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Framtidstro
för Sverige!

I höst är det val i Sverige. 
9 september år 2018 är ett viktigt datum. 

Då väljer vi vilka politiska partier som 
vi vill ska bestämma i Sverige. 

Vi väljer också vilka politiska ledare som 
vi vill ska bestämma.  

Valet i höst är viktigt. 
Vi behöver visa att vi väljer medmänsklighet.  

Att vara medmänsklig är att hjälpa andra människor.  

Vi tror mer på möjligheter än att fastna i svårigheter.  
Att alla människor har en egen kraft och en egen vilja.  

Framtidstro för Sverige. 
Rösta på Centerpartiet!

DIN RÖST
KaN gE sVeRige
FrAmTiDsTrO

Centerpartiets valfrågor på lättläst svenska



Vad väljer du?

TrYgghEt FöR AlLa
Centerpartiet vill att alla i Sverige ska 
vara trygga. Du ska veta att det fi nns 
vård och poliser när du behöver.  

Vi vill ha:
• Mer valfrihet till vård och skolor. 

• Kortare köer för att få vård. 

• Möjlighet att ha en egen läkare.

Vi vill att du ska kunna välja mer och 
bestämma mycket mer om din vård.
Du ska ha rätt att träffa en läkare inom 
tre dagar. Vi vill att du ska kunna träffa 
samma läkare fl era gånger. 

Vi vill ha:
• Fler poliser i hela Sverige.  

• Nolltolerans mot alla brott. 

Brott är att göra något mot lagen. 
Nolltolerans mot brott betyder att brott 
alltid är fel. Den som är brottslig ska få 
ett straff, till exempel fängelse.   

BrA FöR MiLjÖn 
Centerpartiet vill ha en grön tillväxt. 
Det är en politik som är bra för Sverige 
och bra för miljön.  Vi tycker att tillväxt 
kan ge fl er gröna jobb. Det är jobb som 
gör att miljön blir bättre.

  Vi vill ha:
• Förnybar elproduktion i Sverige.
• Miljövänliga bränslen.
• Vardag utan gifter.

Förnybar el är till exempel vattenkraft, 
vindkraft och solenergi. 
Miljövänliga bränslen är till exempel el 
och biogas.   Mat, leksaker och mycket 
annat som vi använder ska vara utan 
gifter.  

FlEr JoBb
Centerpartiet vill att fl er i Sverige ska 
få jobb. Då kan fl er försörja sig själva. 
Att försörja sig är att tjäna pengar för 
att betala det man behöver, till exempel 
mat och kläder. 
Nu fi nns en risk att det blir två grupper 
i samhället.  En grupp med människor 
som har arbete och en grupp med 
människor som inte har arbete. 

Vi vill göra så att det blir:
• Enklare för människor att få sitt 
 första jobb.

•  Billigare för små företag att anställa  
 personal.

•  Enklare för företag att skapa jobb i  
 hela landet.

Det är mycket som är bra i Sverige. Men allt är inte bra.  

Många får vänta för länge på att få vård.
Många känner att de inte är en del av samhället. 
Utsläpp av farliga gifter i naturen ökar. 
Det är till exempel bilar som släpper ut koldioxid.      

Centerpartiet vill göra något åt de problem som fi nns.  
Vi ser stora möjligheter att få det bättre. 

Gröna jobb är arbeten som är bra för miljön. 
Det kan vara arbete i skogen eller på landsbygden. 

Vi vill ha medmänsklighet - inte främlingsfi entlighet. 
Att vara medmänsklig är att hjälpa människor.
Att inte se andra människor som ett hot. 


