
Höstträff i Malmö 2013 för Skånes Moderata Seniorer 

Med Europeiska Unionen i centrum 

Vi var ett dussin Moderata Seniorer från Trelleborg som tog oss till Kockums Fritid i Malmö i den arla 

morgonstunden fredagen den 25 oktober. 

Karl G Högberg, Seniorrådet i Skånes, ordförande inledde med att berömma Elsa Tibblin, dagens 

moderator, och hennes kolleger i Malmö för att ambitiöst program. Han gav också en kort 

beskrivning av den härliga stämning som präglat sistlidna moderatstämma i Norrköping där han varit 

ombud för Moderatar Seniorer.  Han presenterade också en alldeles nytryck broschyr att använda i 

valarbetet för moderata seniorer, "Long Life Society" - annorlunda seniorer i en annorlunda värld.  

Elsa Tibblin, ordförande för seniorerna i Malmö  välkomnade oss alla och särskilt förste talare som 

var Anna-Maria Corazza Bildt, "direkt från New York".  

Men ingen jet lag där inte. Hon tog direkt scenen i besittning med sitt vinnande leende och alla de 

över 90 lyssnarna i sin famn. 

Sedan talade hon i över en timme helt utan skrivet manus som sitt omfattande arbete nationellt men 

framför allt internationellt och alldeles särskilt om EU och Europaparlamentet. Hon talade sig varm 

för att politiken ska ha ett företagarperspektiv, ska ha ansvar för att förenkla för företagen, men 

också ett konsument perspektiv, Anna-Maria ser som ett särskilt viktigt uppdrag för henne som vald 

ledamot av Europaparlamentet att värna om den fria rörligheten inom EU för både varor, tjänster 

och människor, den inre fria marknaden är nämligen inte så fri som det låter. 

Nästa talare skulle enligt programmet ha varit Tobias Billström. Han hade emellertid lämnat återbud 

och ersattes av statssekreterare i Justitiedepartementet  Minna Ljunggren med ansvar för 

Migrations- och asylpolitik.  

Hon talade om vad Sveriges Migrationspolitik innebär och vad som väntas komma att prägla 

debatten under det närmaste året.  

Syrien är i fokus för arbetet nu, där tar Sverige ett mycket stort ansvar jämfört med alla andra 

europeiska länder. Ljunggren betonade att ansvaret måste fördelas jämnare. Ett gemensamt 

asylsystem i Europa finns i teorin men utan märkbara effekter hittills. Dock har ett EU högkvarter 

inrättats på Malta, The Asylum Support Office (EASO). 

Efter en utmärkt och snabbserverad lunch, där man kunde välja mellan Biff Lindström eller torskfilé, i 

trevligt sällskap bland annat med en medlem i Trelleborg  jag inte träffat förut, Carl-Adam Olander. 

Med honom var vi totalt 12 medlemmar från Trelleborg.  

Efter lunchen var det vice ordförande i Malmö kommunstyrelse, Anja Sonessons tur. Hon är en 

välkänd och välkommen talare på våra möten och ville nu prata om vad som hänt i Malmö sedan sist.  

Det mest positiva med Malmös befolkning är att hälften är under 36 år. Och att Ilmar Reepalu har 

efterträtts som kommunstyrelsens ordförande av  före detta skolkommunalråd Katrin Stjernfeldt 

Jammeh, som Anja hoppas ska bli en svagare motståndare i valet nästa år.  

Annars ligger försörjningsstödet högt, nästan en miljard kronor betalas ut varje månad, skattekraften 

sjunker, ingen kan påstå att Malmö har en resursstark befolkning. Den livnär sig i stort på det 

kommunala utjämningssystemet - andra kommuner betalar.  



För en underbar avslutning stod Gunnar Hökmark för - med många års erfarenhet av arbete i 

Europaparlamentet - även han. Han höll ett gripande valtal, med mycket engagemang, patos och 

karisma som lockade till både skratt och eftertanke.  

Bertil Tomelius, text och bilder 


