
möjliga ändamålsenliga nivå. Det 
innebär att varje land också ska ha 
ett mycket starkt självstyre! Detta 
gäller i synnerhet sociala frågor.

 Kryssa 
Patrik Åkesson
i EU-valet!



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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