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En majoritet av svenska folket vill att 
EU ska satsa mer på miljön, vill minska 
detaljstyrningen från EU och säger nej 
till euron som valuta i Sverige.

Tänka sig – det tycker vi också!

Vill du veta mer gå in på centerpartiet.se

På söndag, vänner, är 
det dags. Det är då 
vi bestämmer vilken 

inriktning vi önskar för vårt 
Europa. Vårt Europa som vi 
är en stolt och stark del av. 
Vi Moderater tror på Europa 
och vi tror framförallt för ett 
Europa som levererar arbeten, 
förenkling av handel mellan 
våra länder och tydligare 
och smartare lagstiftning 
som genererar enklare sätt 
att komma överens kring vår 
miljö och den fria rörlig-
heten. Framförallt tror vi på 
ett Europa i fred och med 
starka bärande relationer till 
varandra, så vi underlättar 
att förståelsen för varandras 
olikheter och ser varandras 

likheter som en tillgång. 
25:e maj är vi inte bara 

utanför vallokalerna eller 
knackar dörr. Vi har våra tan-
kar hos våra ukrainska vänner 
då den demokrati vi är så vana 
vid, inte är en självklarhet för 
dem. 25:e maj väljer Ukraina 
väg och som moderaterna i 
tidigare insändare påpekat 
så är det ingen slump att 
deras val är samma dag som 
valet till Europaparlamentet. 
Ukraina vill vara en del av 
vårt Europa, vilket bryskt 
slås ned av Ryssland och 
deras socialistiska/kommu-
nistiska överstatlighet. Våra 
ukrainska vänner är luttrade 
människor som är vana att bli 
överkörda och statligt styrda 

utifrån deras gamla union 
med Sovjet. De hade en dröm 
när de blev självständiga… 
en dröm om demokrati och 
frihet att göra egna val - den 
friheten vi moderater kämpar 
för att få bevara i Sverige och 
Europa. Våra tankar fi nns 
hos det Ukrainska folket på 
söndag. Vi hoppas att svenska 
folket dels röstar för moderata 
röster i Europa som arbetar 
för jobben, ekonomin, miljön 
och den fria rörligheten, och 
vi hoppas att de ukrainska 
invånarna få det de vill… att 
vara med oss i den Europeiska 
Unionen.

Vi ses vid vallokalen!
Medlemmar i Moderata föreningen

Ale kommun

Kanske tycker ni det 
är konstigt att en 
fjortonåring bryr sig 

om valet till europaparla-
mentet och det var faktiskt 
inget som intresserade mig 
överhuvudtaget innan jag 
blev aktiv i MUF Ale.

  Jag förstod inte inn-
an hur frågorna i Europa 
påverkar oss unga här i 
Sverige. När jag förstått 
att det här med att kunna 
få arbetstillstånd och jobba 
utomlands inte alltid varit 
en självklarhet för oss så 
ökade mitt intresse att veta 
mer. Innan Sverige gick med 
i EU så fi ck vi svenskar söka 
arbete utomlands, på samma 
villkor som en medborg-
are från ett land utanför 
europeiska gemenskapen, 
och det var inte enkelt att 
få arbetstillstånd. Jag som 
ung är glad att vi i Europa 
nu kan välja att arbeta vart 
vi vill och jag är glad att vi 
har möjligheten att komma 
ut i Europa och studera vart 

vi vill. Jag är inte helt insatt 
i hur fackförbunden tänker, 
men jag har förstått att vissa 
fackförbund som LO till 
exempel vill att vi i Sverige 
ska ge svenskar arbete först 
och stoppa arbetskraftsin-
vandringen. I och för sig kan 
jag förstå att man kan tycka 
att det är bra att vi svenskar 
har arbete och det ska vi 
fortsätta jobba för, men om 
man tänker att det är bra att 
vi svenskar kan komma ut 
och jobba i Europa så måste 
ju vi i Sverige tänka likadant, 
för att om andra inte är 
välkomna här så blir ju inte 
vi välkomna där. 

Eftersom vi i Sverige är 
en del av Europa och inte 
en enskild liten ö någon-
stans långt bort, så är det ju 
extra viktigt att vi är starka 
i Europa och kan få andra 
länder att förstå att det 
som dom gör i sina länder 
påverkar oss i våra länder.  
Släpper till exempel vi på en 
massa krångligheter när det 

gäller handel, miljön och 
den fria rörligheten så tror 
i alla fall jag att vi gör det 
lättare för oss alla! 

Eftersom jag bara är 
fjorton år och inte får 
rösta förrän jag fyller 18 
år så hoppas jag att alla ni 
mammor och pappor och 
alla andra som är över 18 
år röstar på söndag. Ni 
vuxna har faktiskt inte bara 
en rätt att rösta utan även, 
tycker jag, en skyldighet 
att göra det. Se till att det 
blir många svenskar som 
vill vara med och hjälpa 
Sverige att vara en före-
bild i Europa! På söndag 
kommer jag vara utanför 
vallokalerna och se till att ni 
kryssar Cecilie till Bryssel, 
Västsveriges kandidat från 
moderaterna som driver 
våra frågor som är viktiga 
för oss i Västsverige och Ale 
kommun.

Oliver Andersson Vice Ordförande
Moderata ungdomsförbundet Ale 

Annonser varje vecka 
om fl er ”jobb”!

Det är oerhört 
viktigt både nu och framöver 
om vi ska klara välfärden.

Det är kanske då på sin 
plats att påminna ”det röda 
laget” om vem som fi nansie-
rar välfärden.

Tydligen har man missat 
detta!

Framträdande politiker har 
inte klart för sig hur de eko-
nomiska sambanden ser ut, 
nämligen att det är anställda i 
privata företag som genererar 
skattekronor. Vissa lever till 
och med i den villfarelsen att 
privata företagsverksamhet är 
skadlig för välfärden.

Hur man kan få detta att 
gå ihop förstår inte jag!

I verkligheten är det ju 
precis tvärtom lönsamma 
företag ökar den beskatt-
ningsbara sysselsättningen 
och handeln.

Företag måste gå med 
vinst annars blir det inga 
”jobb”! Om inte företagen 
frodas och utvecklas blir det 
inga ”jobb” och då drabbas 
kommunerna. Företag läggs  
ned– anställda sägs upp – 
skattekraften uteblir.

Varför är detta så svårt att 
förstå?

Stefan Lövén och vart 

enda kommunalråd i stålin-
dustrikommunerna vet hur 
de ekonomiska sambanden 
ser ut. Det är tydligt att det 
brister på vissa håll. Vad sägs 
om lite omvärldsanalys inte 
bara när det gäller ”hem-
lagad” mat till våra äldre i 
hemtjänsten, utan vad som är 
det viktigaste för kommunen 
nämligen ekonomin.

Ökad sysselsättning – fl er 
arbetade timmar – ökade 
skatteintäkter!

Vem är det man försöker 
lura?

För att vi skall kunna ha 
en väl fungerande kommunal 
verksamhet måste vi se till så 
att vi har lönsamma företag 
som kan leda till nya ”jobb” 
och hållbar sysselsättning. 
Gör vi inte det så får vi inga 
pengar till att upprätthålla 
välfärden. Den offentliga 
sektorn ( stat, landsting och 
kommun) är mer beroende av 
ett välmående näringsliv än 
tvärtom.

”Staten står sig slätt utan 
kapitalet”

Fler anställda i privata 
näringslivet och inte som det 
”röda laget” vill färre!

Detta gör man när man vill 
förbjuda vinster i välfärden. 
Att kräva ”jobb år alla” utan 
att förstå vad som ger ”jobb” 

nämligen den uppenbara 
kopplingen till privat företag-
samhet och inte till en utökad 
kommunal verksamhet.

Genom att tillåta privata 
utförare inom vård, skola 
och omsorg skapar vi större 
ekonomiskt underlag för 
välfärden och får valfrihet ”på 
köpet”.

Att upprepa felaktigheter 
angående ”usel kvalitet” och 
”girighet” hos privata vårdgi-
vare blir inte en sanning för 
att de upprepas!  Glöm inte 
av att det fi nns kontrollstatio-
ner; i första hand vårdtagaren 
som jag utgår från inte betalar 
för något man inte vill ha.

Lika litet blir det sanning 
när ”den röda sidan” gång 
på gång påtalar att alliansen 
har sänkt skatter, som i stället 
kunde gå till välfärden.

 Sluta gnäll på näringslivet!  
7 av 10 ”jobb” fi nns inom 

den sektorn med ca 3,2 miljo-
ner anställda.

Har man överhuvudtaget 
förstått kapitalet värde? 

Har man inte förstått att 
alla skatter har sitt ursprung i 
privat produktion och privat 
konsumtion?

”Såga inte av den hand, 
som föder dig”!

Ingela Nordhall
Aledemokraterna

Nu är valrörelsen igång!

En röst på Sverigede-
mokraterna kunde 
lika gärna vara en 

röst på Moderaterna. Det 
blev än tydligare när partiets 
förstanamn intervjuades i 
Alekuriren förra veckan. Ni 
som tror att en röst på SD 
är att ”röra om lite i grytan” 
kunde inte ha mer fel. En 
röst på SD är en röst för 
fortsatt högerstyre i Sverige 
och i Ale. När man tittar 
på hur SD faktiskt röstar så 
röstar de med moderatled-

ningen i princip 9 fall av 10. 
De har till och med börjat 
rösta för högre borgensavgift 
för hyresgäster och nej till ett 
aktivt arbete mot ungdoms-
arbetslösheten i Ale trots att 
de hävdar att detta är frågor 
som SD står upp för. 

Men, det viktigaste skälet 
till att man inte ska rösta på 
SD är att SD är ett främ-
lingsfi entligt parti som inte 
delar den människosyn som 
vi socialdemokrater och 
andra partier står för. Det är 

ett parti som tycker att vissa 
människor är förmer än an-
dra och hudfärg och religion 
är centralt för vilken sorts 
människa du är. 

Använd din demokratiska 
rättighet att rösta, både i 
helgens val till Europaparla-
mentet och i höstens natio-
nella val, och lägg din röst 
på ett parti som står upp för 
alla människors lika värde. 
Till exempel vilket parti som 
helst utom SD. 

Paula Örn (S)

Vi i Ale ser nu att allt 
fl er förtidsröstar i 
valet till Europaparla-

mentet. Senaste siffran är att 
röstandet har ökat från 309 
personer vid samma tidpunkt 
2009 till 843 i år. Det är 
mycket glädjande att alla ni 
alebor tar ett demokratiskt an-
svar och använder er rösträtt. 

Det är också så att det i år 
fi nns en verklig chans att nå 
en socialdemokratiskt ledd 
majoritet även i Europapar-
lamentet. Kanske är det så att 
de av er som säger att ni inte 
gillar EU faktiskt inte gillar 
den borgerliga politik som 
har bedrivits där de senaste 
15 åren? Ta chansen du med 
skapa ett rättvisare Europa 
med en röst på Socialdemo-
kraterna. 

Jag, Olle, kandiderar till 

Europaparlamentet för att 
jag tycker att det behövs fl er 
socialdemokrater i Europa-
parlamentet med erfarenhet 
av fackligt arbete. Mitt löfte är 
att jag ska verka för rättvisa ar-
betsvillkor på samma sätt som 
jag har gjort som ordförande 
i verkstadsklubben på Volvo 
i 18 år.

Under de kommande åren 
står mycket på spel i Europa. 
Den globala krisen visar att 
politiken inte kan göra halt vid 
gränserna. Den moderatstyrda 
regeringen överger svenska 
folkets intressen på hemmap-
lan. Och i Europaparlamentet 
driver Moderaterna på för 
att arbetstagare ska konkur-
rera med låga löner och usla 
villkor. 

Vi tror inte att ökade 
orättvisor ger utveckling och 

tillväxt i Europa. Tvärtom. 
Framgång kräver rättvisa. 

Det är genom fl er och 
bättre jobb som människor får 
frihet att forma sina egna liv. 
Vi tror att Europa blir starkare 
och Sverige blir ett bättre 
land när vi konkurrerar med 
kunskap och kompetens, inte 
med låga löner.

I Europaparlamentet vill 
vi skrota EU:s förlegade 
jordbrukssubventioner. Istället 
vill vi se kraftfulla investering-
ar i forskning och utveckling 
för att stärka industrin och 
skapa fl er gröna jobb. Och vi 
kommer att göra allt för att 
försvara de fackliga fri- och 
rättigheterna. 

Olle Ludvigsson (S)
Kandidat till Europaparlamentet

Eva Eriksson (S)
Ordförande Socialdemokraterna i Ale

Jag tror på Europa!

SD är ett borgerligt parti!Bidra till ett rättvisare EU – Kryssa Olle den 25 maj!

25 maj angår oss alla


