LRFs kommungrupp i Lidköping träffade KDs toppnamn
inför EU-valet
Inför valet i höst till kommun, landsting och riksdag träffar Lidköpings kommungrupp alla gruppledare i
Lidköpings kommunfullmäktige. I samband med att vi träffade Kristdemokraternas gruppledare Tommy
Larsson fick vi förfrågan om vi med kort varsel kunde träffa Kristdemokraternas toppnamn till EU-valet i
maj, Lars Adaktusson.
Mötet genomfördes under en dryg timme tisdagen den 28 januari. Närvarande var förutom Lars Adaktusson,
lokala företrädare för kristdemokraterna i Lidköping. LRF kommungrupp representerades av en mindre grupp.
Från LRF framförde vi en nulägesbeskrivning av svenskt
jord- och skogsbruk, där en stor del kom att handla om den
svåra situation som animalieproduktionen står mitt i. Håkan
Eriksson beskrev antibiotikaanvändningen i Sverige kontra
södra Europa och problematiken kring resistans och
smittspridning. LRF framförde att vi ser det som ett stort
problem att svenska skolbarn och sjuka utsätts för det billiga
importköttet som har sitt ursprung i dessa delar av Europa.
Lars Adaktusson kunde konstatera att det föreligger ett stort
bekymmer med den resistans som har sitt ursprung ur detta
intensiva antibiotikaanvändande. Maria Edström, själv
intensivvårdssjuksköterska, kunde bara understryka allvaret i
situationen.
Vidare hade vi en diskussion kring de svenska
djurskyddslagarna och hur svårt det är att konkurrera på
samma marknad med olika villkor, där Carl-Fredrik
Svederberg gjorde jämförelsen med utsläppskrav på
moderna bilar.

Bildtext: Sten-Eric Lager (KD), Håkan Eriksson (LRF), Stefan
Gustavsson (KD), Lars Adaktusson (KD), Charlotte Andersson
(LRF), Erik Pettersson (LRF), Tommy Larsson (KD), Carl-Fredrik
Svederberg (LRF) och Maria Edström (KD) efter genomfört
politikermöte

"Jämför om den svensktillverkade bilen har krav på sig att
släppa ut 20 gr CO2/km, men vilken importbil som helst kan få släppa ut 500 gr CO2/km. Det skulle aldrig
accepteras. Varför gäller detta inte djurskyddet?"
Mötet var givande och Lars Adaktusson ansåg att han hade fått en bra föredragning om ett antal
problemområden, vissa som han som blivande EU-parlamentariker kände att han kunde ta tag i.
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