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#1. Jag var en av dem
Jag var en av de tystade, en av de 
kontrollerade och
slagna, en invandrarkvinna bland 
många
Jag var en av de isolerade och 
söndermedicinerade
Jag var en av dem som flydde 
misshandlade till kvinnohus.
Jag är en av dem som fått en ny 
chans och som tagit den.
Jag var en av dem och de är alltid 
med mig - också till Bryssel

#3. En kvinna är en hel människa
I religionens och kulturens namn 
förtrycks flickor och kvinnor
Vi kallas ”halva människor” 
Men ett mänskligt samhälle byg-
ger inte på könsdiskriminering 
och könsapartheid
I ett mänskligt samhälle är vi 
människor med samma värde och 
samma möjligheter
Mänskliga rättigheter gäller även 
invandrarkvinnor
Kultur är aldrig en ursäkt för 
förtryck!

#19. Tyck inte synd om oss
Tyck om oss
Det är inte synd om oss för att vi 
inte är européer
Det är inte synd om oss på grund 
av vår hudfärg

Långa förväntningar är också 
rasism
Vi är kompetenta människor som 
har kommit över hav och land
Ställ därför krav på oss på språk 
och kulturförståelse
Krav skadar oss inte 
Krav gör oss framgångsrika

#29. Barn ska inte sexualiseras 
Barn är inga handelsvaror
Barn är inga sexualobjekt
Barn är inte fruar
Barn är barn
Barn har rätt till goda vuxna
Barn har rätt att leka och leva i 
trygghet
Barn har rätt att mogna som 
människor i sin takt 
Barn är framtiden vi skapar

#34. Inga människor på köttdisken!
En ström av olyckliga flickor 
säljs på Europas marknader som 
sexslavar
Profitörer går bokstavligt över 
andras liv och lycka för sin vinst
Överallt är förödda liv, förned-
ring, död och missbruk i sexhan-
delns spår
Så många som möjligt måste räd-
das från köttmarknaden
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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?



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

KD.nu/blimedlem

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