HENRIK SUNDSTRÖM
EU-KANDIDAT #25
Följ mig och hör av dig!
Jag vill vara din och svenska folkets röst i EU,
ingen annans. Som fri och obunden moderat kan
jag föra din talan och vakta de intressen som är
viktiga för dig.
Ett stort hinder är dock att jag till skillnad från de
kandidater som utsetts av partiledningen inte har
tillgång till partiets resurser.
Det mesta av kampanjen är egenfinansierad,
men varje bidrag är välkommet och kommer göra
skillnad i chansen att lyckas hela vägen. Jag står
upp för dig, hjälper du mig?
Henrik Sundström, EU-kandidat #25
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På din sida
för frihet och
yttrandefrihet

POLITIK
Ett EU, som svarar mot vår vilja och vår framtid.
Sverige måste ha en position i EU där vi står upp för våra
ideal. Vi måste var en röst som driver framåt, inte en som bara
reagerar och strävar emot. Vi ska ha viljan av att föra en egen
politik och ha vår egen agenda. Utan visioner och mål har vi
inget att erbjuda andra. Jag vill vara den röst som försvarar
våra intressen och som flyttar EU i den riktning vi vill.
Jag lovar att jag kommer jobba för:
• Ett EU som försvarar, inte begränsar vår yttrandefrihet
• En kontrollerad europeisk gräns
• Ett nationernas EU, inte en federal stat

Kort om mig.
Det är framför allt två erfarenheter som vägleder mig
i min strävan mot Europaparlamentet. Den första att
jag som advokat sett hur europeiska beslut påverkar
svenska domstolar och svenskars rättigheter. Den
andra att jag som tidigare kommunstyrelseordförande
i Uddevalla vet hur EUs lagar och regler påverkar vår
välfärd, våra jobb och våra friheter.
Jag kandiderar till Europaparlamentet. Vid min sida
har jag tre fantastiska döttrar, världens bästa fru och
förhoppningsvis din röst.

