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Ett mänskligare Europa 

 
Söndagen den 13 juni är det 
dags att gå till valurnorna igen. 
Den här gången är det för att ge 
Sverige en stark röst i Europa. 
 
Denna starka röst får vi genom 
vårt samarbete med det krist-
demokratiska EPP, som är den 
största partigrupperingen i Eu-
ropaparlamentet. I europapoli-
tiken kan vi verkligen få ge-
nomslag för våra kristdemokra-
tiska värderingar! 
 
Det är kristdemokrater som har 
format och byggt upp det Eu-
ropa vi kan se idag. Ett Europa 
som har rest sig ur de många 
krigens ruiner till ett Europa 
med fred, frihet och trygghet – 
ett folkens Europa. 

 
En röst på Kristdemokraterna den 13 juni är det säkraste sättet att 
fortsätta denna utveckling mot ett mänskligare Europa. 

 
Du lyssnar väl på Kristdemokraternas halvtimme i Värnamo när-

radio – FM 98,1? Varje fredag klockan 21.00! 

Varje röst gör skillnad! 
 
Tillsammans ska vi göra ett bra val den 
13 juni. Hjälp gärna till med lottförsälj-
ning, val information, kaffekokning, 
broschyrspridning med mera. 
Anmäl dig till vår valledare Per-Åke 
Eriksson (0370-467 45). 
 
Under valrörelsen håller vi ett antal val-
möten. Vi får besök av bland andra Lis-
beth Rydefjärd och Stefan Attefall, Jön-
köpingsdistriktets kandidater i EU-va-
let, den 19 och 21 maj. Ta gärna med 
en vän – kanske leder det till ytterligare 
en röst för ett mänskligare Europa. 
Tänk på att varje kristdemokratisk röst 
som blir kvar på köksbordet den 13 juni kan innebära skillnaden 
mellan en till kristdemokrat eller en till socialist i Europaparlamentet! 
 

Kalender 
 

12/5-12/6: Valinformation vid Flanaden onsdagar och fredagar 
16-18 och lördagar 10-13. 

19/5 Besök av Stefan Attefall 
21/5 Besök av Lisbeth Rydefjärd 
2/6 Besök av Helena Halldorf Romero, andranamn på 

Kristdemokraternas valsedel. 
13/6 Val till Europaparlamentet. 
1-3/7 Riksting i Borås. 
 

Våra nya Internetadresser 
e-post: varnamo@kristdemokraterna.se 

Hemsida: www.varnamo.kristdemokraterna.se 

Helena Halldorf Romero, Krist-
demokraternas andranamn i valet 
till Europaparlamentet, besöker 
Värnamo den 2 juni. 

Lisbeth Rydefjärd, kandidat 
från Jönköpingsdistriktet. 


