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Skicka en envis  
journalist till 
Bryssel!

Ebba Busch Thor ”EU ska stärka den inre marknaden, bekämpa brott och se till att gemensamma beslut följs.”

 ”EU måste respektera  
ländernas olikheter.”

Göran Hägglund:  

Rösta på Lars Adaktusson 
i EU-valet den 25 maj!

Rätt agenda i EU
Stärk mänskliga rättigheter
Begränsa Brysselbyråkratin
Bekämpa brott tillsammans

KRISTDEMOKRATERNAS VALTIDNING       MAJ 2014

Lars Adaktusson:

 ”Om EU ska kunna stå stadigt  
måste unionen samtidigt tyglas.”

Ursprungsmärkning 
hjälper konsumenter 
att göra etiska val

2014

Vinn en resa till Bryssel!
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Ja, jag vill bli medlem i Kristdemokraterna!
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Läs mer om vår EU-politik på www.kristdemokraterna.se  •  Kontakta oss på info@kristdemokraterna.se eller 08-723 25 00

* I enlighet med PuL (personupp-
giftslagen) vill vi lämna följande 
information: Vi kommer att data-
registrera dina uppgifter (10 § PuL). 
Vi använder inte personnummer som 
medlemsnummer, utan bara för att 
säkert kunna identifiera en person 
(22 § PuL). Uppgifterna kommer ej 
att lämnas ut till utomstående per-
soner/organisationer och kommer 
bara att användas för partianknuten 
verksamhet (17 § PuL). För mer infor-
mation: ring 08-723 25 55 eller maila 
till helpdesk@kristdemokraterna.se.

Kristdemokraterna

Kundnr 20272602

110 02 Stockholm



VAL TILL EUROPAPARLAMENTET

Kristdemokraterna
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 24. Ewa Sundkvist, Oppositionsråd, Örebro

 25. Else-Marie Lindgren, Fd. riksdagsledamot, Borås
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 29. Tommy Bernevång Forsberg, Politisk handläggare, Bankeryd

 30. Roksana Parsan, Statsvetare, Stockholm

 31. Anne-Lie Sundling, Undersköterska, Öckerö

 32. Lars Eklund, Kulturpolitiker, Östergötland

 33. Susanne Wismén, Studie- och yrkesvägledare, Jönköping

 34. Magnus Hedman, Civilekonom, Halmstad

 35. Soheila Fors, Verksamhetsledare, Karlskoga

 36. Stig Nyman, Landstingsråd, Vallentuna
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 38. Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Undersköterska, Mariefred
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 40. Veronica Kerr, Statsvetare, Holmsund

 41. Antonella Pirrone, Förbundssekreterare, Nynäshamn

 42. Per Ewert, Skribent, Forserum

 43. Jonny Kärkkäinen, Egen företagare, Wilhelmina

Ett samarbete 
mellan länder, 
inte en superstat
EU är ett fantastiskt redskap. Tack 
vare unionen kan vi i dag tackla frågor 
som är för stora för att kunna lösas av 
enskilda länder. Miljöproblem tar inte 
hänsyn till nationsgränser, och det gör 
inte den organiserade brottsligheten  
heller. I en orolig värld ska EU både  
vara en trygg hamn för människor på 
flykt och en fyr som visar vägen mot 
demokrati och frihet.

Men om EU ska kunna stå stadigt och 
starkt måste unionen samtidigt tyglas. 
I spåren av den internationella finans-
krisen har starka krafter i Bryssel gjort 
anspråk på att få mer makt till unionen, 
mer centralisering och likriktning. De 
vill ge EU beskattningsrätt, och talar  
om att bygga ett Europas förenta stater.

Vi kristdemokrater säger nej till detta. 
En union som försöker göra för mycket 
kommer att lyckas med för lite. EU ska 
vara ett samarbete mellan länder, inte  
en superstat.

Det sägs ibland att valet till EU-
parlamentet är oviktigt. Det är inte sant. 
EU befinner sig i ett kritiskt skede som 
kan avgöra huruvida unionen stärks eller 
spricker, hjälper eller stjälper.  
Så rösta i valet. Och rösta  
på Kristdemokraterna.

Göran Hägglund
Partiledare

Begränsa Brysselbyråkratin

Politiska beslut ska som regel  
fattas så nära de berörda som 
möjligt. EU ska därför fokusera på 
gränsöverskridande utmaningar 
som organiserad brottslighet, 
klimatpåverkan och förbättrad 
handel. Arbetstidsregler, föräldra-
ledighet, kvotering, vargjakt och 
vårt svenska snus ska EU inte lägga 
sig i. Vi kristdemokrater säger nej 
till onödig centralisering, byrå-
krati och slöseri med EU-medel. 
Därmed kan EU fokusera på de 
gemensamma utmaningar som 
EU är bäst på.

EU ska fokusera på de frågor som kräver att vi hjälps åt för 
att lyckas. Resten beslutar vi bäst om själva.

Vår agenda:
• Stoppa flyttcirkusen av  
EU-parlamentet mellan  
Bryssel och Strasbourg.
• EU-länder ska inte betala  
för att andra länder i EU lever 
över sina tillgångar.
• Nej till euron.
• EU ska inte ha beskattningsrätt.
• Beslut om skydds- och  
licensjakt på exempelvis varg,  
ska även i framtiden fattas av  
varje enskilt medlemsland.

Stå upp för människovärdet

Bekämpa brott tillsammans

Arbetslösheten är ett av Europas 
största problem, inte minst bland unga. 
Ekonomisk kris, oansvarig politik, 
slutenhet, byråkrati och förbud att 
starta företag inom olika områden är 
grundorsakerna. Ett öppet Europa och 
tydliga krav på att medlemsländerna 
ska genomföra nödvändiga ekonomis-
ka reformer, skapar de bästa förutsätt-
ningarna för tillväxt och fler jobb.

Många människor flyr från krig, förföl-
jelse och förtryck. Många söker skydd 
i Europa. Sverige tar ett stort ansvar för 
mottagandet, medan andra länder inte 
ger de asylsökande de rättigheter som 
vi gemensamt beslutat om. Vi måste se 
till att alla människor får en rättssäker 
och human behandling och att alla 
länder delar på ansvaret. Demokrati 
och mänskliga fri- och rättigheter ska 
prioriteras i EU:s utrikespolitik.

Den fria rörligheten i Europa är 
värdefull. Men de öppna gränserna 
underlättar dessvärre också för den 
grova brottsligheten. EU behöver 
därför en gemensam plan för att 
motverka den gränsöverskridande 
kriminaliteten. Vi behöver öka  

tull- och polissamarbetet för att stoppa 
barnsexhandel, penningtvätt och den 
illegala vapenhandeln. Somliga menar 
att vi åter måste bygga murar för att 
komma åt den ökande brottsligheten, 
men vi är övertygade om att samarbete 
inom EU är den bästa vägen.

EU måste alltid jobba för mänskliga rättigheter och demokrati  
och kräva att alla länder tar ansvar för att hjälpa utsatta människor. 

Organiserad brottslighet rör sig ofta mellan länder. För att bekämpa  
dessa brott måste vi jobba tillsammans inom EU.

Höj miljö
ambitionen

Klimatförändringar och miljökata-
strofer. Utsläpp i hav och luft. Kemika-
lier i kläder och leksaker. Människans 
påverkan på miljön berör oss alla,  
oavsett var på jorden vi bor. Förore-
ningar i andra länder når även oss.  
Att samarbeta kring miljöfrågorna  
är avgörande för att minska klimat-
påverkan. Det räcker inte att ett land 
har höga ambitioner, om ett annat  
inte bryr sig.

Vår agenda:
• Skärpa EU:s klimatmål.
• Fasa ut miljöfarliga kemikalier.
• Strama upp EU:s handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser.
• Underlätta för utveckling och 
framtagande av nya biodrivmedel.
• Livsmedel ska märkas med  
ursprung och innehåll.
• Arbeta för att alla Östersjö länder 
tar ansvar för vårt innanhav.
• Motverka plågsamma  
djurtransporter inom EU.

Miljöproblemen tar inte hänsyn  
till nationsgränser. Därför krävs  
gemensamma mål för minskad  
klimatpåverkan.

Vår agenda:
• Skärpa kraven och införa  
sanktioner mot de länder som 
inte lever upp till sina skyldigheter 
inom flyktingpolitiken.
• Skapa lagliga vägar till EU  
genom att göra det möjligt  
att söka nödvisum före inresa.
• Förbättra mottagningen av 
flyktingbarn.

Vår agenda:
• Bekämpa människohandeln.
• Blockera internetsidor med  
övergreppsbilder på barn.
• Öka tull- och polissamarbetet.
• Stärk narkotikapolisens  
samarbete mellan länderna.
• Stärka medlemsländernas för-
måga och skyldighet att motverka 
penningtvätt och finansiering av 
terrorism.

Vår agenda:
• Höja ambitionen och takten för  
att ta bort handelshinder i Europa.
• Genomföra tjänstedirektivet 
i samtliga medlemsländer för 
ökad sysselsättning.
• Skärpa sanktionerna mot 
medlems länder som inte  
genomför beslutade ekonomiska 
reformer.
• Öka satsningarna på forskning  
och innovation i EU:s budget.

Fler jobb – fler företag

Rätt  
agenda  

i Bryssel

Fri rörlighet mellan Europas länder 
ger fler jobb och bättre välfärd.

Europavalet 2014
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kandidater till  
Europaparlamentet.

Han har bevakat riksdagen i Stockholm, Vita huset i Washington 
och EU-institutionerna i Bryssel. Han har rapporterat från diktaturer 
i Mellanöstern, skildrat flyktingkatastrofer i Afrika och kryssat mellan 
skyttegravar i före detta Jugoslavien. 
 Nu har Lars Adaktusson tagit klivet över till politiken och är  
Kristdemokraternas toppkandidat i valet till Europaparlamentet.

Från skyttegravar till Bryssel

Lars Adaktusson

”Att få hjälpa 
utsatta  

medmänniskor  
är en förmån.”

Namn: Lars Adaktusson
Ålder: 58 år
Familj: Fru och två vuxna barn
Bakgrund: Journalist  
och företagare
Svaghet: Otålig
Styrka: Gillar att jobba
Dold talang: Naturlig  
målgörare i fotboll

– För mig var steget inte långt. I båda 
rollerna handlar det om att arbeta med 
samhällsfrågor och att kommunicera 
med språket som främsta redskap. 
Men om jag tidigare satte strålkastar-
ljuset på missförhållanden, vill jag nu 
påverka samhällsutvecklingen.

Han betraktar sig som en varm 
EU-vän, men ser samtidigt förbätt-
ringspotential i form av större öp-
penhet och effektivitet i det europe-
iska samarbetet. EU:s budget måste 

reformeras och slöseri motverkas. 
För att möta framtiden måste EU:s 
medlemsländer satsa mer på tillväxt-
reformer, utbildning och forskning. 
Korruption och maktmissbruk ska 
bekämpas liksom onödig centralise-
ring av beslutsfattandet.

– De vardagsnära besluten måste 
förbli vardagsnära. EU:s uppgift måste 
vara att hitta gemensamma lösningar 
på gränsöverskridande problem.

Adaktusson påpekar att EU redan 
från början var ett samarbete mellan 
självständiga stater. De tre kristde-
mokratiska statsmän som grundade 
unionen poängterade att samverkan 
och samarbete ska gå hand i hand 
med respekt för olikheten. I dag är  
det 28 länder som river murar och 
öppnar gränser som gör att vi kan 
resa, studera och arbeta var vi vill  
i Europa. Men han vill inte ha ett  
Europas förenta stater.

– EU ska inte ha någon egen be-
skattningsrätt. Bryssel ska inte heller 
bestämma hur våra bolagsstyrelser ska 
se ut eller hur svenska mammor och 
pappor ska ta ut sina föräldradagar.

Samarbetet ger också fantastiska 
möjligheter för företagande och 
handel. Den fria rörligheten och den 
inre marknaden har gett tre miljoner 
nya jobb.

– Men där finns det mer att göra. 
Det gäller inte minst inom den viktiga 
tjänstesektorn som i dag står för  
70 procent av Europas ekonomi. Får  
vi bort de handelshinder som finns 
kvar inom den sektorn, kommer det 
att ge hundratusentals nya jobb.

Möjligheterna, liksom utmaningarna, 
har genom alla tider varit stora för EU. 
Att få alla medlemsländer att komma 
överens kräver tid och tålamod. Men 
tack vare politisk vilja, ömsesidigt eko-
nomiskt beroende och gemensamma 
mål har det varit möjligt. Och i rollen 
som garant för fred och demokrati är 
EU en historisk framgång.

– För knappt 20 år sedan upplevde jag 
själv i krigets Bosnien vad avsaknaden 
av samarbete och försoning leder till. 
Jag såg hur konflikter och hat trasade 
sönder en nation mitt i Europa. De 
upplevelserna har påverkat mig på 
djupet och har betytt mycket för mitt 
engagemang för Europasamarbetet.  
Vi måste vara medvetna 
om att civilisationens 
fernissa är tunn och 
att friheten måste 
försvaras av varje 
ny generation.
 
Lars Adaktusson 
vill framför allt 
lyfta fram betydel-
sen av kristdemo-
kratins värderingar 
och människosyn. På  
ett ytligt plan handlar EU-
parlamentets roll om att stifta lagar, 
men för Lars måste beslutsfattandet 
vila på grundläggande värderingar 
som humanitet och socialt ansvar.

Men är inte det vad alla tycker?
– Nej. Under min tid som korres-
pondent slogs jag ofta av hur många 
politiska beslutsfattare försummade 
att lyfta fram människovärdet och 
mänskliga fri- och rättigheter.  
I dag ser vi samma försummelser  
i relation till de länder som kränker 

religionsfriheten – 80 procent 
av all religions förföljelse 

drabbar troende kristna 
men i stället för mora-

liskt klarspråk möts 
vi av hummanden  
och tystnad. 
– Att få hjälpa ut-
satta medmänniskor 

är en förmån. Men vi 
har också en skyl-

dighet att lyfta blicken 
över egenintresset och 

visa solidaritet. Det gäller inte 
minst i dessa dagar när den historiska 
tragedin i Syrien spelas upp inför 
våra ögon.

Europavalet 2014
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Ebba Busch Thor

Jag vill se en ny generations EU

Kandidat för Kristdemokraterna 
till Europaparlamentet.

Vad är du mest stolt över? 
– Jag är glad över att jag fått stå upp 
för mänskliga fri- och rättigheter, 
effektivisering av biståndet och för 
demokrati och dess förutsättningar.

Vad har du varit med och påverkat?
– Jag har suttit i Utvecklings-
utskottet och Utrikesutskottet och 
där har vi arbetat för att utvecklings-
länderna också ska få del av globali-
seringens möjligheter. Vi har drivit 
på för att EU och andra västländer 
inte ska ha orimliga tullsatser i 
sektorer där fattiga länder kan 
konkurrera. En särskild framgång 
var när jag fick en majoritet att rösta 
för insikten att EU:s jordbruksstöd 
försvårar för utvecklingsländer.

Varför ska man rösta på  
Kristdemokraterna i Europavalet?
– Det finns så mycket främlings-
rädsla och nationell egocentricitet 
men geografiska gränser får inte 
styra engagemanget för våra med-
människor. Kristdemokraterna 
stryker under alla människors lika 
värde – värderingar som är helt 
nödvändiga för våra barns framtid.

Hallå där  
Alf Svensson,  
Kristdemokraternas representant  
i Europaparlamentet.

– Det finns fördelar 
med en gemensam 
valuta. Men bara  
om alla medlems-
länder har samma 
stränga budget-
disciplin. Annars 
fun gerar det inte. 
När vi ser att avtal inte hålls och att 
undantag och gräddfiler inrättats är 
min slutsats att ett svenskt deltagande 
i euron är bortom meningsfull dis-
kussion för överskådlig framtid. 

Göran Hägglund

 EU behöver få tydliga  
gränser för beslutsfattandet och 
minskad budget. De nationella 
parlamenten ska ha makt att  
stoppa lagstiftning som strider  
mot subsidiaritetsprincipen.

Sara Skyttedal, 27 år
Förbundsordförande KDU

 Fred och säkerhet i omvärlden, en 
human och gemensam flyktingpolitik, 
bekämpa den organiserade brottsligheten, 
ett långsiktigt utvecklingssamarbete med 
fokus på demokrati och mänskliga rättig-
heter, de kristnas utsatta situation i världen.

Yusuf Aydin, 32 år
Riskcontroller, Norsborg

Svenska bönder är i många avseenden 
bäst i Europa på att ta hand om sina 
djur. Vi använder minst antibiotika 
i hela EU, grisarna får behålla sin 
knorr och kraven på skötsel, utrym-
me och transportregler är högre än i 
andra EU-länder. Nu vill Kristdemo-
kraterna skärpa kraven för hela EU. 
Att vanvårda djuren för att tjäna 
pengar är inte rätt väg att gå. 

Kvalitet kostar, och jämfört med 
övriga Europas billigare köttproduk-
tion skapas en ojämn konkurrens. Vi 
vill därför att livsmedel ska innehålls- 
och ursprungsmärkas så att konsu-
menten kan göra etiska val i affären.

Vad ska EU ta tag i?

Östersjön är ett känsligt bräckvatten-
hav med ett särskilt ekosystem. Den 
långsamma vattenomsättningen gör att 
gifter och kemikalier i stor utsträck-
ning stannar kvar och anrikas. Svenska 
lantbrukare har lyckats med att både 
öka lönsamheten och minska utsläp-

Gör det lättare att 
köpa miljövänligt

pen till miljön utan att dessa stått i 
motsats till varandra. Vi har också bra 
kommunala reningsverk och avlopps-
system. Nu måste EU gemensamt få 
de andra Östersjöländerna, inte minst 
Ryssland, att radikalt minska sin  
påverkan på havet.

Gemensamt ansvar för Östersjön

 EU måste få fart på ekonomin så fler 
jobb skapas. EU måste med kraft motverka 
främlingsfientlighet som frodas i spåren av 
den ekonomiska krisen. EU måste stå upp 
för sina värden om mänskliga rättigheter 
och allas lika värde!

Désirée Pethrus, 55 år
Riksdagsledamot, Stockholm

FN bedömer att barnsexhandeln är 
den tredje mest lönsamma brottsindu-
strin. Alla EU-länder har förbundit sig 
att vidta åtgärder mot dataservrar som 
sprider barnpornografiskt material.

– Kristdemokraterna vill skärpa 
kraven ytterligare så att staterna åläggs 
att tvinga sina internetleverantörer att 
blockera tillträde till dessa webbsidor, 
alldeles oavsett var i världen servern 
befinner sig. Vi föreslår även större 
ansvarstagande från finanssektorn att 
blockera betalningar som kan kopplas 

EU måste bli hårdare  
mot barnsexhandeln

Privata företag är grunden för  
Sveriges välfärd. Och det behövs  
fler för att människor ska komma i 
jobb. Samtidigt bedömer Tillväxtver-
ket att alla regler kostar svenska före-
tag närmare 100 miljarder kronor per 
år. Vi vill minska regelfloden från EU 
parallellt med 
att vi i Sverige 
inte ”lägger 
regel på regel” 
där EU-regler 
och svenska 
regler verkar 
dubbelt.

Fler företag  
ger fler jobb

till barnsexhandel, säger Caroline 
Szyber, rättspolitisk talesperson och 
kandidat till Europaparlamentet. 

Fortsatt nej  
till euron
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– EU:s viktigaste uppgift är att stärka 
den inre marknaden som ger förut-
sättningar för nya jobb, att bekämpa 
gränsöverskridande brottlighet som 
människohandel och att se till att 
gemensamma beslut följs.

Hur vill du förändra EU? 
– Jag vill se en ny generations EU, 
vilket innebär ett värderingsskifte. Fri-
het, ansvar och medmänsklighet måste 
sättas i fokus. I dag lider EU av en eko-
nomisk och demokratisk kris just för 
att vi inte lever efter de värderingarna.

Vad innebär det konkret?
– För det första att medlemsländerna 
tar ökat ansvar för ekonomi och 

jobbskapande reformer. I dag  
är 5,5 miljoner av Europas unga  
utan arbete, mycket på grund av  
att många medlemsländer misskött  
sin ekonomi. 

– För det andra är det varken  
ansvarstagande eller medmänskligt  
att EU lägger 40 procent på jordbruks-
subventioner, men bara 1 procent  
på frågor som rör frihet, säkerhet  
och rättvisa. Detta samtidigt som 
människo handeln ökar och männis-
kor på flykt mister livet vid Europas 
gränser. 

– För det tredje bör mer makt flyt-
tas tillbaka till medlems länderna. Jag 
kommer att motarbeta alla förslag som 
leder till ett Europas förenta stater. 


