
 

JA till EMU! 
 
Många tror mindre på enighet och samhörighet. När man delar världen efter 
kontinenter, står Europa som en kontinent bland andra. Varför vill man inte ha 
ett enat Europa som i sekler strävat efter detta utan att ha framgång förrän nu på 
sistone? Vem säger att en enad kontinent går under? 
Mitt i allt kommer Sveriges utanförskap i EMU att leda till inget annat än sämre 
välfärd, isolation och segregering. Man skall tänka positiv och våga ta steget för 
ett bättre liv. Ingen kan och vill garantera något eller lova guld och gröna skog 
men målet är ett bättre och starkare Europa. 
Har man glömt de stora uttrycken som; 
”Tillsammans är vi starka!" eller… 
En gång i tiden tog man an sitt lands problem och byggde framtiden. Vart tog 
den glöden vägen?! Vart tog modet och viljan vägen?! Låt oss leda Sverige in i 
framtiden. Låt oss tillsammans vara med och bilda en nation av olika folkslag 
som var och en på sitt sätt bidrar till en harmonisk mångfald. 
Ibland känns det som om man i Sverige har tappat gnistan för att ta steget fram 
och prova nya saker, ha visioner och vara framåtriktad. Men fråga nysvenskar 
som vet värdet och strävar efter att få leva i ett enat land. Fråga nysvenskar som 
drömmer om att kunna leva sida vid sida med andra folkslag och nationer och 
kämpa för gemensamma värderingar. 
Att vara med i EMU leder ej Sverige till nackdel. EMU är ingen ond företeelse. 
Många länder är redan med i EMU och om det är någon som borde varit bland 
de första som ingick i EMU, så var det Sverige. Ser vi något land som vill backa 
ur? Men visst problem och trassel har de fått och det kommer vi att få med men 
så är det med allt annat också. Köper man sin första bil, tillkommer en del nya 
inslag i ens liv. Men det man gör är att man tackla problemen tills de är ur 
världen. 
SÅ, för att INTE hamna utanför. För att ICKE lämnas åt sidan. För att ICKE 
falla åter till ekonomiskt fattigdom och för att bli en tillsammans med de andra, 
skall vi rösta JA till EMU. 
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