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Kampanj

Den 26 maj är det Europaval. Att Sverige ska vara medlem i EU har
Moderaterna drivit sedan 1961. När andra partier har sagt nej eller
nja, har vi moderater alltid vetat var Sverige hör hemma – i det euro
peiska samarbetet. Moderaterna är partiet som tar EU på allvar.
För att EU är en fundamental del av lösningen på vår tids stora
samhällsproblem.
Vår valrörelse är beroende av all den tid föreningar och medlemmar
lägger på att övertyga väljarna att rösta på oss. Det viktigare än
någonsin att vi moderater kraftsamlar tillsammans för att nå ut och
göra avtryck. Varje medlem, varje utdelat flygblad, varje knackad
dörr, varje delning i sociala medier gör skillnad. För att lyckas ska
vi bedriva en enad kampanj under hela kampanjperioden för att
både nå ut och uppfattas som tydliga. Ditt engagemang behövs!
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Moderaternas
kampanj

Vi ska göra Sverige och Europa tryggare
Huvudbudskapet är att Moderaterna ska göra Sverige tryggare – genom att be
kämpa den gränsöverskridande brottsligheten, ha koll på Europas gränser samt
satsa på klimatsmart kärnkraft. Det behövs mer frihet, företagsamhet och fram
tidstro i Europa.

Hej då
stöldligor

Här i Sverige ligger utländska stöldligor bakom hälften av alla
bostadsinbrott. Det ska bli stopp på det. Därför ska det euro
peiska polissamarbetet stärkas för att bekämpa stöldligor,
narkotika och vapensmuggling. Den fria rörligheten ska inte
gälla kriminella. Och EU-medborgare som begår brott i
Sverige ska utvisas.

Bygger vi ut kärnkraften kan vi rädda klimatet. Det visar
kalkyler från FN:s klimatpanel. Därför vill vi dubbla EU:s
Kärnkraft är
satsningar på kärnkraft. För Europa behöver mer klimatsmart
klimatsmart
el från förnybart och kärnkraft – inte smutsig kolkraft och
rysk gas.

Koll på
Europas
gränser

Europa behöver en mer kontrollerad och förutsägbar invand
ring. Därför ska den yttre gränsen stärkas. Och rätten till asyl
prövas direkt vid EU:s gräns – snabbt och rättssäkert. Sveri
ge kan inte fortsätta ta ett för stort ansvar för invandringen
till Europa. Det ansvaret måste fördelas rättvist.
Tillväxten och framtidstron i Europa måste bli större. Därför

Frihet
behöver vi mer företagande och frihandel – och mindre
Företagsamhet skatter och bidrag. Europas inre marknad måste öppnas
Framtidstro
ännu mer. Sveriges EU-avgift ska inte höjas och vi säger nej

till EU-skatter.
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Material
•

Affischer (skickats till förbunden i slutet på april)

•

Folder (skickats till förbunden i slutet på april)

•

Digitala enheter (läggs upp på intranätet från april)

•

Flygblad (läggs upp på intranätet för egen utskrift från april)

Exempel affischer och folder

Målgrupper
Under EU-kampanjen är vår största uppgift att mobilisera M-väljare. Vi ska få
övertygade moderater att gå och rösta och de ska lägga sin röst på Moderater
naoch inte något annat parti. För att lyckas med detta måste vi maximera vår
tillgänglighet. Väljare som mer eller mindre bestämt sig för att rösta moderat ska
genom kampanjen slutligt fatta beslutet att gå och rösta och rösta på Modera
terna. Väljare som är tveksamma och inte bestämt sig än ska uppleva att det är
enkelt att bestämma sig för Moderaterna.
Vi prioriterar moderatnära väljare, valdistrikt där många röstade på oss i valet
2018. Välj ut starka valdistrikt med hjälp av valstatistik från val.se
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Kampanj
planering

Lokal valorganisation
Hur kampanjen organiseras kan variera från förbund till förbund beroende på
olika förutsättningar. Dock är det viktigt att det finns personer lokalt som ansva
rar för kampanjinsatserna. Några krav man kan ställa på de personerna är att de
kan:
•

Vara kontaktperson gentemot länsförbundets kampanjansvarige, hålla sig
informerad och föra information vidare efter behov, samt delta på de av läns
förbunden arrangerade möten som handlar om kampanjen.

•

Vara disponibla för uppdraget under kampanjperioden.

•

Avsätta planeringstid för kampanjen.

•

Ansvara för att kampanjaktiviteter genomförs under hela kampanjperioden.

•

I samverkan med länsförbundet bygga upp kontaktlistor på aktiva.

•

Ha ledarskapsförmåga och förmåga att organisera.

Planera kampanjen
Planering och förberedelse är A och O för en lyckad kampanj. Det gör det enk
lareatt rekrytera kampanjarbetare och lättare att säkerställa att insatserna ger
önskad effekt. Här kommer några tips på hur ni kan förbereda EU-valkampanjen
så att den blir riktigt bra:
•

Utse en kampanjansvarig.

•

Läs igenom kampanjhandledningen tillsammans med kampanjansvariga.

•

Samla ett antal kreativa människor för ett brainstormingsmöte om vad just
ni kan hitta på under kampanjen.

•

Förbered kampanjer under de nationella kampanjdagarna.
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•

Planera övriga kampanjaktiviteter.

•

Fundera över och planera för vilka områden som är mest lämpliga för dörr
knackning.

•

Inventera vilka lokala evenemang som finns under perioden och var det går
att kampanja.

•

Informera och boka upp centrala kandidater lokalt till kampanjaktiviteter.

•

Kontakta medlemmar och be dem vara med i kampanjen och skapa kon
taktlistor för kampanjarbetare.

•

Ha en träff för medlemmar och andra engagerade och informera om
kampanjen.

•

Förbered affischering och material.

•

Ta reda på vilka vallokaler som är öppna på valdagen, gör sedan scheman
om ni ska ha valsedelsutdelning.

•

Kontrollera löpande så att valsedlar finns att tillgå i vallokalerna. Lägg ut
valsedlar.

•

Om ni har en valstuga ha gärna valstugan öppen så länge som möjligt så att
Moderaterna finns tillgängliga att svara på väljarnas frågor ända fram till att
vallokalerna stänger.

•

Många väljare ställer frågor om vår politik per mail och inte minst via våra
sidor i sociala medier t.ex. Facebook, Instagram och Twitter. Gör en plan
för hur frågorna ska besvaras ända fram tills att vallokalerna stänger.

Rekrytera valarbetare
Börja redan i dag med rekryteringen av valarbetare. Du som ansvarig har stora
möjligheter att få moderater att engagera sig. Partikansliet eller partiombuds
mannen i ditt förbund har information om medlemslistor mm. Vänd dig till dem
för underlag. Dela in ditt län/kommun/förening och titta på ungefär hur många
du behöver på de olika kampanjplatserna.

Tips:
• Sammanställ en lista på tänkbara
valarbetare. Alla som har förtroende
uppdrag för Moderaterna ska kunna hjäl
pa till med något.
• Ta reda på vem som varit aktiv i
kampanjer tidigare.
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• Kontakta alla medlemmar och
be dem göra en insats.

Nationella
kampanjdagar
under
valrörelsen

4 maj Nationell valupptakt
Starten för Moderaternas valrörelse inleds lördagen den 4 maj med nationell
valupptakt i Stockholm. Valupptakten kommer att sänds live så att så alla som
vill kan följa vårt event oavsett om de är fysiskt på plats eller ej.
Utöver den nationella valupptakten kommer flera förbund och föreningar arran
gera valupptakter över hela Sverige. Ett bra upplägg är att samlas för att se
live-sändningen för att sedan ge sig ut och knacka dörr.
7 maj Superknack. Riksorganisationen, förbund och föreningar knackar dörr
tillsammans för att uppmärksamma att imorgon är första dagen att rösta. Dela
bilder i sociala medier.
8 maj Förtidsröstningen startar. Från och med i dag är varje dag en valdag
och vi uppmanar väljarna att gå och rösta på Moderaterna. Knacka dörr, dela ut
flygblad. Uppdatera i sociala medier. Berätta till exempel om tre skäl att rösta på
Moderaterna.En bra ide är att ta reda på var förtidsröstningslokalerna finns.
På val.se hittar ni adresser och öppettider till alla förtidsröstningslokaler.
9 maj Europadagen. Uppmärksamma med till exempel debattartikel, ordna
en debatt eller skriv i sociala medier. Oavsett genomslag för den dagen hos den
vanlige väljaren kan vi vara säkra på att media kommer att domineras av Europa
politik och här ska moderaterna ta sin självklara plats. Fundera över vad ni kan
göra medialt på lokalt plan. Till exempel en debattartikel, ordna en debatt, gör
ett utspel, skriv i sociala medier och sedan i steg två, hur ni kan kampanja på
temat..
12 maj superknack. Riksorganisationen, förbund och föreningar knackar
dörr tillsammans. Tanken är att så många moderater som möjligt ger sig ut och
knackar dörr över hela Sverige. Det har visat sig att just söndagar är den över
lägset bästa dagen för dörrknack, så ta fasta på det, samla era föreningar och
ge er ut för samtalskampanj där varje samtal räknas. Starta eller avsluta gärna
med fika/mat. Dela gärna bilder från kampanjen i sociala medier.
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14-18 maj är det Eurovision Song Contest. Folkfest för alla schlagerfans –
dessutom är det en självklar europakoppling. Passa på att göra något kul till
sammans i föreningen innan ni ger er ut och knackar dörr.
23-26 maj 100-timmarskampanj. För att påminna alla våra sympatisörer om
att det är val den 26 maj höjer vi tempot under kampanjens sista dagar. Med
start torsdagen klockan 17.00 den 23 maj kampanjar vi fram tills vallokalerna
stänger på söndagen klockan 21.00. Det är maximal mobilisering som gäller
alla fyra dagar. Det parti som kan träffa och övertyga flest väljare under de sista
dygnen när väljarna har fokus på Europavalet kommer också att göra ett bra val.
Därför spelar våra insatser de här sista dagarna av valrörelsen en enormt viktig
roll.
Precis som den övriga tiden under Europavalrörelsen ligger fokus på dörrknack
i valdistrikt där Moderaterna har starkt väljarstöd.
Vår uppgift är att mobilisera moderater att rösta. Det finns en stor grupp mode
rater som behöver en extra knuff för att ta sig till vallokalen den 26 maj. Det
lyckas vi med genom att påminna dem om att det är val, ge dem tydliga skäl till
varför de ska gå och rösta, och varför varje röst på Moderaterna gör skillnad.
26 maj är valdagen. Kampanja till dess att vallokalerna stänger. ”Lappa” till
exempel brevlådor kvällen innan med budskapet imorgon är sista dagen att
rösta på Moderaterna. Knacka dörr. Varje röst räknas. Valvakor öppnar när
vallokalerna har stängt.
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Kampanjtips

Det finns en mängd olika sätt att bedriva kampanj och nå ut med våra budskap.
Och det är viktigt att vi syns på mer än en plats och på mer än ett sätt.
Här följer tips på saker som kan göras i kampanjen eller som kanske kan inspi
rera till något helt nytt.
•

Dörrknackning. Det här är vår viktigaste kampanjaktivitet under valrörelsen.
Knacka dörr i våra utvalda valdistrikt och berätta varför det är viktigt att rösta
på Moderaterna.

•

Flygblad. Gör er synliga genom att dela ut flygblad på platser där det rör sig
många väljare.

•

Morgonrusning. Gör lokalt kampanjmaterial och dela ut till morgonrese
närer. Se till att stå vid kollektivtrafikens knutpunkter under morgonrusningen.

•

Blixtkampanj. Kom med snabb respons i en aktuell fråga eller efter en
debatt eller ett utspel genom att producera och dela ut flygblad när folk är på
väg till eller från jobbet.

•

Brevlådor. Ta en kvälls- eller tidig morgonpromenad och lägg flygblad/
foldrar i brevlådor som morgonläsning. Gör ett schema vem som tar vilken
gata så inga får dubbelt i brevlådorna.

•

Arrangemang. Kolla upp vilka events, konserter, sportevenemang, mark
nader och liknande, som äger rum i din stad framöver och lägg upp ett
kampanjschema som är anpassat efter det. På kommunens hemsida brukar
sådant gå att hitta.

•

Trapphuset. Be alla medlemmar i föreningen att lägga flygblad/foldrar i
sina grannars brevlådor. Särskilt viktigt i områden där vi av olika anledningar
inte knackar dörr. Gör en lista på vem som tar vilka adresser så att det inte
lappas dubbelt.

•

Callcenter. Bor ni ett område där det är svårt att knacka dörr på grund av
portkoder, samlas en kväll och ring moderata telefonsamtal.
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•

Townhall. Bjud in allmänheten till ett townhall-möte där M-företrädare
svarar på frågor från väljarna. Eller varför inte finnas tillgängliga på ett café
för att prata politik.

•

Alltid kampanj. Ordna kampanj i anslutning till moderata styrelse- eller
föreningsmöten. Perfekt tillfälle att kampanja tillsammans då många är
samlade.

•

Shopping. På fredagskvällar och helger befinner sig många vid mataffärer,
Ikea och andra köpcentrum. Kampanja, syns och hörs där.

•

Återvinningsstationen. Under helgerna åker många till återvinningssta
tioner.
Dra nytta av det och genomför en kampanjaktivitet, gärna kopplad
till miljöfrågor.

•

+10. Alla kampanjare får i uppdrag att prata med 10 bekanta om varför
moderat politik är bäst.

•

Insändare. Anordna en trevlig kväll hemma hos någon där ni ses under
enkla former för att skriva insändare tillsammans.

•

Nattvandring. Fredag och lördag kväll är det många som är ute på krogen.
På vägen hem är det uppskattat med lite dricka eller en näve godis. Ta med
vattenflaskor/muggar med vatten eller saft och godis. Se till att gå minst två
och två. Dela ut material om trygghet.

•

Nattaffischering. Promenera och sätt upp och kontrollera att tidigare upp
satta affischer sitter snyggt.

•

Brainstorma. Samla ett antal kreativa människor för ett brainstormingmöte
om vad just ni kan hitta på under kampanjen.

•

Tipsa. Det är slöseri att inte dela med sig av sina bästa kampanjtips. I den
slutna gruppen Lag1 på Facebook kan du tipsa andra moderater om vad
som funkat bra för dig.

•

Recycling. Fundera på vilken kampanj som genomförts och varit roligast
och mest uppskattad. Gör samma sak igen. Hjulet behöver inte uppfinnas 
på nytt.

Digitalt
•

Viral. Skriv ett engagerande inlägg på sociala medier och uppmana vänner
att gilla och dela.

•

Diskutera mera. Sätt igång en Facebook-diskussion eller Twitter-tråd i en
fråga som är aktuell och intressant.
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•

Hackathon. Anordna ett hackathon där ni skapar bilder med lokala bud
skap. Gilla, dela och sponsra inläggen för att få så mycket spridning på
sociala medier som möjligt.

•

Gilla. När du gillar inlägg från andra moderater på Facebook så ser du till att
inläggen syns i flödet för andra. Din tumme upp gör större skillnad än du tror.

•

Kommentera. Att kommentera andra moderaters inlägg i sociala medier
har dubbel effekt. Dels syns inläggen för fler, och dels visar du ditt stöd.

•

Dela. Det är enkelt att dela inlägg från till exempel Moderaternas Facebook
sida, och det ger stor effekt.

•

Recycling. Återanvänd de bästa inläggen. Det kan vara dina egna eller till
exempel din förenings. Det som flugit tidigare flyger ofta igen.

•

Remixa. Titta på vilka inlägg som funkat för andra moderater. Gör en egen
variant av dem. På Moderaternas Facebook-sida finns många inlägg som
går att göra lokala varianter av.

•

Få fler följare. Ett enkelt sätt att få fler följare till sin sida är att bjuda in de
som gillat ett inlägg. Klicka på vilka som gillat inlägget, och bjud in dem som
inte redan gillar sidan.

•

Uppdatera mera. Håll alltid hemsida, Facebook, Twitter och Instagram
uppdaterade. Kampanjar ni fysiskt ska det också synas digitalt.

•

Debattsupport. Titta på tv-debatter tillsammans och stötta upp i sociala
medier.

Alla insatser behövs. Här följer några enkla och snabba saker du kan
göra själv i kampanjerna:
•

Uppdatera dina profilbilder/bakgrundsbilder på Facebook, Instagram och
Twitter så att de stödjer Moderaterna i valkampanjen.

•

Uppdatera din bakgrundsbild på telefonen och datorn.

•

Bär m-märke, m-påse eller m-kläder när du rör dig ute.

•

Bjud in dina vänner att gilla Moderaternas sida på Facebook.
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Dörrknackning

Europavalskampanjen är första gången under den nya mandatperioden som vi
i stor omfattning träffar våra väljare sedan valet. Men det är också ett utmärkt
tillfälle att börja lägga grunden för valseger 2022.
Här följer tips på både hur du kan lägga upp dörrknackningen.

Prioriterade valdistrikt
Det gäller att satsa resurserna där vi vet att de gör störst nytta. Därför fokuse
rar vi dörrknackningen till våra mest prioriterade valdistrikt. Genom att använda
val.se kan du identifiera de valdistrikt där Moderaterna fått många röster i valet
2018. Kontakta ditt förbunds dörrknackningsansvarige eller din partiombuds
man om du vill veta mer om vilka valdistrikt som ska prioriteras.

Tips inför dörrknackning
•

Utse en dörrknackningsansvarig i varje förbund/kommun/förening.
Bjud gärna in alla ansvariga till ett utbildningstillfälle.

•

Fundera över vilka områden som är prioriterade i kommunen och gör en
plan. Ta hjälp av ditt förbunds/förenings dörrknackningsansvarige eller parti
ombudsman. Ta fram kartor över området för avprickning.

•

Förannonsera besöken med flygbladsutdelning eller anslag i området. Det
ger människor en chans att förbereda sig och fundera över frågor som de
skulle vilja ta upp.

•

Dörrknackning är lämpligt på vardagar klockan 18:00-20:00. På lördagar
11:00-17:00 och på söndagar 12:00-18:00. Två timmar är ett lagom pass.
Under lördagar och söndagar kan man hinna med flera pass, men då är det
viktigt att ta en paus mellan passen så att du är pigg och glad när du knackar
på.
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•

Ha en gemensam samling innan dörrknackningen, gå igenom upplägget och
fördela gator och material.

•

Vi går alltid två och två. Då kan ni peppa varandra och turas om att knacka
på och vara den som tar initiativ till samtal. Är ni två kan ni dessutom ge var
andra värdefull feedback, stöd och beröm. Det är bra om de som har testat
dörrknackning tidigare delar upp sig och går med de som inte är så vana
eller känner sig osäkra. Gå gärna man och kvinna, ung och senior.

•

Bär moderatkläder eller moderatknapp så att det tydligt syns att ni är från
Moderaterna. Glöm inte namnbricka och ett par bekväma skor.

Packlista inför dörrknackning
•

Kampanjkläder, namnbricka och moderatknapp

•

Karta med adresser

•

Penna och papper för anteckningar

•

Kampanjmaterial att dela ut, folder eller flygblad

•

Flygblad att lägga i brevlådan till dem som inte var hemma

•

Bekväma skor!

Tips under dörrknackning
•

Presentera dig, att du är från Moderaterna och berätta varför du knackar på.

•

Turas om att anteckna synpunkterna som kommer fram under samtalen så
att ni inte faller in i fasta roller.

•

Om ni får en fråga som ni inte kan svara på, säg att ni inte har svaret. Fråga
om ni får återkomma per telefon eller e-post inom 48 timmar. Svaret kan ni få
av era kollegor i kommunen eller hitta på www.moderaterna.se

•

Stanna vid tröskeln. Du bör aldrig tacka ja om du blir inbjuden på en kopp
kaffe. Tacka vänligt nej, med hänvisning att du har många som du ska hinna
prata med.

•

Anteckna vilka gator ni besökt och varje genomfört samtal så att ni sedan
kan räkna ihop och rapportera in hur många samtal ni genomfört. Vi ska inte
dokumentera namn och personuppgifter, det är inte tillåtet enligt personupp
giftslagen.

•

Lägg gärna ett flygblad tillsammans med materialet i brevlådan hos dem som
inte var hemma som informerar om att ni varit där och att de gärna får kon
takta er.
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Tips efter dörrknackning
•

Träffas en stund efteråt för att prata igenom era besök.

•

Bocka av vilka gator ni besökt. Notera var ni avslutade passet, detta är sär
skilt viktigt om ni hann avsluta angivet område. Lämna kartan till ansvarig.

•

Räkna de genomförda samtalen och lämna till ansvarig.

•

Gå igenom vilka frågor och synpunkter som kom fram, var det något ni inte
kunde svara på, var det någon fråga som dominerade och går det i så fall att
ta fram en specialanpassad lokal kampanj utifrån den?

Inrapportering
Moderaterna har en egen app ”M-appen”. Den innehåller bland annat möjlighet
till samtalsrapportering, nyhetsrapportering, politik och mycket mer.

Tio ”kom ihåg” vid dörrknackning
1. Ring på och var ditt bästa jag. Det är inte svårare än så. De flesta blir glatt
överraskade när en företrädare för ett politiskt parti tar kontakt.
2. Att lyssna mycket och prata mindre är en bra grundregel.
3. Gå alltid två och två. Då kan ni peppa och stötta varandra samt turas om att
knacka på och vara den som initiativ till samtal.
4. Stanna vid tröskeln. Du bör aldrig tacka ja om du blir inbjuden. Tacka vänligt
nej, med hänvisning att du har många som du ska hinna prata med.
5. När du möter de som signalerar att de stödjer Moderaterna, glöm inte att
fråga om de vill göra en insats och om de vill bli medlemmar!
6. Tipsa intresserade om vår hemsida. Här finns massor av information om vad
vi tycker i olika frågor, men också tips på kampanjaktiviteter och möjlighet att
bli medlem.
7. Håll löften – om ni har lovat att återkomma med information så gör det. Skriv
upp det i kalendern direkt.
8. Gör en noggrann notering av adressen om personen i fråga uttryckligen sä
ger att man inte vill ha fler besök av moderater.
9. Dokumentera samtalet och ge underlaget till den ansvarige i föreningen så
att denne kan rapportera in det.
10. Ha roligt!
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Frågor och
svar om
Europavalet

Varför ska man rösta på Moderaterna 
i Europavalet?
Moderaterna ska göra Sverige och Europa tryggare. Vi ska sätta stopp för de ut
ländska stöldligorna som i dag ligger bakom drygt hälften av alla bostadsinbrott
i Sverige. Den europeiska polisbyrån, Europol, ska få mer resurser och EU-med
borgare som begår brott i Sverige ska utvisas. EU ska gemensamt bekämpa
terrorismen mer kraftfullt.
Vi vill prioritera förnybar energi och klimatsmart kärnkraft för att rädda klimatet.
Genom att satsa på modern och säker kärnkraft kan vi minska Europas beroen
de av smutsig kolkraft och rysk gas.
Europa behöver en kontrollerad och förutsägbar invandring. Vi måste ha koll på
EU:s yttre gräns. Rätten till asyl ska prövas vid gränsen, på ett rättssäkert och
effektivt sätt. Sverige ska inte fortsätta ta ett oproportionerligt stort ansvar för
invandringen till Europa.
Vi vill också skapa goda förutsättningar för jobb och svenska företag genom ett
kraftigt regelförenklingsarbete, ökad frihandel och satsningar på forskning och
innovation.
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Från A till Ö

Arbetsmarknad
Ska EU bestämma över svensk arbetsmarknad?
Nej, EU ska inte bestämma över svensk arbetsmarknad eller vår välfärdsmodell.
Därför är vi emot det som kallas för en social pelare. Sverige ska inte kompro
missa med andra länder som inte kommit lika långt som oss på dessa områden,
det skulle riskera att leda till försämringar för svensk del. Däremot är det bra om
fler EU-länder förbättrar för jobb och välfärd genom egna, nationella åtgärder.

Avgift
Ska Sverige fortsätta att betala en så hög avgift till EU?
Sverige ska inte betala en oproportionerligt stor andel av EU:s budget och det
kommer krävas tydligare budgetprioriteringar fram-över. Först och främst bör
Sveriges avgift inte öka i och med den nya budgetperioden. Genom tydliga
prioriteringar och beroende på när och hur Storbritannien lämnar EU borde det
dessutom finnas utrymme för en lägre avgift.

Brexit
Vad anser Moderaterna om Brexit?
Situationen i Storbritannien visar tydligt att en ”exit” inte är något önskvärt. Det
borde särskilt V och SD tänka på – två partier som fram till alldeles nyligen lyft
på locket för diskussioner om Swexit. Oavsett när och hur Storbritannien lämnar
får det allvarliga konsekvenser på både kort och lång sikt. Det är avgörande att
vi säkrar så goda relationer som möjligt, både mellan Sverige och Storbritannien
och mellan EU och Storbritannien, efter Brexit.
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Brottslighet och terrorism
Hur vill Moderaterna bekämpa brottslighet och
terrorism?
Moderaterna ska göra Sverige och Europa tryggare. Vi ska sätta stopp för ut
ländska stöldligor som i dag ligger bakom drygt hälften av alla bostadsinbrott
i Sverige. Den fria rörligheten för kriminella måste stoppas. Vi vill bland annat
driva på för ökade resurser och befogenheter till polisbyrån Europol samt utvisa
EU-medborgare som begår brott i Sverige.
Sverige ska ha de lagar och regler som krävs för att vi ska vara rustade för hotet
från terrorismen. Inom EU måste en hel rad åtgärder mot terrorism också vidtas.
Det behövs ett strukturerat samarbete: radikal-iseringen behöver bekämpas,
it-säkerheten förbättras och finansieringen av terrorism försvåras. Det är också
angeläget att penningtvätt bekämpas effektivare och att handeln med pass
upphör.

Budget
Vad anser ni om EU:s kommande långtidsbudget som
ska gälla från 2021?
Budgetprocessen måste ta sikte på att reformera det som verkligen kostar
pengar: den gemensamma jordbrukspolitiken och regionalpolitiken. Att närma
re 40 procent av EU:s budget går till jordbruksstöd är ett tydligt exempel på att
prioriteringarna är fel. Vi vill att budgeten ska riktas mer mot konkurrenskraft,
forskning och innovation samt användas till att effektivare lösa problem och
utmaningar som brottslighet, klimatfrågan och invandringen.

Copyrightdirektivet
Vad anser ni om copyrightdirektivet?
Det är viktigt med en modern och konkurrens¬kraftig upphovsrätt, som även
fungerar i ett digitalt samhälle. Däremot är vi kritiska till det som har kallats för
länkskatt och uppladdningsfilter och vi arbetade emot detta i Europaparlamen
tet. Vi har även riktat kraftig kritik mot den socialdemokratiskt ledda regeringen
som plötsligt ändrade inställning i dessa omdebatterade frågor, och ställde sig
bakom ett införande.

18

Demokrati
Hur kan ni vara med i samma partigrupp (EPP) som det
ungerska regerings-partiet Fidesz och Viktor Orban?
Vi har länge varit starkt kritiska mot Fidesz. Moderaternas partistyrelse har be
slutat att vi ska verka för att Fidesz utesluts ur vår europeiska partigrupp EPP.
Till följd av vårt arbete är Fidesz nu avstängda från EPP.
Vi står också bakom det s.k. artikel 7-förfarande som EU inlett mot Ungern för
övertramp mot EU:s grundläggande värderingar. Det handlar bland annat om
rättsväsendets oberoende, yttrandefrihet och skydd för minoriteter. Vi vill också
att EU-bidrag inte ska betalas ut till medlems-länder som bryter mot rättsstatens
principer.

Djurskydd
Vad anser Moderaterna om djurskydd inom EU?
Vi värnar högt ställda krav på djurskydd och livsmedelssäkerhet. Syftet och
målet med djurskyddslagstiftning bör vara att djuren ska må bra och leva hälso
samt. Inom EU är det särskilt viktigt att säkerställa att djurskyddsreglerna efter
levs av medlems-länderna, till exempel för djurtransporter. Samtidigt får lag
stiftningen inte bidra till onödigt krångel och för mycket byråkrati, utan ska vara
effektiv.

Energi
Varför vill ni satsa på kärnkraft?
Kärnkraft är klimatsmart. I kalkyler från FN:s klimatpanel är förnybar energi och
mer kärnkraft avgörande för att klara klimatmålen. Därför vill se mer av förnybart
och bygga ut kärnkraften i Sverige och Europa, satsa på forskning och säker
het samt öka möjligheterna att exportera klimatsmart el från kärnkraft. Så kan
vi minska det smutsiga kolet i Europa och beroendet av rysk gas. Det är bra för
klimatet, för svensk energiförsörjning och vår gemensamma säkerhet.

Euron
Ska Sverige på sikt övergå till euro?
Ett svenskt medlemskap i euron är inte aktuellt. Om det finns ett brett folkligt
stöd och det på allvar skulle stärka svensk ekonomi är vi beredda att ompröva
och närma oss ett medlemskap. Det förutsätter också att eurosamarbetet blir
mer stabilt och att länderna som redan är medlemmar följer regelverket samt
bedriver en ansvarsfull ekonomisk politik.
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Företagande
Hur vill ni förenkla och förbättra för företagare?
Framför allt behövs ett kraftfullt arbete för att minska på regelkrånglet. Den
inre marknaden ska fördjupas och fungera för både varor och tjänster. Europa
behöver leda digitaliseringen. EU ska även fortsätta investera i forskning och
innovation. Dessa frågor ska prioriteras i EU-budgeten, i stället för bidrag och
ekonomisk omfördelning mellan medlemsländer. Europa behöver mer frihet,
företagsamhet och framtidstro.

Försvar
Ska EU utveckla en gemensam försvars- och
säkerhetspolitik?
Ja. Vi vill stärka det mellanstatliga euro-peiska försvarssamarbetet. Det är viktigt
eftersom Sveriges säkerhet är förenad med hela regionens säkerhet. Sverige ska
också vara en aktiv deltagare i försvarssamarbetet PESCO. EU ska däremot inte
göra saker som Nato redan gör, så att det blir en fördubbling av uppgifter. Någon
gemensam EU-armé är inte aktuell för oss.

Handel
Vad tycker Moderaterna om frihandel?
Vi vill öka frihandeln – det är av stor vikt för ett exportberoende land som Sveri
ge.Genom att EU river handelshinder och sluter frihandelsavtal förbättrar vi för
jobb och tillväxt i Sverige och inom EU. Samtidigt bidrar vi till utveckling globalt.
Vi vill få på plats nya handelsavtal mellan EU och USA, Mercosur, Mexico, Chile,
Australien samt Nya Zeeland.

Hbtq+
Hur vill ni stärka hbtq-personers rättigheter inom
Europa?
Vi står upp för hbtq-personers rättigheter och vill bland annat att partnerskap
och samkönade äktenskap som ingåtts i Sverige ska erkännas i hela EU.
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Infrastruktur
Hur vill ni förenkla för tågresande inom Europa?
Tåget är ett klimatsmart färdmedel som ska fungera bra för både personer och
transporter, inom hela Europa. Genom det fjärde järnvägspaketet, som Sverige
nu håller på att införa, kan resenärernas och samhällets behov av attraktiva och
punktliga tågförbindelser tillgodoses bättre inom Europa. Moderaterna har länge
drivit på för ett fullt genomförande av det fjärde järnvägspaketet. Vi har kommit
en bit på vägen – men det återstår en hel del att göra kopplat till bland annat
samordning av signalsystem och biljettförsäljning.

Invandring
Hur ska EU hantera invandringen?
Europa behöver en kontrollerad och förutsägbar invandring. Vi måste ha koll på
EU:s yttre gräns. Rätten till asyl ska prövas vid gränsen, på ett rättssäkert och
effektivt sätt. Sverige ska inte fortsätta ta ett oproportionerligt stort ansvar för
invandringen till Europa. Så länge EU inte har stärkt den yttre gränsen måste
Sverige ha goda möjligheter att ha egna gräns-kontroller och vi vill se en perma
nent, skärpt svensk invandringspolitik.

Bryter er politik mot asylrätten?
Moderaterna värnar asylrätten. Om vår föreslagna förändring blir aktuell är det
inom ramen för EU och med respekt för asylrätten. Steg i den riktning vi har före
slagit har redan tagits i och med genomförandet av EU:s samarbete med Turkiet
gällande migration.

Ska alla EU-länder vara tvingade att ta emot
asylsökande?
Vi kan inte fortsätta med den orättvisa politiken där länder som Sverige får ta ett
oproportionerligt ansvar. Fler EU-länder måste ta emot asylsökande. Att sätta
ekonomisk press på länder som i dag inte tar ansvar tror vi är ett mer effektivt
tillvägagångssätt än en tvingande omfördelning.

Jakt
Hur tänker ni försvara den unika svenska jakten?
För Moderaterna är det självklart att försvara den svenska jakten. Vi kommer
driva denna linje vid varje tillfälle som ges och bekämpa eventuella förslag som
skulle begränsa exempelvis löshundsjakt. Vi är tydliga med att vi inte vill försvåra
för laglydiga jägare och sportskyttar. Det viktiga nu är att S-MP-regeringen inte
överimplementerar EU:s vapendirektiv med onödigt krångel. Vi har också satsat
på att snabba på polisens licenshantering. Vi vill skapa bättre möjligheter för
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att inneha fler vapen, införa ett smidigare regelverk för att förvara vapen utanför
bostaden och erkänna det europeiska vapenpasset.

Jobb
Hur vill ni förbättra för jobben och tillväxten?
EU:s inre marknad måste förverkligas fullt ut. Det innebär att den måste fungera
lika bra för tjänster som för varor. Det gynnar konsumenter, jobb och företag och
stärker tillväxten i Sverige. Vi vill också minska regelkrånglet, se fler frihandels
avtal och investera i forskning och utveckling. Det är bra för jobb och tillväxt i
Sverige och Europa.

Jordbruk
Vad tycker Moderaterna om jordbruksstödet?
Moderaterna vill stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft. I dag går när
mare 40 procent av EU:s budget till jordbruksstöd, det tycker vi inte är rimligt
och vill därför på sikt minska stödet. Svenska lantbrukare måste i stället få för
bättrade villkor genom sänkta skatter, minskat regelkrångel och mindre byråkrati.
De jordbruksstöd som finns ska självklart betalas ut i tid.

Jämställdhet
Ska EU driva på för att öka jämställdheten i
medlemsländerna?
Att EU-länderna arbetar för att öka jämställdheten är positivt. Vi vill dock att Sve
rige fortsatt beslutar, nationellt, om vår egen jämställdhetspolitik. Att flyttafrågan
till EU-nivå skulle riskera att backa tillbaka utvecklingen här hemma, eftersom
andra medlemsländer inte har kommit lika långt som oss.

Klimat och miljö
Vad vill ni göra på EU-nivå för att rädda klimatet?
Inget land kan stoppa klimatförändringarna på egen hand, utan det krävs
gemensamma lösningar inom Europa och hela världen. Sverige ska driva en
europeisk klimatpolitik som innebär att utsläppsminskningar genomförs där de
är som mest kostnadseffektiva och bejaka en klimatsmart tillväxt. Vi vill satsa på
förnybar energi och kärnkraft, bygga ut EU:s effektiva handel med utsläppsrätter
och se gröna frihandelsavtal.
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Mat och livsmedel
Vilka frågor driver ni inom livsmedelsområdet?
Moderaterna står upp för svenska bönder och svenska livsmedelsföretag, så att
de ska kunna konkurrera på lika villkor. Då måste vi skärpa regelverk och efter
levnad så att vi får hög kvalitet på livsmedel och bra djurhållning i hela Europa.
Vi måste också stoppa livsmedelsbedrägerier och fusk. Vi värnar trygga och
säkra livsmedel. Därtill måste matsvinnet stoppas. Att exempelvis byta ut ”bäst
före” till ”minst hållbar till” skulle kunna leda till mindre matsvinn och att vårt
klimatavtryck blir mindre.

Nationellt självbestämmande
Ska överstatligheten inom EU minska?
Vi är emot ökad överstatlighet. Beslut ska fattas så nära medborgarna som möj
ligt. Men där EU-samarbetet kan ge verklig effekt, såsom i kampen mot gräns
överskridande brottslighet och terrorism eller i klimatfrågan, vill vi däremot att
EU ska kunna göra mer. Samtidigt är vi för att EU-lagstiftning dras tillbaka eller
upphävs när så är lämpligt.

Plast
Ska EU förbjuda vissa engångsartiklar av plast?
Europaparlamentet har redan fattat beslut om detta och år 2021 förbjuds vissa
engångsartiklar av plast. Återvinningen av plast måste öka och nedskräpningen,
i till exempel haven, minska.

Regionalpolitik
Vad tycker ni om att EU omfördelar resurser från rikare
till fattigare regioner?
Europa stärks inte av en stor ekonomisk omfördelning mellan medlemsländer
na, som sammanhållningspolitiken bygger på. Utan krav på motprestation från
länder som får EU-bidrag så genomförs inte tillräckliga reformer för att faktiskt
stärka sammanhållningen. Rikare länder ska fortsätta bidra, men bättre resultat
måste uppnås.
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Ryssland
Vad tycker ni om EU:s ekonomiska bestraffningar av
Ryssland?
Rysslands aggressioner och brott mot internationell rätt ska mötas av hårda
fördömanden. Sanktionerna ska behållas tills Ryssland uppfyllt Minskprotokollet
och andra åtaganden fullt ut.

Sjukvård
Behöver möjligheten att söka vård i ett annat EU-land
förbättras?
Ja, sedan 2013 har möjligheten för patienter att söka vård fritt i EU ökat avse
värt, tack vare patientörlighetsdirektivet. Det innebär patienter kan söka vård i ett
annat EU-land oavsett hur vården organiseras. Men svenska patienter utnyttjar
möjligheten mindre än andra. Information om att möjligheten finns måste nå den
som är sjuk och ersättningsreglerna måste förenklas. I Sverige är väntetiden
att få beslut om ersättning för vård utomlands bland de längsta i EU. Här krävs
förbättringar.

Skatter
Ska EU ges rätt att ta ut skatter?
Vi motsätter oss alla krav på att ge EU beskattningsrätt, inklusive förslagen i
EU:s nästa flerårsbudget om bolagsskatt, skatt på plastavfall och att intäkter
från handeln med utsläppsrätter ska tillfalla EU. Svenska skattebetalares pengar
ska inte användas utan att det föregås av beslut i Sverige. Om EU ges rätt att
på egen hand ta ut skatter frångås den ordningen och svenska medborgare har
inte längre möjlighet att påverka hur mycket skatt som tas ut och vad pengarna
används till.

Skog
Ska Sveriges nationella självbestämmande i skogsfrågor
inom EU-samarbetet behållas?
Vi vill stärka äganderätten, och vi är tydliga med att skogsbruket ska förbli Sve
riges ensak och inte regleras i EU. Skogen spelar även en avgörande roll i om
ställningen till ett grönare samhälle och inte minst målet om en fossiloberoende
fordonsflotta i Sverige år 2030. Sverige måste därför agera i EU på ett sådant
sätt att vi får använda skogen för att nå våra mål.
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Snus
Försvarar ni det svenska snuset?
Ja. Vi försvarar rätten att fortsatt tillverka och sälja nationella produkter, som
snus. Exportförbudet av snus bör dessutom upphävas. Snuset är ingen hälso
produkt, men genom export kan vi minska rökningen inom EU och se till att det
blir fler svenska jobb.

Tiggeri
Hur vill ni hantera tiggeriet?
Dels vill vi se ett nationellt förbud mot tiggeri i Sverige. Dels vill vi att EU ökar
pressen på länder, som Bulgarien och Rumänien, att bryta den djupa diskrimine
ring som gör att deras medborgare söker sig till andra länder för att tigga, exem
pelvis genom ekonomiska sanktioner.

Utrikespolitik
Vad anser ni är viktigast i den gemensamma utrikesoch säkerhetspolitiken?
EU behöver en starkare utrikespolitik och ett närmare samarbete för fred och
säkerhet. Bland annat ska nuvarande sanktioner mot Ryssland behållas. Kinas
allt starkare globala dominans måste hanteras av EU på ett bättre sätt, för att
värna våra demokratiska, kommersiella och säkerhetspolitiska intressen. Inte
minst gäller detta vid samhällsviktiga förvärv. En bred och djup Kinastrategi be
höver komma på plats. EU behöver också stärka sitt cyberförsvar.

Utvidgningen
Ska EU tillåta fler länder att bli medlemmar?
EU-medlemskap ska vara möjligt för alla de europeiska länder som vill och fram
för allt klarar att leva upp till medlemskapets höga krav på till exempel demokrati
och konkurrens¬kraftig ekonomi.

Varg
Tycker ni att beslut om viltförvaltning ska fattas i
Sverige eller av EU?
Frågor om jakt och viltförvaltning ska beslutas så nära de som berörs som
möjligt. Därför ska beslut fattas i Sverige, inte i EU, när det gäller dessa frågor.
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Vi står bakom riksdagens beslut om att det ska finnas 170-270 vargar i Sverige.
Jakten på varg är en naturlig del i viltförvaltningen.

Vatten och hav
Hur vill ni minska övergödningen och nedskräpningen i
haven?
Vi måste värna våra hav, sjöar och vatten-drag. Det är allvarligt att flera miljoner
ton plast slängs i havet varje år. Återvinningen av plast ska öka och nedskräp
ningen ska stoppas. Östersjön är ett av världens mest förorenade innanhav,
och där finns enorma områden med döda bottnar till följd av övergödning. För
att åtgärda problemen måste alla länder runt Östersjön bidra och ska EU vara
pådrivande. Fisket i Östersjön ska vara hållbart med rimliga fångster. Det är dags
att sätta stopp för skadlig bottentrålning. Vi vill också införa krav på läkemedels
rening i EU:s avloppsdirektiv.

Äldre
Vilken äldrepolitisk fråga är viktigast?
Framför allt ska åldersdiskrimineringen upphöra. Äldres erfarenheter är en stor
resurs som vi måste ta tillvara. En annan viktig fråga är att stoppa den gränsö
verskridande brottsligheten. Här i Sverige har vi exempelvis sett att kringresande
stöldligor riktat in sig på ensamstående äldre. EU ska kraftfullt bekämpa denna
typ av brottslighet. Vi vill också se att forskning prioriteras och får mer resurser
inom EU. Genom forskning kan vi få en bättre välfärd, nya läkemedel och före
bygga sjukdomar. Det möjliggör ett längre arbetsliv och främjar äldres inklude
ring.

Överimplementering
Anser ni att EU-direktiv införs för långtgående i
Sverige?
Ja, vi vill se ett kraftfullt regelförenklings-arbete här hemma i Sverige och på
EU-nivå. Så kallad överimplementering eller ”gold plating” ska motverkas. EU-
direktiv ska som huvudregel genomföras på miniminivå.
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Europafakta

Europavalet och Europaparlamentet
I Europaparlamentet sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer. Varje
medlemsland har ett bestämt antal ledamöter som väljs vart femte år. När Stor
britannien lämnar blir antalet medlems-länder 27 och antalet ledamöter 705.
Sverige är representerat av 20 ledamöter i Europaparlamentet och av dem har
Moderaterna tre mandat. Moderaterna tillhör den största partigruppen, EPP.
Huvuduppgiften för Europaparlamentet är att besluta om nya EU-lagar tillsam
mans med ministerrådet. Europaparlamentet kontrollerar också Kommissionen
och dess förvaltning av budgeten.
Europaparlamentet är den enda EU-institution vars ledamöter väljs i direkta val.
Genom att rösta i Europavalet till har alla medborgare möjlighet att påverka hur
EU-samarbetet ska se ut och vilka frågor som ska vara i fokus kommande år.
Europavalet hålls i medlemsländerna under perioden 23-26 maj 2019. I Sverige
hålls valet den 26 maj, med möjlighet att förtidsrösta från den 8 maj.

Vad skiljer Moderaterna från Socialdemokraterna i
Europaparlamentet?
Sverige har allvarliga problem med gängkriminalitet och gränsöverskridande
brottslighet. Exempelvis begås hälften av alla bostadsinbrott i Sverige av utländ
ska stöldligor. Socialdemokraterna saknar lösningar på problemen, både här
hemma och i EU.
Moderaterna prioriterar däremot att göra Sverige och Europa tryggare genom att
stoppa den fria rörligheten för kriminella och stärka polissamarbetet.
Socialdemokraterna vill också att EU ska få ökat inflytande över svensk arbets
marknad, vår välfärdsmodell och vår jämställdhetspolitik. Vi moderater vill inte
att mer makt ska flyttas till Bryssel på dessa områden och att vi ska börja kom
promissa om våra goda svenska förutsättningar med länder som inte kommit lika
långt som oss.
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Medan Socialdemokraterna mest tycks fokusera på andra partier är vi inrikta
de på att lösa gemensamma samhällsproblem. Vi är den konstruktiva Europa
kraften.

Vad skiljer Moderaterna från Sverigedemokraterna i
Europaparlamentet?
Moderaterna står upp för Europasamarbetet, medan Sverigedemokraterna tills
alldeles nyligen förespråkade en ”Swexit”. Att lämna EU vore ytterst skadligt för
jobb och välstånd i Sverige.
I EU driver SD också en företagsfientlig linje. Sverigedemokraterna har exempel
vis röstat emot förslag för minskat regelkrångel och emot flertalet frihandelsavtal.
Ryssland har de senaste åren gått i en för Europa farlig riktning. Det kräver ett
sammanhållet EU och ett starkt försvar. Sverigedemokraterna håller däremot inte
en röd linje mot Ryssland och förenas med Vänsterpartiets i sitt motstånd mot
Nato och en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.

Kort EU-fakta
• 28 medlemsländer inkl. Storbritannien
• EU är världens största ekonomi och har
500 miljoner medborgare
• Fyra friheter på EU:s inre marknad: fri rörlighet 
för personer, varor, tjänster och kapital
• EU:s institutioner: EU-kommissionen,
Ministerrådet, Europaparlamentet, Europeiska
rådet, EU-domstolen, Europeiska centralbanken
och Europeiska revisionsrätten
• Moderaterna har varit för
Europasamarbetet sedan 1961
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