
På www.kristdemokraterna.se  
kan du läsa mer

• om mig och mitt engagemang i Europa 
• om Kristdemokraternas politik 

• om hur du gör för att rösta 7 juni 

Trygg hälsa, bättre liv 
– ett friskare Europa



Ett friskare Europa
Hälsofrågor är inte enbart nationella och därför 
är samordnade åtgärder på EU-nivå nödvändiga. 
I ett tryggt Europa finns också möjlighet att 
få vård i ett annat EU-land. Som konsumenter 
måste vi, för att må bra, kunna känna trygghet 
med den mat vi äter. Likaså är det viktigt att 
minska totalkonsumtionen av alkohol.

Inför ett fritt europeiskt vårdval. • 
Inför ett tydligt system för  • 

 livsmedelsmärkning.
Sänk införselkvoterna och höj minimi- • 

 skatterna på alkohol.

En medmänsklig  
migrationspolitik
Alla människor är lika mycket värda. EU:s  
migrationspolitik måste därför präglas av öp-
penhet och medmänsklighet. Vi menar att EU 
måste ta ett större ansvar för de människor som 
lever i förföljelse och förtryck. Och därmed ha 
ett generöst mottagande. Det är viktigt att alla  
EU-länder tar sitt ansvar.

Låt barnperspektivet genomsyra  • 
 migrationspolitiken.

Behandla papperslösa personer som befinner  • 
 sig inom EU humant och rättssäkert.

Underlätta arbetskraftsinvandring.• 

En tydlig aktör  
i världspolitiken
Efter Balkankriget sa vi: aldrig mer. Därför 
är skyddet av mänskliga rättigheter, och att 
förhindra konflikter, EU:s viktigaste uppgift. 
Både inom unionen och i resten av världen. EU 
har ställt sig bakom FN-principen ”skyldighet att 
skydda” och måste leva upp till det ansvaret. Det 
handlar om att värna fred och frihet, trygghet 
och rättvisa.

Gynna länder som strävar efter demokratiut • 
 veckling, fria val och en fungerande  
 opposition.

Förbättra EU:s kapacitet att agera civilt och  • 
 militärt för att förebygga och stoppa konflikter.

Bekämpa fattigdomen i utvecklingsländerna,  • 
 bland annat genom att avskaffa EU:s export- 
 stöd och reformera jordbrukspolitiken.

Vill du stödja mitt arbete?
Jag har arbetat som läkare i 40 år och har lång erfarenhet  
från arbete i krig och konflikter. Det ger mig kraft att driva  
mina hjärtefrågor som handlar om hållbar hälsa och balans  
i livet, fortsatt fred i Europa, jämställdhet och mänskliga  
rättigheter, hälsa på ålderns höst och långsiktigt livskraftig  
matförsörjning. EU spelar stor roll för ditt, mitt och alla  
EU-medborgares liv. 

Vill du hjälpa mig arbeta för ett friskare och fredligare Europa?
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