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Hej Moderatsenior,

Efter att ha tillbringat knappt två dygn i Örebro på Sverigemötet kan jag inte annat än säga att 

jag känner mig både upprymd, upplyst och väldigt taggad. Taggad på den kommande 

valrörelsen och det vi kan göra de dagar som är kvar till valet den 11 september. En känsla jag 

gärna vill dela med mig av.

Vill dock börja med att påpeka att stor del av Sverigemötet hade ett fokus på det tragiska som 

just nu sker i Ukraina. Kändes bra att det inte bara nämndes flyktigt innan vi drog igång 

seminarier inom olika politikområden. Ukraina fanns på något sätt med hela tiden och blev 

självklart en naturlig del i de diskussioner och uttalanden om Nato och stärkt svenskt försvar 

som fördes.

Om inte förr har den senaste tiden tydligt visat på att vi behöver en ny regering. En regering 

som ser till att vi får ordning på Sverige!!

För att bl a citera Elisabeth Svantesson ”vi har inte råd med ytterligare fyra år med denna 

regering. Det är alldeles för dyrt, orättvist och otryggt att leva i Sverige idag."

Det är en tuff resa vi har framför oss för att nå målet att få en ny regering med Ulf Kristersson 

som statsminister. Men det är trots allt inte många röster som skiljer valförlust mot en valvinst. 

Enligt Demoskops senaste opinionsmätning handlar det om 13 000 röster! En skillnad som inte 

ter sig omöjlig.



Med rätt argument, med rätt retorik och med gemensamma ansträngningar borde det gå. För vi 

måste få en regering som

 vidtar krafttag så vi inte fortsätter att ha en skjutning varje dag och en dödsskjutning i 

veckan. Detta ska bl a ske genom:

- att genomföra en stor polisreform som ska ge oss fler poliser (inte bara polisanställda som S 

beskriver det) och med bättre spridning över landet

- att göra det så jobbigt att vara gängkriminell så att de som hamnat där själva väljer att lämna 

kriminaliteten

- att återupprätta respekten för rättsväsendet

 ser till att återuppväcka föräldraransvaret som en viktig åtgärd att minska kriminaliteten

 driver en energipolitik som bygger på fossilfrihet och därmed gör erforderliga ändringar i 

lagstiftningen så att nya kärnkraftverk åter kan byggas och tas i drift

 sänker drivmedelspriserna så att alla som behöver kan pendla till sina jobb och inte 

tvingas säga upp sig

 ser till att skuggsamhället avvecklas. Vi kan inte fortsätta att ha människor med 

utvisningsbeslut som gömmer sig i landet och samtidigt uppbär bidrag

 ser till att alla utrikesfödda, som lever i Sverige och kan, ska försörja sig själva. Idag kan 

50% av dessa inte göra det och det handlar om 675 000 människor

Detta var ett axplock av vad som grep tag i mig och som tydligt visar vad vi ska möta våra 

väljare med under valrörelsen. Mycket känner vi väl alla redan till, men förtjänas ändå att 

upprepa. Man skulle även kunna sammanfatta det med att RÖSTA PÅ MODERATERNA FÖR 

SÄKERHETS SKULL!

 för den inre säkerheten

 för den yttre säkerheten

 för vår gemensamma trygghet

Jag tror vi alla under den senaste tiden har kunnat notera att det är Moderaterna som tar fram 

förslag till åtgärder, får majoritet för detta i riksdagen och därmed tvingar regeringen att ändra 

sina ”nej-beslut” till att genomföra det som måste genomföras. Moderaterna driver regeringen 

framför sig. Men nu är det dags att vi ser till att på riktigt placera oss i förarsätet.

Det jag skulle önska är att partiledningen, och alla som kan, bättre marknadsför det faktum att 

det gång efter gång är Moderaternas förslag på lösningar som vinner majoritet i riksdagen och 

som därmed genomförs. Det kan ju börja med att vi som engagerar som på gräsrotsnivå nu 

börjar tala i dessa termer.



I sitt avslutningstal lyfte Ulf Kristersson fram fem tydliga vallöften, som jag antar ni alla noterat. 

Intressant är att försvarspolitiken återfinns bland dessa, men just nu är faktiskt det den frågan 

som väljarna anser vara den enskilt viktigaste frågan just nu, dvs om man måste välja bara en 

fråga. Ges man möjlighet att nämna flera hamnar försvarsfrågan fortfarande högt upp, plats 3.

Avslutar här med de fem vallöften som vi går fram med i valrörelsen:

1. Vi ska gå med i NATO. Alliansfri är inget alternativ. Är vi utanför NATO är vi de facto 

allianslösa.

2. Vi ska stärka försvaret.

3. Återupprätta lag och ordning.

4. Bygg ett helt fossilfritt samhälle.

5. Återinför arbetslinjen. Detta dels som en del i att minska kriminaliteten dels som ett led i 

att totalt minska bidragsberoendet.

Vi har nyss passerat vårdagjämningen och går således mot längre dagar och ljusare tider. Låt 

oss hoppas att vi även genom en bra valrörelse får ett valresultat som gör att allas våra liv går 

en ljusare framtid till mötes.

Hälsningar

Lars Röckert

Ordförande
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