Jag har sett krig och förtryck i Europa. Det är därför jag talar
så mycket om eurons betydelse för fred och frihet.

Men sedan dess har jag blivit än mer
övertygad. Under två år var jag EU:s
representant i krigens Balkan och
sedan i fredsarbetets Bosnien. Och
under två år har jag också varit FN:s
generalsekreterares sändebud i fred
och krig på Balkan.
Har man sett krig, blir man än
mer engagerad för fred. Och
fred byggs genom samarbete.
Att euron - nya europeiska gemensamma pengar - är bättre än gamla
nationella pengar tycker jag är rätt
självklart. Det blir bättre för handeln,
och då förbättras också möjligheterna
till tillväxt och välfärd i framtiden.
I dag finns den gemensamma valutan
från Portugal i söder till Finland i
norr. Och redan i dag säger ca två
tredjedelar av alla människor i alla
dessa länder att euron är bra.
Du har säkert hört om vårt grannland
Finlands positiva erfarenheter. Finlands
president Tarja Halonen sa härom
veckan, att ”självständigheten blir i
själva verket starkare när vi är med i
eurosystemet. Vi är med i processen
och har ett inflytande över den.”
Men för mig är inte pengarna det
viktigaste. För mig handlar samarbetet
först och främst om att skapa förutsättningar för fred och frihet, rättvisa
och ekonomisk utveckling för så
många européer som möjligt.
I år har våra europeiska grannar i
Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien,
Ungern, Slovenien och Malta med
mycket stora majoriteter röstat Ja till
att komma med i Europasamarbetet.

Snart röstar också Estland och Lettland.
För dem handlar det om att förankra
sin frihet och demokrati, trygga sin
fred och förbättra sina möjligheter till
ekonomisk utveckling. Och de röstar
om hela samarbetet på en gång –
både medlemskapet i EU och valutasamarbetet. Deras Ja betyder att de
kommer att vara med fullt ut, och
använda euron, så snart de
uppfyller de ekonomiska
kraven. De flesta av
dem räknar själva
med att detta kan
ske inom en snar
framtid. Självklart
påverkar det oss,
oavsett om vi
säger ja eller nej.
På Balkan såg vi hur
nation ställdes

mot nation i krig som drev miljoner
människor på flykt. Mitt i kriget kom
jag till ett Bosnien som hade tre olika
valutor som betalade tre olika arméer
som styrdes av tre olika nationalistiska
partier.
Det blev min uppgift att få dem att
gå ihop till en gemensam valuta. Jag
kan försäkra dig att det inte var lätt.
De nationalistiska krigsherrarna ville
inte ge upp. Men vanliga människor
ville ha gemensamma pengar för att
åter kunna handla med varandra och
börja att umgås igen.
I dag har Bosnien en gemensam
valuta. Den är knuten till euron.
Många använder dessutom
euron direkt. Och alla vill gå
över helt och hållet så
snabbt det går. Där är
euron fredsvalutan som
ger hopp om en bättre
framtid.
Bosnien är inte Sverige.
Vi upplever ingen risk
för krig.

Men för mig är det självklart
att också vi har en moralisk
skyldighet att vara med och
bygga det samarbete som kan
hålla krigets, konfrontationens,
oförsonlighetens och det nationella hatets krafter borta i vår
del av världen. Och som kan bli
en starkare fredskraft i världen
i dess helhet. Det samarbetet
är den Europeiska Unionen.
Jag vill göra samarbetet starkare och
bättre. De gemensamma pengarna är
bara en byggsten i detta stora fredsbygge. Jag vill att vi – helt och fullt! –
ska vara med och bygga detta samarbete från Ryssland till Atlanten och
från Ishavet till Medelhavet.
När alla de folk som upplevt ofrihet
och fruktat krig röstar Ja, skulle ett
Nej i Sverige betyda att vi vände dem
ryggen. Vi skulle ses som ett land
som vände oss inåt och blickade
bakåt – i stället för att vända oss ut
mot världen och blicka mot framtiden.
Därför är valet den 14 september för
mig mycket mer än bara det naturliga
steget till den nya gemensamma
valutan.
Ytterst handlar det om att ge
våra barn ett bättre Europa
och en bättre värld att växa
upp och leva i. Då får inte
Sverige ställa sig vid sidan.
För mig är det en självklarhet
att rösta Ja.

CARL BILDT

F d statsminister, partiordförande,
EU- och FN-fredsrepresentant.
PS. Om du vill veta mer om mina erfarenheter och
min syn på Europa har jag nyss kommit ut med
boken ”Uppdrag Europa”. Den finns i bokhandeln.
Och på www.bildt.net finns alltid information. Där
kan man bl a beställa mina elektroniska brev.
Vill du veta mer om varför euron är
bra för Sverige? Ring 020-21 22 23.

JA TILL EURON

“Ja till euron” är ett samarbete mellan organisationer som arbetar för ett ja i folkomröstningen den 14 september. /Hemma. Foto: Nicho Södling

Låt mig säga en sak från början – jag har alltid
brunnit för det europeiska samarbetet. När jag som
statsminister undertecknade avtalet om vårt lands
medlemskap i den Europeiska Unionen var jag med
om Sveriges stora steg in i detta samarbete.

