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behövs i EU
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EU-samarbete på rätt nivå
S
M
om 15-åring mötte jag
Europa för första gången.
Det blev en upplevelse som
skulle forma mitt liv och min
inställning till Europasamarbetet.
Min tyska skulle förbättras och
jag skickades till en folkhögskola
vid den natursköna Lüneburgheden.
Att resa utanför de nordiska
länderna var i början av 60-talet lite av ett äventyr. Att korsa
gränsen mellan Danmark och
Tyskland var spännande för en
pojke på sin första utrikesresa.
Det var med darrande hand som
jag överlämnade mitt pass till
gränspolisen.
Folkhögskolan låg helt nära
gränsen mellan Väst- och Östtyskland. Det gjorde ett starkt
intryck att besöka gränsen och
uppleva taggtråden, ingenmansland och bistra gränsvakter. En
värld som jag tidigare inte mött.

Här grundlades min förhoppning
om ett gränslöst Europa!
Hemkommen från Västtyskland fick jag 13 augusti 1961 på
TV följa hur Berlinmuren byggdes. Järnridån tycktes definitivt
ha dragits ned mellan öst och
väst.
Detta var händelser som i mitt
unga sinne tände en längtan efter
ett förenat Europa. På hösten
skrev jag i skolan med stor känsla
en uppsats om ”Europas Förenta
Stater”.
Det är inte utan att det gör ont
när länder vill lämna den Europeiska Unionen. Det som för dagens unga tycks så självklart – att
få resa, studera och arbeta i Europa – riskerar att falla samman.
Kanske har vi lärt oss mycket av
Brexit och värdesätter den öppna
gemenskapen inom Europa?
Jag frågar mig också om
okänsligheten har blivit för stor

i Bryssel för de nationella stämningar som finns i folkdjupet.
Har den för EU så viktiga subsidiaritetsprincipen glömts bort?
ake Europe lagom
again är Kristdemokraternas slogan i valet till
Europaparlamentet 26 maj. Det
är samtidigt en uppmaning att
hålla ihop och en varning till att
samarbetet gått för långt.
Det som det enskilda landet
bäst kan besluta om ska det också
får göra. Men en splittring av
Europa där gränser byggs upp
igen vill vi inte se.

LARS O MOLIN
Förbundsordförande

Ordförandeklubban lämnas vidare
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Leif Hallberg har varit Kristdemokratiska Seniorförbundets ordförande i nio år. Vid
KD Seniors årsmöte i april
avtackades han med många
uppskattande ord, för sitt arbete inom seniorpolitiken och
även för sitt goda ledarskap i
förbundet.
Leif har varit politiskt
verksam både i Sverige och i
Europa. I Europeiska Seniorunionen är han redan hedersordförande, och nu har han även
tilldelats utmärkelsen i Sverige.
Leif är utsedd till KD Seniors
Hedersordförande.

Till ny förbundsordförande
valdes Lars O Molin, Örebro, ti-

digare vice ordförande. Birgitta
Södertun, Ramlösa, valdes till

vice ordförande och Anne-Lie
Sundling, Öckerö, till andra vice.

KD satsar på personalen
– för en god äldreomsorg

MICHAEL ANEFUR ÄR riksdagsledamot och Kristdemokraternas talesperson i äldrepolitiska frågor.
Han skrädde inte orden i april när
den rödgröna regeringen – med
stöd av C och L – presenterade
sin vårändringsproposition, VÅP.
I denna hade regeringen tagit
bort flera goda reformer för äldre,
som fanns med i KD/M-budgeten
från i höstas.
– Regeringen för en politik som
är fientlig mot äldre, slog Michael
Anefur fast.
– Den minskar resurserna till
äldre, trots att alla vet att det
borde vara precis tvärtom.
Nu har KD alltså lagt fram sitt
alternativ till vårbudget, med
tydliga reformer för äldre. Denna
gång utan Moderaterna. Den berättar vad KD vill inom äldrepoli-
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OM VÅRD- OCH OMSORGSPERSONALEN
i äldrevården inte mår bra och
saknar goda förutsättningar att
sköta sitt jobb – att på bästa sätt
sköta om ofta sköra och sjuka eller rentav helt hjälplösa människor, så blir det varken bra för dem
som ska tas om hand eller deras
anhöriga. Inte minst undersköterskor är enormt betydelsefulla.
Att Kristdemokraterna satsar
mycket på personalen i sin vårbudget i riksdagen är en naturlig
följd av partiets prioritering av
bra politik för äldre personers
behov och intressen. Bland annat
vill KD satsa på utbildning av
äldreomsorgens personal.

Kristdemokraterna har lagt en budget där äldrepolitiken hamnar i fokus. På bilden Jakob
Forssmed och Ebba Bush Thor.

tiken, om bostadsmarknaden och
på det rättspolitiska området.
Jakob Forssmed är Kristdemokraternas ekonomisk-politiske
talesperson och han kommenterar budgeten så här, på området
äldreomsorg:
–Vi vill att personalen inom
äldreomsorgen – 92 procent kvinnor – ska ha goda arbetsvillkor
och kunna göra ett bra jobb. Det
borde vara en självklarhet, att de
inte ska behöva bli sjuka av sitt
jobb. Med satsningar på mindre
stress för personalen följer också
mer tid för ökad social aktivering
och bättre kvalitet för de äldre.
KD VILL SATSA två miljarder per
år på stöd till kommuner som
förbättrar personalens villkor.
Genom att öronmärka stödet vill
partiet påverka kommunerna att
prioritera välfärdens kärnuppgif-

ter, dit äldreomsorgen hör.
– Vi vet att många kommuner
lägger pengar på kommunala
skrytbyggen, samtidigt som äldre
kan få möta upp till 24 nya ansikten från hemtjänsten på bara 14
dagar. Det är inte rimligt, säger
Ebba Busch Thor, KD:s partiledare.
– I ett läge där äldre personer,
liksom också patienter och barnfamiljer, inte verkar ha någon
som för deras talan hos regeringen eller dess stödpartier, då
vill vi vara garanten för att de inte
glöms bort.
Jakob Forssmed lägger till:
– KD är en rakryggad opposition som fortsätter att driva och
utveckla politik för ett välfärdslöfte att lita på. Vi står redo att ta
över regeringsmakten, närhelst
den möjligheten infinner sig.
MARIA WILHELMSON
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Fyra seniorer om va
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Birgitta Sacrédeus, 59, (fyller 60 i år) Mora. Regionråd.

Torsten Elofsson, 68, Malmö. F d polisintendent.

Fyra frågor:
1. Vad skulle du som parlamentariker helst vilja arbeta med för politiska frågor?
2. Vilken betydelse har EU-samarbetet har för Europas seniorer?
3. Har Du någon erfarenhet av europeiskt samarbete?
4. Vilken är den viktigaste frågan för samarbetet under kommande mandatperiod?

BIRGITTA SACREDEUS
Plats 5 på EU-valsedeln

1. PROBLEM OCH HOT finns – och
måste tas på större allvar:
islamistisk terror, okontrollerad
migration, människohandel, svart
arbetskraft, internationell brottslighet, korruption, rysk expansion, miljö- och resursutsugning,
handelskonflikter.
Jag tror att vi svenskar kan
lösa det här bättre tillsammans
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med andra, än att vara ensamma.
Kristdemokrater som Alf Svensson och Lars Adaktusson har
arbetat, kraftfullt, för detta i
Europaparlamentet– och utöver
detta även lyft mänskliga fri- och
rättigheter, förföljda kristna i
världen och stått upp för Mellanösterns enda demokrati Israel. I
den andan vill jag fortsätta – för
den västerländska kristna civilisationen, det som bär upp vårt
Europas djupaste värden.

2. STOR BETYDELSE. Hela EU står
för en välfärdsutmaning gällande
demografin, färre ska försörja
allt fler. Frågan står högt på EU:s
agenda. Jag är i dag rapportör
i EU:s regionkommitté i ämnet
”Aktivt och hälsosamt
åldrande”, vilket är en förmån
som också förpliktigar leverans.
3. JA, MYCKET. I ungdomsförbundet,
KDU, var jag ordförande i internationella utskottet och aktiv i
Norden, Europa och Mellan-

arför de kandiderar
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Birgitta Nordvall, 68, Malmö. Distriktssköterska.

amerika. Intresset har hållit i
sig och jag har fått förtroendet
att vara ledamot i SKL, Sveriges
kommuner och landstings, internationella beredning ett antal
år. Sedan 2015 är jag ledamot i
EU:s regionkommitté, med 350
ledamöter från lokal och regional
nivå från de 28 länderna. Syftet
är främst att ge synpunkter, vara
remissorgan, på förslag från EUkommissionen.
4. LEVER VI i demokrati, god grannsämja, fred och frihet blir livet
lättare att leva. Den insikten har
de flesta. Vi behöver vänner att
handla med, samt arbeta för social, ekonomisk och miljömässig
hållbarhet i vår världsdel.
Europa ska vara tryggt och
säkert. Kan vi på ett demokratiskt

Tuve Skånberg, 63, Skillinge. Riksdagsledamot.

sätt förankra den synen – då har
vi antagit utmaningen – att få folk
att känna tillhörighet i EU. Den
tillhörigheten blir större om vi
bygger vidare på den kristna kulturen/de kristna värderingarna
som präglat Europa runt 2000 år.
När vi kampanjar i EU-valet
behöver vi inte veta allt om EU,
det mesta ska vi besluta om på
lokal, regional och nationell nivå,
men några viktiga frågor behöver
vi hantera gemensamt i EU. Då
kan vi säga till väljarna: Gör EU
lagom igen!

...........

TORSTEN ELOFSSON
Plats 7 på EU-valsedeln

1. FRÅGOR SOM RÖR säkerhet och

trygghet. I detta ryms migration
och gränskontroller, ett ökat polisiärt och rättsligt samarbete för
att bekämpa organiserad brottslighet och terrorism.
Jag vill även verka för att den
fria rörligheten inte ska göras
villkorslös. EU-medborgare som
besöker ett annat land måste ha
ordnat boende och klara sin egen
försörjning.
2. EU-SAMARBETET påverkar oss alla
oavsett ålder. Kommissionen bedriver nu ett arbete inom den så
kallade Sociala pelaren. Ambitionen är lagstiftning inom områden
som hör hemma inom välfärdspolitiken och då även kan inrymma
frågor som påverkar äldre. Detta
är frågor som bäst hanteras på
nationell nivå.
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möjligt sträva efter gemensamma
lösningar på migrationen där vårt
gemensamma ansvar för människor på flykt är vägledande.
3. JAG HAR VARIT ersättare i AER,
Europarådets kommitté 2, för
socialpolitik och folkhälsa.

3. UNDER DET svenska ordförandeskapet 2001 var jag ledare för en
svensk delegation som hanterade
frågor om polisiärt samarbete i
narkotikafrågor. Jag ingick i den
så kallade trojkan (representanter
för inkommande, pågående och
avgående ordförandeskap).
Jag tjänstgjorde som stabschef
för European Police Chiefs Task
Force under svenska ordförandeskapet 2009 med placering
på Europol. Uppdraget var att ta
fram beslutsunderlag, styrdokument samt strategiska och operativa rapporter för det polisiära
samarbetet inom EU.
Jag har även varit rådgivare till
den palestinska polisen på uppdrag av EU. EUPOLCOPS, som
verkar på Västbanken, är en del
av EU External Action Service.
Projektledare för CHAIN, med
mål att öka det forensiska samarbetet. Projektet finansierades
av EU och drevs i samarbete med
flera medlemsländer och Europol.
4. MIGRATIONEN kommer fortsatt
att ha stor påverkan på samarbetet liksom det terrorhot som nu
tornar upp sig med återvändande
jihadister.
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EU och parlamentet måste
även hantera de spänningar som
finns mellan uttalade federalister
å ena sidan och nationalister å
andra sidan.

...........

BIRGITTA NORDVALL
Plats 13 på EU-valsedeln

1. TRYGGHETSFRÅGOR och förebyggande folkhälsofrågor .
2. EUROPASAMARBETET är lika
viktigt för alla medborgare. Alla
människors okränkbara värde
måste forsatt vara vägledande för
framtidens makthavare och den
grunden måste vårdas.
Att leva i Europa måste vara
tryggt och säkert för alla. Den
gränsöverskridande brottsligheten drabbar dess värre många
äldre. De kriminellas framfart
inom och mellan medelmsstaterna kräver gemensamma krafttag.
Klimatförändringar och utsläpp
känner inga gränser och måste
mötas med gemensamma krafter.
Utsläppen behöver minska genom
ny teknik och bättre styrmedel.
Vi vill också så långt det är

4. ATT EU fortsätter att vara en aktör för fred, frihet och mänskliga
rättigheter, både inom och utom
unionen. Att EU ägnar sig åt politiska nivåer som inte kan lösas på
nationella eller lokala nivåer och
fokusera tid och kraft till frågor
där samarbetet verkligen har betydelse för EU:s medborgare. Vi
måste göra EU lagom igen. Vi har
inte råd att tappa bort unionen i
Brexit eller Swexit!

...........

TUVE SKÅNBERG
Plats 26 på valsedeln

1. EU BEHÖVER bäras av en gemensam värdegrund, av politikens
etiska dimension, inte minst för
att motverka korruption.
Det arbetet vill jag gärna
stärka.
2. EU:S BETYDELSE för fred och
trygghet i vår del av världen har
betydelse för Europas seniorer.
Många seniorer har själva minnen
av ofred och konflikter.
3. JAG HAR varit verksam i riksdagens Konstitutionsutskott i 12 år,
och eftersom KU har ett övergripande ansvar för riksdagens
EU-arbete har jag arbetat en hel
del med EU-frågor.
4. SAMMANHÅLLNINGEN
i unionen, och insikten att länderna behöver varandra för att
Europa ska förbli tryggt är den
viktigaste frågan framöver.
MARIA WILHELMSON
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Vilket år blev Sverige medlem i EU?
A) 1995 B) 1998 C) 2001
Vem representerade KD i Europaparlamentet 2009-2014?
A) Lennart Sacrédeus B) Lars Adaktusson C) Alf Svensson
Vilken partigrupp är den största i Europaparlamentet?
A) Socialdemokratiska S&D B) Liberala ALDE C) Kristdemokratiska EPP
Vem är för närvarande EU-kommissionens president?
A) Frans Timmerman, Socialdemokraterna, Nederländerna, B) Jean-Claude Juncker,
Kristdemokraterna, Luxemburg C) Cecilia Malmström, Liberalerna, Sverige
Var har EU-domstolen sitt säte?
A) Luxemburg B) Bryssel C) Frankfurt
När infördes euron som gemensam valuta i flera av medlemsländerna?
A) 1999 B) 1990 C) 2005
Vilka sex länder var de första medlemmarna?
A) Storbritannien, Spanien, Österrike, Frankrike, Belgien och Irland
B) Västtyskland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Belgien och Nederländerna
C) Portugal, Spanien, Italien, Grekland, Frankrike och Västtyskland
Vad menas med den fria rörligheten på EU:s inre marknad?
A) Rätten att ta ut sin pension i andra medlemsländer
B) Fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital
C) Att EU-parlamentet kan flytta mellan EU:s medlemsländer
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Vad vet du om EU?

Sprid SeniorAktuellt!

Välkommen till KD Senior!
Kristdemokratiska
Seniorförbundet (KD
Senior), är en självständig och religiöst obunden organisation med
ideologisk bas gemensam
med Kristdemokraterna.
KD Senior är associerat
till partiet, precis som
Ungdomsförbundet och
Kvinnoförbundet.

Med en kristen människosyn som värdegrund verkar KD Senior
runtom i landet för att
genom opinionsbildning
och förslag till politiska
reformer främja äldre
människors behov och
intressen, rättigheter och
livskvalitet.
Vi välkomnar män-

niskor i alla åldrar som
medlemmar. Vi verkar
också för morgondagens
seniorer!
För att vara medlem
i KD Senior finns inget
krav på medlemskap i
partiet Kristdemokraterna, men du ska dela
KD Seniors människosyn
och värdegrund.

Välkommen du också
att bli medlem. Eller
kontakta oss om du vill
veta mer om förbundet
med ett mejl till: info@
kdsenior.se
Vi har också en hemsida, kdsenior.se och
finns på Facebook.
Välkommen att engagera Dig!
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Sänd KD-seniorer till parlamentet

V

i som lever och verkar i Europa
står inför betydande utmaningar. Stormakten Kina söker alltmer infiltrera europeisk ekonomi och
politik, och Ryssland utgör fortsatt ett
säkerhetspolitiskt hot. Den internationella handeln, som bringat ojämförbart välstånd hotas av protektionistiska krafter och eventuella handelskrig.
Och klimatet – lika viktigt som freden
för vår överlevnad på jorden – krisar
mer än nå’nsin, det vet vi ju redan.
Samtidigt ifrågasätts behovet av
europeiskt samarbete i flera av EU:s
medlemsländer. Risken att det goda
och konstruktiva arbetet i EU:s centrala organ ska obstrueras av bakåtsträvande nationalpopulister är uppenbar.
Brexit no more!
Medan det finns många som vill se
en fortsättning på den längsta period
av fred, frihet och demokrati som Europa erfarit, många som i positiv och
solidarisk anda vill befästa den högsta
välfärdsnivå som vi européer fått
uppleva på månget år och mången
dag, finns också de som vill riva
ned ”det gemensamma europeiska
huset”. Destruktivt och högljutt och
utan ett enda trovärdigt alternativ för
att någorlunda framgångsrikt kunna
ta sig an Europas utmaningar.
Vårt Europa står också inför
möjligheter, om vi sänder folkvalda
ombud till det europapolitiska arbetet som vill förbättra och bygga upp
istället för att förstöra och riva ned.
Hur bör de hantera EU:s utmaningar och möjligheter under de
kommande fem åren? Det är detta
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Det är
först ett
gott stycke
upp i livets
”bergsklättring” som
man når
de riktigt
värdefulla
vyerna och
insikterna.

som europaparlamentsvalet i maj handlar om. Vi bör sända politiker till parlamentet som vill arbeta beslutsamt för att:
–Bevara och konsolidera den fred i Europa som vissa aningslöst inbillar sig ska
bestå helt av sig själv.
–Slå vakt om frihet och demokrati –
för varje gott samhälle avgörande principer.
–Främja frihandeln och befästa en
stark och sund ekonomisk utveckling –
förutsättningar för fortsatt välfärd genom
en rättvis och solidarisk fördelning av
gemensamma resurser.
–Tillsammans och snarast (!) göra vad
som göras kan för att avvärja en förödande klimatkris.

D

u och jag kan med våra röster bidra till ett fortsatt gott genomslag
för den kristdemokratiska människosyn och samhällsidé som varit en så
stark och stimulerande kraft i EU-samarbetet. Välj Kristdemokraternas valsedel
när du röstar!
En sak till: Ungdomligt nytänkande
och energi kan komma väl till pass i
EU-samarbetet. Jag är lika övertygad om
att livslångt förvärvad erfarenhet också
behövs. Det är först ett gott stycke upp
i livets ”bergsklättring” som man når de
riktigt värdefulla vyerna och perspektiven. De fantastiska utsikter som också
ger oskattbara insikter. Därför behövs
också seniorer i EU-samarbetet. Kryssa
gärna för en senior på KD:s valsedel!
LEIF HALLBERG
Hedersordförande i Europeiska Seniorunionen,
fd förbundsordförande KD Senior,
plats 9 på KD:s EU-valsedel

