
KRYSSA NR 7 
TORSTEN ELOFSSON 
MALMÖ

JAG TROR PÅ EUROPA OCH PÅ EU. 
EU har bidragit till att skapa den längsta  
period av fred och ekonomisk framgång  
som Europa någonsin har upplevt. Nu  
finns krafter som försöker göra EU till  
ett land, som ersätter de gamla  
länderna. Jag vill inte det och vet att de  
flesta européer inte vill det. Britternas  
beslut att lämna är ett direkt resultat  
av detta.

Däremot vill jag att EU lägger stor kraft på  
frågor som berör oss alla. Det handlar om  
migration, terrorbekämpning och en  
internationell brottslighet som hotar tryggheten  
i ett gränslöst Europa. EU måste stärka det  
polisiära och rättsliga samarbetet. EU behöver 
även ett närmare samarbete i försvarsfrågor och 
inte minst för att skapa en bra miljöpolitik.

EU ska inte råda över välfärdsfrågorna. Alla 
medlemsländer har sina egna demokratiskt 
framröstade system. Länderna ser olika ut och har 
olika historiska bakgrunder. Det måste  
EU-politikerna respektera. Likaså måste vi verka 
för ett kostnadseffektivt EU. Sverige är redan 
idag en stor nettobetalare. Nu föreslår EU en 
chockhöjning. Vi Kristdemokrater säger nej  
till detta. EU måste lära sig att prioritera.

För ökad säkerhet och trygghet  
i ett gränslöst 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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