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EU-valet 26 maj – Våra toppkandidater
Tomas Tobé, 41 år, Stockholms län

Den grova gränsöverskridande brottsligheten
måste bekämpas med kraft. Genom mer europeiskt
samarbete kan vi motverka smugglingen av vapen
och narkotika som göder mycket av gängkriminaliteten vi nu ser här i Sverige.

Invandringen till Europa måste bli mer kontrollerad, förutsägbar och rättvis. Här har vi svenskar
ett nationellt ansvar att inte ha ett regelverk som
avviker för mycket jämfört med övriga Europa. Vi
behöver stärka den yttre gränsen och (på lång sikt)
göra ett omtag i invandringspolitiken för att få på
plats ett gemensamt europeiskt kvotflyktingsystem.

Tillväxten i Europa måste öka samtidigt som
utsläppen minskar. Vi ska visa övriga världen att
det går att kombinera tillväxt och hållbarhet.

Jessica Polfjärd, 48 år,
Västmanlands län: EU
måste arbeta med rätt frågor. Samarbete gör att vi
kan göra mer gemensamt
än ensamma och för mig
handlar det mycket om
klimat och miljö.

Jörgen Warborn, 50 år,
Hallands län: Jag vill vara
företagarnas röst i Bryssel,
inom EU finns det alldeles
för många som inte förstår
företagarnas villkor. Det
behövs en entreprenör i
EU.

Arba Kokalari, 32 år,
Stockholms stad: Jag vill
stoppa bidragen till länder
som skadar demokratin i
EU, kämpa för grön frihandel och mer kärnkraft
för att rädda klimatet, och
bekämpa byråkrati och
EU-skatter.

Gustaf Göthberg, 25 år,
Västra Götalands län: EU
ska lösa riktiga problem
som klimat och migration,
inte förbjuda snus och
reglera internet. Stoppa
flyttkarusellen.

Rösta för fler moderater i EU!

Ett tryggare Sverige i Europa
Gränsöverskridande brottslighet och terrorism

Gränsöverskridande brottslighet kräver ökat samarbete. Polisbyrån Europol ska få mer resurser och befogenheter.
Den fria rörligheten ska inte gälla för kriminella. EU-medborgare som begår brott i Sverige
ska utvisas och nekas inresa igen.

Klimathot och miljöproblem

Klimatfrågan måste lösas av EU och internationellt. FN:s klimatpanel visar att kärnkraften
behövs för att rädda klimatet.
Vi vill dubbla EU:s satsningar på̊ kärnkraft.
Europa behöver mer klimatsmart el – i stället för smutsig kolkraft och rysk gas.

Europa och Sverige saknar fungerande
invandringspolitik

Migrationsströmmarna är globala och måste mötas på EU-nivå̊. Invandringen behöver
blir mer kontrollerad och förutsägbar. Den yttre gränsen ska stärkas.
Rätten till asyl ska prövas vid EU:s yttre gräns.
Sverige kan inte ta ett för stort ansvar för invandringen till Europa. Ansvaret måste
fördelas rättvist.

Rösta i EU-valet – Så här gör Du

VAR och NÄR: I Din vallokal på valdagen 26 maj kl 8 – 21.
Om Du inte flyttat nyligen, är det samma vallokal som vid valet i september 2018.
eller förtidsrösta

i Stora Murgrönan
8–12 maj
kl 10–15
13 maj
kl 10–18
14–15 maj kl 10–17
16 maj
kl 10–19
17 maj
kl 10–17
18–19 maj kl 10–15
20–24 maj kl 10–19
25 maj
kl 10–16
26 maj
kl 8–21

i Villa Skönvik NYHET
19 maj
kl 10–14
20 maj
kl 13–18
22 maj
kl 13–18
24 maj
kl 13–18

Genom bud om Du inte kan komma själv, beställ material från kommunen (08-532 598 00)
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