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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 
bygga 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

EBBA BUSCH THOR
PARTILEDARE (KD)

facebook.com/kristdemokraterna
Insta: @buschebba
Twitter: @kdriks, @buschebba
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SARA SKYTTEDAL och DAVID LEGA  
toppar vår lista i EU-valet. Tillsammans  
bildar de en stark duo som ska ge oss  
minst två mandat i Europaparlamentet.  
Vill du också stödja KD?  
Bli medlem!

David är andranamn för KD i EU- 
valet. Han är kommunalråd i Göte-
borg och har en bakgrund som en-
treprenör, föreläsare och elitidrot-
tare med 14 världsrekord i simning. 
”Den enskilt viktigaste frågan för 
mig är att EU fortsätter att ha den 
fredsbevarande roll som var tanken 
då unionen bildades. Genom frihan-
del och gemensamma visioner kan vi 
få ett mer framtidsinriktat och hopp-
fullt Europa”.

SARA 
SKYTTEDAL

DAVID LEGA

    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?

facebook.com/saraskyttedal/ 
Insta: @skyttedal
Twitter: @skyttedal

facebook.com/DavidLegaKD/ 
Insta: @legadavid 
Twitter: @DavidLega
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Sara är toppnamn för KD i 
EU-valet. Hon är kommunal-
råd i Linköping, där hon käm-
par mot slöseri med skatte-
betalarnas pengar och för en 
fungerande välfärd. Hon har 
varit engagerad i EU-frågor un-
der en lång tid och arbetat aktivt 
i olika europapolitiska samar-
betsorgan i mer än ett decennium. 
När Sara fick frågan vad hennes 
och partiets uppgift i EU-politiken 
är svarade hon så här: ”KD måste 
bevaka så att EU inte börjar styra 
över vår föräldraförsäkring eller 
arbetsmarknadslagstiftning, utan 
fokuserar på kärnuppgifterna”.


