Moderata Seniorrådets Vårträff 2009
Jag upprepar mig. Jag måste åter säga att detta är den bästa av de fem ”träffarna” som jag deltagit i i
moderata Seniorrådets regi. Jag skrev likadant efter höstträffen den 21 november i fjol. Men vad kan
man göra annat än att skriva sanningen.
Träffen hölls den 30 mars i Torekov Hotell, vars senaste utveckling beskrivande delgavs oss av
hotellets VD Christer Rådeström.
Jag var där som vanligt i sällskap med Helny Feustel och för första gången med Eva Ekström som på
ett utmärkt sätt forslade oss de 15 milen från Trelleborg i sin stadsjeep av märket Suzuki.
Seniorrådets vårträff var välbesök med omkring 70 deltagare från hela Skåne. Innehållet präglades av
naturliga skäl av att inom mindre än två månader är det dags att börja rösta i Europavalet.

Bjäre i vårt hjärta
Benkt Ragnarsson, kommunfullmäktiges ordförande i Båstad, lyckades i sin engagerade och
humoristiska inledning verkligen placera ”Bjärehalvön i vårt hjärta”. Man blev både road och rörd.

För en skåning i Europaparlamentet
Ragnarsson följdes av skåningarnas främsta kandidat på listan till Europavalet, Hans Wallmark.
Han upprepade gärna sitt budskap för att få större effekt. Det kan bli 18 eller 20 svenska platser i
parlamentet beroende på Lissabonfördragets vara eller icke vara. Han betonade vikten av en skånsk
ledamot i Bryssel och han övertygade i varje fall mig om att det var just honom som vi skåningar ska
kryss på valsedeln.
Han nämnde tre grunder för sin ambition att uträtta något i parlamentet:
- Charta 77 med sin betoning av att tänka och tala fritt, tycka och formulera sig som man vill.
- Som en av 20 svenska representanter i Nordiska Rådet vet han hur viktigt det är att gränshinder
kommer bort. Att vi i Norden har ett gemensamt värderingssystem och tillsammans är ett stort land i
Europa. Vi borde alla fem länder vara med i samma internationella organisationer, EU, Nato och
eurozonen. Det ger en gemensam styrka.
- Hotet från Ryssland måste tas på allvar. Ryssland har en negativ utveckling mot en alltmer aggressiv
stat som använder sig av Europas energiförsörjning som ett politiskt vapen.
Läs mer på den alldeles nystartade hemsida, Europarlamentet.nu.

Skola och jobb bäst brottsförebyggande
Anknytning till valet hade också ordföranden i justitieutskottet Henrik von Sydows föredrag
”Använd EU till att bekämpa brottsligheten”.
Moderaterna lever upp till sina två vallöften om 3000 fler poliser varav 200 ”öronmärkta” för den
organiserade brottsligheten samt skärptare straff. Det är frågor som är viktiga inte bara för moderata
väljare utan också för en stor del av de socialdemokratiska. Den socialdemokratiska ledningen har
därför svårt för dessa två reformer. För den är trygghet lika med bidrag och a-kassa.
Skuggjustitieministern i det rödgröna blocket är inte en socialdemokrat menar von Sydow utan
vänsterpartiets Alice Åström vilken som alternativ till skärptare straff i stället vill ha halvtidsfrigivning
av de dömda brottslingarna.
De bästa brottsförebyggande åtgärderna står alliansregeringen för: Det är skola och jobb främst
hävdade av ministrarna Björklund och Littorin.
Alliansen satsar på hela rättskedjan: Inte bara poliser utan också åklagare och resten av

rättsväsendet.
Den avgörande skillnaden mellan Fredrik Reinfeldts ordförandeskap i EU och Göran Perssons för åtta
år sedan är att den nuvarande regeringen står enad och därför kan driva frågor med mera kraft än
2001 så socialdemokraternas samarbetspartier V och Mp höll motståndet mot EU som viktigast.

Lika viktigt med en borgerlig majoritet i EP som i vår egen riksdag
Under lunchen hade jag nöjet att stifta bekantskap med Anna Kindberg Batra. Hon blev ju känd för
den stora allmänheten när hon uttalade att "stockholmare är smartare än lantisar” (sant?) under sin
personvalskampanj till riksdagen 1998. Och känd för kretsarna kring Stureplan för att vara gift med
den framgångsrike komikern David Batra. Men igår var hennes absoluta merit att, sedan 2007, vara
ordförande i EU-nämnden i riksdagen.
Jag fick under lunchen stora förväntningar på hennes föreställning betitlad ”Moderat Europapolitik
på alla nivåer” och hon kom verkligen inte dessa på skam. Tala om en påläst person! Det var en ren
njutning att lyssna på henne när hon lätt och lekande utan hjälpmedel men med ett logiskt
sammanhang detaljrikt pratade om vår omvärld, vår utrikespolitik men främst EUs organisation. Hon
gav många starka argument för att rösta i Europavalet och för att rösta på Nya Moderaterna! Det var
bara att ta till sig och försöka omsätta i vår lokala valkampanj.
1. EU har makt i din vardag – ibland ganska osynlig men dock
2. Tre veckor till svenskt ordförandeskap – ett starkt väljarstöd ger den svenska regeringen mer kraft
att påverka andra EU-länder.
3. Många moderata röster ger ett starkare moderat ledarskap i ordförandeskapet
4. Lika viktigt med en borgerlig majoritet i Europaparlamentet som i vår egen riksdag
Läs gärna hennes blogg, Anna Kindberg Batra.

EU det är vi och glöm inte hur det började
Lars-Ingvar Ljungman, Skånemoderaternas förbundsordförande, visade åter sin eminenta förmåga
att med små ord och stora åthävor knyta ihop påsen. Han använder gärna aktuella egna
erfarenheter. Den ena var en gång då Per Schlingmann, partiets begåvade och annars så skärpte
partisekreterare, en gång gjorde den stora blundern att påstå att skåningarna, framför allt i västra
Skåne var mer EU-vänliga än i resten av Sverige och att orsaken var att ”ni kan titta på Europa”. Men
det är ju faktiskt så att vi är också Europa och det ska vi alltid komma ihåg.
Vad Ljungman emellertid framför allt ville peka på var att aldrig glömma att EU, eller EG som det
hette från början, i skuggan av ett andra förödande världskrig började som ett fredsprojekt mellan
sex länder och att detta för första gången i den moderna världshistorien lett till fred i Europa i sextio
år. En fred som särskilt ungdomar idag tar för given och som just därför det är så viktigt att aldrig
glömma utan ständigt påminna varandra om inte minst nu när vi snart är på väg till valurnorna.
EU det är vi! Och glöm inte början efter den förödande ödeläggelsen av Europa. Tack för de
påminnelserna Lars-Ingvar!

Välplanerat arrangemang
Ett stort tack också till Seniorvärdarna från Båstad/Bjäre: Lars Hasselcrona, Christer och Marie-Louise
Lindén samt Claes Wastensson som genomförde en välplanerad dag signad både andligen och
lekamligen i trevliga omgivningar.

