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MODERATERNAS FYRA 
PRIORITERADE OMRÅDEN

Moderaternas EU-politik priori-
terar följande:
 
- Större samverkan för att mins-
ka den globala miljöpåverkan
 
- Mer av frihandel och mark-
nadsekonomi för ökat välfärd 

- Ökad samverkan för att 
minska organiserad brottslighet  

- Hållbar migrationspolitik för 
att säkra tryggheten och
kontrollen vid våra gränser 

- Försvara friheten mot socia-
lism och andra extremiströrelser

Läs mer på
www.moderaterna.se

 
Vi har inte råd med ännu 
en valrörelse där sakfrå-
gorna hamnar i skymun-
dan, skriver Tomas Tobé, 
toppkandidat till Europa-
parlamentet, på Afton-
bladets debattsida.

Flera partier har slagit fast att 
kampen mot populismen är EU-
valets viktigaste fråga. Det är 
oroväckande att populism och 
politisk extremism växer. Utveck-
lingen är polariserande och ris-
kerar att rasera Europasamar-
betet inifrån. 

Men dessa partier stoppas inte 
av tomt poserande. Istället mås-
te orsakerna till deras framväxt 
bekämpas. Därför bör EU-valet 
handla om samhällsproblemen. 
Vi behöver inte ytterligare en 
valrörelse där olika partier täv-
lar i avståndstagande.

EU-valet den 26 maj är vik-
tigt. Det kommer att påverka 
Europasamarbetets framtida 
inriktning och vår förmåga att 
lösa gemensamma samhällspro-
blem. Därför behöver Europas 
konstruktiva politiska krafter ett 
starkt stöd i valet. Mot detta står 
populister från höger till vänster 
som vill rasera samarbetet ini-
från och splittra Europa.

Populisterna är ett reellt hot mot 
Europasamarbetet. Men det gör 
inte att vi som deltar i EU-valrö-
relsen nödvändigtvis måste ge 
dem all vår uppmärksamhet. Vi 
har inte råd med ännu en val-
rörelse där sakfrågorna hamnar 
i skymundan till förmån för en 
tävling i tomt poserande och av-
ståndstagande. Jag är innerligt 
trött på den typen symbolpolitik. 
Nu är det dags sätta sakfrågor-
na i fokus.

Tomas Tobé
kandidat till Europaparlamentet

Moderaterna satsar på 
tryggheten i våra områden

I Stockholm ska alla känna sig trygga.  
Det förebyggande arbetet för att för-
hindra att ungdomar dras in i krimi-
nella kretsar ska intensifieras och ske 
i samarbete med den unges familj, 
skola, socialtjänst och polis. Arbetet 
med sociala insatsgrupper för unga 
vuxna 19 – 29 år är prioriterat med 
samverkan mellan skola, polisen, so-
cialnämnden samt arbetsmarknaden. 
Moderaterna har efter valet 2018 
tagit initiativ för att från 2019 
bryta den negativa utvecklingen. 
Efter fyra års Socialdemokratiskt 
styre i Stockholm och Sverige har 
tryggheten kraftigt försämrats. Kri-
minella gäng tar över våra centrum, 
med ökade skjutningar och mord i 
våra områden. Allmänheten drab-
bas av bostadsinbrott, rån och sexu-
ella övergrepp. Detta måste brytas! 
Moderaterna inför en modell för 
platssamverkan mellan privat och 
offentlig sektor – Trygg stad – mel-
lan staden, fastighetsägare och 
andra aktörer för att utveckla tryg-
ga stadsdelar och vi satsar 100 
Mkr på Trygg stad under 5 år.  
På platser där statens polisåtaganden 
inte räcker till ska vi öka tryggheten 
genom fler kommunala ordningsvak-
ter med utökade befogenheter, fler 
trygghetskameror. 

Bo Sundin
Ledamot i Kommunfullmäktige 

Sverige är inom miljöområdet ett före-
gångsland sedan flera årtionden och 
kan genom internationella samarbeten 
påverka andra länder till en bättre miljö 
i Europa och övriga världen. Stockholm 
var Europas miljöhuvudstad 2010.

Sveriges utsläpp av växthusgaser är 
bland de lägsta inom EU och OECD. 
Utsläppen av växthusgaser från Sveri-
ges el- och värmeproduktion är relativt 
små. Anledningen till detta är att svensk 
el nästan uteslutande produceras med 
vattenkraft och kärnkraft. En allt större 
del produceras också med vindkraft och 
biobränsle. Även fjärrvärmen är idag 
nästan helt fri från fossila bränslen.

Alla kan vi medverka för att minska på-
verkan av miljön och det är summan av 
vad alla enskilda individer och förtag 
gör. Några tips vad du kan göra för att 
minska miljöpåverkan?

kan. 

som drivs med alternativa bränslen.
-

hållsapparater.

-
dastream istället för vatten på flaska.

-
ner till Apoteket.

gärna upp skräp du ser ute.

Basit Choudhury
Kistamoderaterna

TRYGGHETEN

Våra viktiga Energi- och
miljöfrågor inför EU-valet

Europaparlametsvalet 2019
FAKTARUTA
Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:
- 18 år senast på valdagen,
- svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
- är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har 
anmält dig till röstlängden senast den 26 april.

Röstlängden för valet fastställs den 26 april 2019
Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring 
som finns i Skatteverkets register den 26 april 2019. 
Uppgifterna ligger till grund för att bli upptagen i röst-
längden.

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i ett an-
nat EU-land kan du anmäla dig till röstlängden för val till 
Europaparlamentet i det landet. Finns du upptagen i röst-
längden i ett annat land inom den Europeiska unionen 
stryks du från den svenska röstlängden. Samma regler 
gäller för medborgare i andra EU-länder.

Inför valet till Europaparlamentet kan du som är medbor-
gare i ett EU-land och folkbokförd i Sverige anmäla eller 
avanmäla dig till den svenska röstlängden.

Inför valet till Europaparlamentet kan det hända att du som har dubbelt medborgar-
skap tas med i två länders röstlängder. Som väljare får du bara rösta i ett av länder-
na. Du får själv bestämma i vilket av länderna du vill rösta.

KÄLLA: www.val.se

MODERATERNAS TOPPKANDIDATER

LÅT EU-VALET HANDLA 
OM SAKFRÅGOR

Tomas Tobé

Moderaternas topp-
kandidat till Europa-
parlamentsvalet är To-
mas Tobé. Han är i dag 
rättspolitisk talesperson 
för Moderaterna och 
har tidigare varit bland 
annat utbildningspo-
litisk talesperson och 
partisekreterare. Han 
är invald i riksdagen 
för Stockholms Län.

”Jag är glad och he-
drad över att få så 
starkt stöd och ser nu 
fram emot att driva en 
tydlig kampanj om mer 
brottsbekämpning på 
europeisk nivå, en mer 
kontrollerad migration 
och ökad handel i Eu-
ropa”, säger Tomas 
Tobé och fortsätter:

”EU:s krafter ska riktas 
mot att lösa gemen-
samma europeiska 
problem. Moderater-
nas syn på EU liknar 
vår syn på statens upp-
gifter. EU ska definitivt 
inte göra allt, men det 
EU ska göra ska göras 
verkningsfullt.” 

Jessica Polfjärd

Jessica Polfjärd är riks-
dagsledamot och ar-
betsmarknadspolitisk 
taleesperson för Mo-
deraterna. Hon står på 
plats två på Moderater-
nas lista till Europapar-
lamentet.

”Det behövs mer mode-
rat politik i Europa, det 
är ingen slogan utan 
det är nödvändigt. 
Ordning och reda i 
ekonomin och fokus på 
kärnuppgifterna och 
alltid vara frihetens för-
svarare är vägledande 
för vår syn på samar-
betet.”, säger Jessica 
Polfjärd och tillägger:

”Europa skall fortsätta 
vara en pådrivande 
och viktig aktör för att 
gemensamt lösa klimat-
frågan, stå upp för fri-
handel och konkurrens 
på lika villkor.”

Jörgen Warborn

Jörgen Warborn är 
ordförande för Mode-
rata företagarrådet och 
riksdagsledamot från 
Halland. Han står på 
plats tre på listan. Som 
Europaparlamentariker 
vill Warborn fokusera 
på företagarfrågorna.

”Jag kommer arbeta 
för att stärka svenska 
företags konkurrens-
kraft. Företagandet är 
ett av våra bredaste 
allmänintressen. Med 
framgångsrika företag 
växer människor, jobb 
och skatteintäkter. Där-
för behöver vi minska 
regelkrånglet och byrå-
kratin, stärka den inre 
marknaden och öka fri-
handeln.”

Arba Kokalari

Som vice ordförande i 
EPP:s ungdomsförbund 
YEPP sedan 2015 har 
Arba Kokalari lång er-
farenhet av internatio-
nella frågor. Vid sidan 
av det uppdraget arbe-
tar hon som global pr-
och pressansvarig på 
Electrolux, tillika sitter 
i förbundsstyrelsen för 
Moderaterna i Stock-
holm Stad. Kokalari 
står på fjärde plats på 
listan.

”Jag vill att Sveriges 
framtid ska vara i ett 
Europa som löser stora 
gemensamma utma-
ningar, där EU:s fri-
hetstanke värnas och 
där varje skattekrona 
vi skickar till EU an-
vänds effektivt. Därför 
kommer jag vara stark 
röst mot skatteslöseri 
och för att EU visar 
handlingskraft för ett 
hållbart klimat, ökad 
trygghet, fler jobb och 
för mänskliga rättighe-
ter. Det är så vi värnar 
om Sveriges intressen i 
EU.”

Kortfattat
Den 26 maj 2019 är det EU-
val i Sverige. Läs om du har 
rösträtt och se vilka partier som 
ställer upp i valet på
www.val.se

2 maj 2019 kan väljare börja 
rösta på en utlandsmyndighet.

8 maj 2019 kan väljare bör-
ja förtidsrösta inom Sverige.

26 maj 2019 är det valdag 
till Europaparlamentet.

ARBETE MOT VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM MÅSTE GÖRAS MER EFFEKTIVT

Vi kan aldrig acceptera att människor värvas till extrema grupper som strider för organisationer 
som utövar massmord och begår grova brott mot mänskliga rättigheter. Utveckla arbetet mot vålds-
bejakande extremism utifrån kunskap och forskning inom området. Insatser mot våldsbejakande 
extremism ska utgå från lokala lägesbilder och konkreta handlingsplaner och ska fokusera på före-
byggande åtgärder. Öka utbildningen och kunskaperna om våldsbejakande extremism i våra sko-
lor, förskolor och fritidsgårdar i förebyggande syfte. Reviderad handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism genomförs nu. 

Moderaterna i Stockholm har därför som första kommun i Sverige tagit initiativ till ett samarbete 
med Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet och polisens krigsbrottskommission. 
Sverige har enligt Genèvekonventionen och Romstadgan förbundit sig till att spåra upp, utreda och 
medverka till att de som gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser, folkmord eller brott mot mänskligheten 
lagförs. 
 

Bo Sundin
Ledamot i Kommunfullmäktige



Bli medlem idag du också! moderat.se/medlem

Den säkerhetspolitiska utvecklingen ter sig i dagsläget alltmera osäker och ytterst beror det på 
ledarskapet i de båda dominerande kärnvapenmakterna. Hur och när Putin eller Trump kan 
tänkas ingripa för att upprätthålla sina uppfattade ledarroller, kan vi dessvärre mest spekulera 
kring och en mera akut situation kan i värsta fall uppstå tämligen omgående.  Dagens ”gråzons-
läge” är en första anledning för oss hur vi bör rusta oss för att kunna försvara vårt samhälle, så 
att vi kan undvika att hamna i ett kris- eller krigsläge. 

Samhället är numera också betydligt mera känsligt för störningar än tidigare och vi har därför 
fått ett nytt och betydande behov av stöd och hjälp för säkerheten och för att kunna motsvara 
medborgarnas krav på försörjning och säkerhet. Globaliseringen skärper samtidigt kraven på 
våra förmågor och innebär, att vi har blivit mera beroende av goda kontakter med andra stater 
för att kunna upprätthålla vår säkerhet för att tillsammans med våra partners medverka i åtgär-
der så att de konflikter, som idag kanske mest finns fördolda, inte tillåts eskalera.  Kriser kan 
i nuläget uppstå mycket snabbt och därför måste vi kunna ingripa redan idag och vid behov 
även med vapenmakt för att upprätthålla samhällets säkerhet. Detta bör vara vägledande då vi 
utformar vårt försvar.

Vi moderater vill därför stärka de krafter som vi kan påverka och undvika att opåtalat utmana 
krafter som vi inte kan kontrollera. För att ha en nationell handlingsfrihet bör vi, enligt vår upp-
fattning, satsa bättre på vårt försvar än vad vi gör för närvarande. En 2 % -nivå borde ligga 
som bas för våra försvarssatsningar redan nu.

Vi har fyra huvudpunkter:

1. Ökad nationell förmåga.
Vi har därför skjutit till 18 miljarder extra och så att målen i 2015 års försvarsbeslut kan uppnås

2. Internationellt samarbete.
Redan idag samarbetar vi i försvarsfrågor inom EU och med Nato och vi vill fortsätta att driva 
förutsättningarna – militärt, juridisk och politiskt – för en svensk Nato-anslutning och helst tillsam-
mans med Finland.

3. En fungerande krisledning
Vi moderater vill inrätta ett nationellt säkerhetsråd som en central organisation för krisledning 
och krishantering och som en knutpunkt i frågor som rör rikets säkerhet. En myndighet för psy-
kologiskt försvar bör tillkomma liksom ett cybercentrum, som båda bidrar till att säkra samhället 
och näringslivet. Även inom kommunerna behövs en krisledningsförmåga, som kan hantera 
även andra påkänningar på samhället som t e stora skogsbränder eller terroristattacker.

4. Inre och yttre säkerhet
Globaliseringen betyder ofta att frågor om samhällets säkerhet inte enkelt kan delas upp i försvar 
mot inre eller yttre hot. Utmaningar som terrorhot och flyktingströmmar måste kunna hanteras.
Vi moderater vill därför införa ett nationellt regelverk för att kunna möta hot strider mot svenska 
säkerhetsintressen och Försvarsberedningens förslag om att stärka det civila försvaret bör ge-
nomföras så snart som möjligt.

Magnus Haglund
Kistamoderaterna

ETT STARKT FÖRSVAR FÖR ATT SÄKRA SVERIGE

Främja företagande och 
entreprenörskap

 
Att Stockholms företags-
klimat har fallit under för-
ra mandatperioden är en 
avspegling av dåvarande soci-
aldemokratiskt ledarskap. Ra-
set innebär att tusentals ungdo-
mar och nyanlända får svårare 
att få det första jobbet, att kom-
ma in i samhället och bidra till 
vår gemensamma välfärd. 

Tillväxt är något positivt och 
det är ur företagandet som stat, 
kommun och landsting får skat-
teintäkter som säkerställer vår 
gemensamma välfärd. 

För att fler jobb ska skapas i 
nya och växande företag, kom-
mer staden arbeta för ett bätt-
re företagsklimat. Tillkomsten 
av nya arbetstillfällen hänger 
intimt samman med förutsätt-
ningarna för företagande i 
Stockholm och näringslivets 
konkurrenskraft. Vår aktiva nä-
ringspolitik är en väsentlig del 
av vår politik för att fler män-
niskor ska komma i arbete.  

Förutsättningarna att starta och 
driva företag ska förbättras.  
Stockholm ska vara en stad 
som erbjuder goda möjligheter 
för fler att starta företag och få 
nytta av sitt entreprenörskap. 
Vi vill särskilt underlätta kvin-
nors och utrikesföddas entre-
prenörskap och möjligheter till 
att starta eget. Att bejaka och 
underlätta för såväl stora som 
små företag, entreprenörer och 
innovatörer är en investering i 
välfärden och därmed i alla 
Kistabor och deras framtid. 
Talangerna drar med sig andra 
yrkesgrupper genom att anlita 
personer som inte är högutbil-
dade och som därför tjänar 
egna pengar.

Bo Sundin
Ledamot i kommunfullmäktige



Så här kan du bidra!

FÖLJ OSS PÅ TWITTER

Twittrar du men missat att vi har en egen 
Twitterkanal? Följ oss här:
twitter.com/Kistamoderat

GILLA OSS PÅ FACEBOOK
Se till att gilla oss på Facebook så blir 
du uppdaterad med det allra senaste om 
Kista och Moderaterna. 
Facebook.com/Kistamoderaterna 

LÄS MER OM OSS 

På moderat.se kan du läsa om vår politik
www.moderat.se

VILL DU HJÄLPA TILL?
 
Kontakta oss:

www.kistamoderaterna.se

Politiker sökes! 

Vill du gå med och göra Kista till en bättre plats? 
Gå in på kistamoderaterna.se och bli medlem.

Gå gärna med i Moderaterna. Det är ett enkelt 
sätt att stödja oss och se till att Kista, Stockholm 
och Sverige får en politisk ledning som inte höjer 
skatterna och som ändå fortsätter att satsa på hög 
kvalitet i kommunens service. Det kostar endast 
100 kr första året och då får du information och 
tidningar från partiet. Du får också inbjudningar 
till såväl politiska möten, utbildningar som socia-
la tillställningar. Du är också mer än välkommen 
att delta på våra kampanjer och aktivera dig.

Visa stöd för moderata idéer och visioner.
Läs gärna på moderaterna.se/bli-medlem

Aleks Sakala
Ordförande Kistamoderaterna  
samt ansvarig utgivare för Nya Kistabladet

Nya Kista

Aleks Sakala, Ordförande Kistamoderaterna

Hur vill DU göra friheten i Kista lite större? 

VILL DU HJÄLPA OSS BYGGA
ETT BÄTTRE SVERIGE?

Vårt mål är att hela tiden vara ett parti i förändring.  
Ett parti som söker utmaningarna, pekar på samhällsproble-
men och som sätter resultatet för människor före sakfrågorna.

Därför behöver vi din hjälp och ditt engagemang.

Som förtroendevald moderatpolitiker i någon form (Kom-
mun, Landsting eller Riksdag) innebär det att du företräder 
väljarna i beslut bl.a. kring offentlig verksamhet. Beslut kan 
gälla frågor som t ex hur skola, vård och omsorg är utfor-
mad, var det ska byggas bostäder, hur mycket invånarna 
ska betala i skatt, om tryggheten i våra bostadsområden och 
på offentliga platser, osv. Har du en vän som också är intresserad att engagera sig är ni 
båda hjärtligt välkomna att höra av er. 

Vi tror på människan och mänsklig kraft och hoppas att du gör det också!

Välkommen till Nya Moderaterna!

VISA ATT DU ÄR MODERAT!

Ha gärna på dig en moderat-knapp 
eller annat moderat-märke. Saknar du 
det kan du vända dig till oss. 

 
 

Kistamoderaterna växer och behöver DIG som medlem!

Varför ska man rösta i EP-valet?

EU-valet, Europavalet, Europaparlamentsvalet... Kärt barn har många namn, men även det 
utskällda barnet. EP-valet (som Europaparlamentsvalet egentligen borde förkortas) brukar 
inte vara någon ”kioskvältare”. Många låter bli att rösta. Men det ÄR väldigt viktigt att göra 
sin röst hörd. Varför, undrar en del. Ska man rösta även om man ogillar hur EU styrs eller 
om man är kritisk till byråkratin? Man kan fråga sig om en del även låter bli att rösta i riks-
dagsvalet, ifall man ogillar hur Sverige styrs. För det är samma tanke bakom. man är inte 
Sverigefientlig om man ogillar hur landet styrs. Det är därför vi har fria val, för att kunna 
byta en regering. Man är därmed inte EU-fientlig om man ogillar hur EU styrs. Tvärtom. 

Så om man ogillar EUs byråkrati och överstatlighet är det desto viktigare att rösta, och att 
rösta på Moderata krafter som ser till att just denna byråkrati minskar. Krafter som ser till 
att människans kraft ökar. Krafter som aktivt arbetar för humanism, trygghet och bättre sam-
verkan mellan länder, oavsett om det handlar om brottsbekämpning eller effektiv handel. 
Dessutom, beräkningar visar att ungefär 60 procent av de ärenden som behandlas i kom-
mun- och  landstings/regionfullmäktige runt om i Sverige direkt eller indirekt påverkas av 
beslut i eller medfinansiering från EU. Så klart att man måste gå och rösta! 

Lokalt arbetar vi, som bekant, också för större trygghet och därmed större frihet för varje 
individ. Rösta på Moderaterna. Rösta för stabilitet i ditt bostadsområde och i vår del av 
världen. 

Vad vill du själv satsa på? Hör gärna av dig. 

Slutord

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

Följ oss här: 
instagram.com/nyamoderaterna

SE OSS PÅ YOUTUBE 

youtube.com/user/moderaterna


