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Agenda 2025 – Nytt ledarskap för Sverige   

  

1. Vår strategi framåt – nytt ledarskap för Sverige  

I Agenda 2025 anges utmaningar för politiken och för Centerpartiet, vår målbild 2025 

och konkreta mål för valen 2018 och 2019. För att nå målen behövs en klar gemensam 

strategi.  

  

Nyckelbegreppet i vår strategi är att bygga ett nytt ledarskap för Sverige. Detta ska vi 

bygga tillsammans, genom insatser i varje kommun, varje län, i hela Sverige, i EU och 

på den globala arenan.  

  

Viktiga steg i att bygga ett nytt ledarskap är att skapa ökad tyngd, trovärdighet och 

relevans för Centerpartiet för att vara mer angelägna för fler människor. Det finns 

många som är nyfikna på Centerpartiet och våra idéer – men alltför få röstar på oss. För 

att få fler människor att verkligen ta steget och lägga sin röst på Centerpartiet behöver 

vi skapa ett ökat engagemang för vad vi står för – ansvar och handlingskraft för 

framtiden och för Sverige. Betydligt fler ska i kommande val känna att det är helt 

nödvändigt att lägga Centerpartiets valsedel i kuvertet när det är dags att rösta.  

  

För att kunna engagera fler är det avgörande att vi blir bättre på att förstå hur 

människor tänker och känner. Om sina egna liv, sina familjer, sin framtid och om 

omvärlden. Vad människor känner rädsla och oro inför, och vad som ger dem hopp. Bli 

bättre på att aktivt lyssna. Ta till oss även de känslor och rädslor som inte är bekväma 

för oss.  

  

När vi bättre förstår hur människor tänker och känner, kan vi kanalisera dessa tankar 

och känslor genom tydliga politiska förslag och budskap. Våga ifrågasätta system och 

regelverk som hindrar människor istället för att ge dem möjligheter. Sätta fingret på 

ömma punkter – och driva opinion för det vi tror på.  

  

Att vara angelägna för flera bygger på att vi själva har ett starkt engagemang och är 

trovärdiga. Att vi som är ledare inom Centerpartiet kan förmedla vikten och 

nödvändigheten i vår politik till varenda medlem, till varenda person som börjat få upp 

ögonen för Centerpartiet.  

  

Vårt syfte är inte att stryka alla medhårs eller att ha ett utslätat budskap som ingen 

retar upp sig på. Vi ska våga ta strategiska konflikter som behövs med våra politiska 

motståndare – inte minst när det är jobbigt och vi får hårda mothugg. För det är då vår 

röst behöver vara som allra starkast.  

  

Vi är ett parti som vill ge alla människor möjlighet att bestämma över sina egna liv. Att 

få en vardag som fungerar. Att nå dit man allra helst vill komma.   

  

Det gäller alla unga som söker sin plats i samhället. Familjer som försöker få vardagen 

att gå ihop. Alla som bygger sitt liv i tusentals småorter. Alla jobbskapande 

entreprenörer som utvecklar just sitt företag. De många som flytt undan kriget och 

ondskan för att skapa ett nytt liv i Sverige. Alla äldre som vill behövas. Alla barn som 

ännu inte fötts och också ska få växa upp i ett tryggt och hållbart samhälle.   

  

För att denna strategi ska ge framgång behöver den omfatta hela vår centerrörelse. Alla 

medlemmar, avdelningar, kretsar och distrikt. Alla syskonorganisationer. Alla som vill 
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bidra utan att ännu blivit medlemmar. Det är tillsammans som vi kan erbjuda det nya 

ledarskap som Sverige behöver.   

  

2. En värld i snabb omvandling  

Den allt snabbare globaliseringen påverkar vardagen för människor på hela jorden. Vi 

har i den industrialiserade världen gått från samhällen med kollektiv stabilitet till allt mer 

av individuell rörlighet.   

  

På många sätt bidrar globaliseringen till stora förbättringar av människors livsvillkor. I 

början av 1800-talet var medellivslängden i världen mycket låg. Många barn dog före 

fem års ålder.  Mellan 85 och 95 procent av jordens befolkning levde i vad vi idag 

definierar som extrem fattigdom.  

  

Sedan dess har ekonomi och hälsa för en stor andel av mänskligheten förbättrats 

dramatiskt. År 2015 är medellivslängden 70 år, barnadödligheten är under 5 % och 

andelen som lever i extrem fattigdom har minskat kraftigt.  

  

Förändringarna har inte gått av sig själv. De är framför allt en frukt av människors 

engagemang för att göra tillvaron bättre. Tillsammans med ökad handel och 

internationellt utbyte, ökad demokrati, utvecklad marknadsekonomi och teknologisk 

utveckling har människan snabbt och kraftigt kunnat förbättra livsbetingelserna för en 

stor del av befolkningen.  

  

Men effekterna för dem som upplever sig som globaliseringens förlorare – genom att 

arbetsplatser läggs ned, service dras in i mindre orter och i förorter, människor flyttar 

från landsbygden – är mycket påtagliga. En känsla av att det är en liten elit som är de 

stora vinnarna kan leda till minskad tillit och ökad misstro mot både styrande politiker 

och hur de demokratiska systemen fungerar.  

  

Utvecklingen av ny teknik omvandlar arbetslivet. Det gäller inte minst den snabba 

digitaliseringen. Många jobb försvinner, medan andra tillkommer. Teknikutvecklingen 

skapar nya möjligheter att förvärva och sprida kunskap och information, men riskerar 

också att skapa kunskaps- och demokratiklyftor.   

  

Övergången från mer kollektivistiska samhällsnormer till mer individualism påverkar liv 

och vardag för alla människor. Våra förhållanden till kollektiva organisationer som 

fackföreningar, religiösa samfund och politiska partier blir mer lösligt. Människor på 

arbetsmarknaden blir mer rörliga. Vi blir alltmer krävande konsumenter.  

  

Nästan hälften av världens befolkning lever i städer. En drivkraft för urbaniseringen är 

människors sökande efter jobb och därmed ett bättre liv. Samtidigt medför utvecklingen 

av ny teknik att avstånden blir mindre. Människor kan leva utanför storstäder och aktivt 

delta i ett sammanflätat arbetsliv och en global gemenskap.  

  

Urbaniseringen utmanar det traditionella sätt att leva, familjestrukturer och kulturella 

värden, vilket medför risker för social och politisk oro. Urbaniseringen skapar samtidigt 

förutsättningar för nya hållbara lösningar på trafik- och bostadsfrågor, liksom större 

arbetsmarknadsregioner som ger fler möjligheter till arbete.  

  

Dessutom finns många dramatiska hot och orosmoln mot människor och vårt sätt att 

leva. Klimatförändringarna fortsätter. Torkan breder ut sig. Temperaturen stiger. Stora 
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utmaningar kvarstår. Hot mot klimat och miljö kräver en omställning med mer 

hållbarhet och förnybart samhälle i Sverige och globalt.    

  

Fruktansvärda terrordåd fortsätter skörda människoliv. Daesh fortsätter sina härjningar. 

Krig och konflikter fortsätter i många länder. Människor flyr och möter döden i 

Medelhavet.   

  

Det är upp till oss alla, i Sverige och andra länder, vilken framtid vi går till mötes. Ska 

hoten och konflikterna tillåtas att öka? Eller orkar vi hitta en ny väg framåt tillsammans? 

Orkar vi möta rädslan och oron och vända detta till hopp och framtidstro?  

  

2.1 Förändrat politiskt landskap  

Globaliseringen bidrar till omfattande förändringar av det politiska landskapet.  

Socialdemokratin, som varit en dominerande politisk kraft i nord- och Västeuropa under 

1900-talet, tappar snabbt mark och förtroende. Många ledande företrädare för 

socialdemokratiska partier har svårt att orientera sig i en starkt förändrad värld. De 

blickar bakåt till gammaldags lösningar som inte längre fungerar.   

  

I Sverige saknas ett tryggt och tydligt politiskt ledarskap. Trots goda ekonomiska tider 

med högkonjunktur växer utanförskapet och underskotten ökar. Många människor ser 

allt mer negativt på samhällsutvecklingen. Förtroendet för landets regering och för 

politiken som helhet minskar.  

  

Samtidigt växer en motreaktion mot globaliseringen fram i många länder. Den tar sig 

uttryck i form av ökad nationalism, protektionism och misstänksamhet mot det som 

kommer utifrån. Populistiska partier fångar upp ett missnöje som de etablerade 

partierna inte lyckas kanalisera genom förtroende för konstruktiva lösningar. De spelar 

på människors känslor av otrygghet, rädsla och bristande kontroll.  

  

Det finns dock inget ödesbestämt i att populistiska krafter ska fortsätta sin frammarsch 

eller att traditionella partier ska gå bakåt. I ett antal länder har liberala demokratiska 

partier haft tydliga valframgångar de senaste åren. Bland EU:s medlemsländer finns idag 

sju premiärministrar från liberala partier.   

  

Det är en avgörande uppgift för liberala och demokratiska partier runt om i världen att 

fortsätta stå emot den inskränkta nationalismen, rädslan och misstänksamheten. Det 

gäller inte minst för Centerpartiet. Vi tror på Sverige. Vi är övertygande om att Sverige 

kan fortsätta vara ett föregångsland på många sätt. I ett Sverige präglat av tolerans och 

framtidstro finns det rum för både traditioner och nyskapande.  

  

En komplicerande faktor är att marknaderna till sin natur är internationella, medan de 

demokratiska systemen i hög grad är nationella. Det är uppenbart att många frågor 

måste lösas politiskt på en internationell nivå. Där är EU det mest långtgående och 

framgångsrika samarbetet mellan människor i olika stater. Men det krävs att företrädare 

för EU är lyhörda och samtidigt kan visa handlingskraft för att det ska finnas en folklig 

uppslutning bakom EU-samarbetet.   

  

2.2 Avgörande utmaningar för framtiden   

På flera sätt är utmaningarna för mänskligheten större än någonsin. Vårt demokratiska 

ledarskap sätts på stora prov. Vi behöver både komma med lösningar på olösta problem 

och stå emot känslor av uppgivenhet, rädsla och i värsta fall verklighetsflykt.  
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 En stor risk är att vi får en ökad tudelning av Sverige. Vi går mot en miljon i 

utanförskap inom några år, trots en kraftig återhämtning efter krisen. När 

högkonjunkturen förbyts i nedgång finns stor risk att antalet ökar snabbt. En social och 

regional klyvning mellan de människor som är innanför och alla de som står utanför 

hotar Sverige. Vi måste förhindra en tudelning mellan lågutbildade och högutbildade, 

mellan svenskfödda och utlandsfödda, mellan landsbygd och storstäder eller mellan olika 

landsändar.  

Det handlar om risker för att människor i stora delar av landet hamnar på efterkälken, 

och att vi får en bestående segregation som biter sig fast.  

  

Det är inte hållbart att ha så höga trösklar för att få ett första jobb så att 

hundratusentals människor döms till ett liv i bidragsberoende. Det är nödvändigt att 

bryta med en politik präglad av uppgivenhet och våga göra nya reformer som hindrar 

tudelningen och skapa ett Sverige som håller ihop. Reformer för en ekonomi som 

utvecklas, växer och ger möjligheter åt fler att bidra och säkrar resurser för välfärd. Alla 

jobb behövs.  

  

Klimatkrisen är enorm politisk utmaning, inte minst internationellt. Utsläpp av 

växthusgaser känner inga gränser.  Även andra miljöhot, som farliga kemikalier och 

hormonstörande ämnen i vår vardag är en allvarlig miljöfråga. Svenska folkets oro för 

miljöfrågorna är stor. Det finns också ett ökande engagemang i frågor som rör det egna 

välbefinnandet, sund och säker mat samt sambandet mellan hälsa och miljö. Trots detta 

har miljön haft svårt att ta plats i den svenska politiska debatten. Det finns risk för 

verklighetsflykt hos politiska ledare, opinionsbildare och media – att klimatfrågorna är så 

svåra att debatten fokuserar på andra frågor som känns lättare att hantera.   

  

Vi har i vårt land fantastiska naturtillgångar och resurser för en hållbar miljö och 

klimatarbete såsom vårt jordbruk, vår skogsindustri och våra förutsättningar för 

förnybara energialternativ.    

  

Sverige har bevisat att det går att minska klimatutsläppen. Och att bättre miljö och 

ekonomisk tillväxt kan gå hand i hand. Sveriges BNP har växt med mer än 60 procent 

sedan 1990, samtidigt som utsläppen av växthusgaser har minskat med 24 procent. 

Handlingskraft i miljö- och klimatfrågorna har gett, och måste fortsätta ge, påtagliga 

resultat.   

  

En ytterligare stor utmaning är att minska människors upplevelse av otrygghet. Det 

handlar om rädsla och oro för terrordåd. Det gäller stadsdelar som riskerar att 

förvandlas till alltmer laglöst land, där våldet drabbar alltifrån de boende till personal i 

ambulanser, brandbilar och polisbilar. Stöldligor som systematiskt stjäl och gör inbrott 

blir allt vanligare, framför allt på landsbygden.  

  

Vi behöver öka tryggheten i hela landet, stärka rättsstaten samt ge polisen bättre 

möjligheter att bekämpa brott. Att människor känner trygghet och tillit till varandra är 

grunden för att skapa ett gott samhälle. Därför behöver vi stå emot rädsla och 

uppgivenhet även när det gäller otryggheten.  

  

Krig och konflikter gör att den svåra situationen för många flyktingar blir alltmer 

påtaglig, internationellt och i Sverige. Under de senaste åren har Europas närområde 

plågats av flera svåra väpnade konflikter. FN:s flyktingorgan uppskattar att uppemot 60 

miljoner människor var på flykt i världen under 2015, den högsta siffran som någonsin 
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uppmätts. Samtidigt lever i folkvandringens tid och måste anpassa de politiska systemen 

i Sverige och andra länder efter en värld där fler människor kommer att flytta, inte 

enbart pga. krig och förtryck, utan också för att de söker sig ett bättre liv.  

  

Sverige kan aldrig ensamt lösa världens flyktingproblem. Men vi kan visa ledarskap för 

ett ökat europeiskt ansvarstagande för människor som flyr undan krig och förföljelse. 

Med rätt politik fokuserad på snabbt jobbinträde har invandring skapat inte bara 

mänsklig utan ekonomisk rikedom världen över. Vi tar ansvar för ett engagerat Sverige 

som skapar fred och stabilitet genom insatser i EU, FN och framöver också i Nato. I 

Sverige behöver vi gemensamt ansvarstagande i breda överenskommelser byggt på 

tydliga värderingar om humanism och öppenhet. Och vi ska aldrig ge vika för rädslans 

politik som har fått fäste i alltför många länder och samhällen som bara ser problem och 

inte möjligheter med invandring.  

  

2.3 Närodlad politik   

Vi har sammanfattat vad Centerpartiet står för i begreppet Närodlad politik.  

  

Närodlad politik utgår från våra värderingar om frihet, trygghet, självbestämmande, 

kretsloppstänkande, öppenhet, mångfald och jämställdhet som finns beskrivna i vårt 

idéprogram.  

  

”Närodlad politik” syftar till att ge ett sammanhang och en helhet för de olika politiska 

frågor som Centerpartiet driver. Det utgår från människors engagemang, enskilt och 

tillsammans, och att det är detta engagemang som skapar utveckling. Det uttrycker att 

besluten blir bättre och mer förankrade om de fattas decentraliserat och närodlat – av 

de människor som själva berörs av besluten eller så nära människor som möjligt.  

  

Närodlad politik fångar vårt ursprung på landsbygden och vår jordnära identitet som går 

tillbaka i generationer och fortfarande driver utvecklingen i hela landet. Det är samma 

slags idé som Centerpartiet har utvecklat i årtionden genom tankarna om 

decentralisering och grön jordnära liberalism. Det ger en igenkänning till vad 

Centerpartiet står för.  

  

Närodlad politik utgör en kompass för den politiska inriktningen framåt. Vi är övertygade 

om att de allra flesta nya jobb växer fram lokalt, i de små och medelstora företagen. En 

framgångsrik integration av nyanlända bygger på insatser av kommuner, enskilda 

människor och civilsamhälle. Framtidens energi bygger på att vi systematiskt tar tillvara 

de förnybara naturresurser som finns runt om i landet.  

  

Närodlad politik skiljer ut Centerpartiet från andra partier. Vår utgångspunkt är inte de 

svällande offentliga regelverken, inte den nostalgiska nationalstaten eller drömmar om 

att andra ska lösa våra problem. Vi utgår från den enskilda människan, fast förankrad i 

vardagen.  

   

3. Centerpartiets uppdrag och utmaningar  

Sverige behöver ett ännu starkare Centerparti. För att vara en ledande politisk kraft 

behöver Centerpartiet bli ännu bättre på ett antal områden.   

  

Grunden för att ta sig an dessa utmaningar är vårt förhållningssätt till politiken.  

Ansvarstagande och handlingskraft. Pragmatism med fokus på konkreta resultat.  

Jordnära, pålitligt och äkta. Tydliga värderingar men kompromisser när det krävs. Ett 

förhållningssätt som bygger ett nytt ledarskap för Sverige.  
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3.1 Nytt ledarskap i en orolig tid  

I tider av ekonomisk kris har global optimism och framtidstro förbytts i sin motsats. 

Många människor känner oro och har en negativ syn på samhällsutvecklingen. Tilliten till 

landets politiska ledning brister.   

  

Sverige behöver ett nytt politiskt ledarskap. Ett ledarskap som utgår från att ta tillvara 

de initiativ och det arbete som människor runt om i landet, i ideella föreningar, i små 

företag, i familj och enskilt bedriver. Som bygger vidare på de värderingar som gjort 

Sverige till ett starkt och bra land att leva i: frihet, trygghet, ansvar, öppenhet och 

tolerans. Som har en klar inriktning för att fortsätta utveckla Sverige.  

  

Centerpartiet ska bryta den negativa synen på Sverige. Vi har ett ansvar att vända 

rädsla och oro till hopp och framtidsoptimism. Vi ska erbjuda lösningar, framtidstro och 

handlingskraft – en reformagenda baserad på tydliga värderingar.  

  

3.2 Leda förnyelsen av den svenska modellen  

Den svenska modellens ideal om en fri ekonomi kombinerad med sammanhållning och 

välfärd för alla behöver utvecklas och förbättras för en ny tid. Tudelningen av samhället, 

socialt och regionalt, hotar välfärden och sammanhållningen i Sverige. Tudelningen 

måste besegras med en mer dynamisk ekonomi och arbetsmarknad där småföretag 

tillåts växa och skapar jobb.   

  

Samtidigt måste Sverige växa grönt och hållbart, så att vi som land visar vägen undan 

klimatkris och miljöförstörelse. Centerpartiet är det parti som visat att det går att förena 

tillväxt och miljöansvar. Det är viktigt att vi utvecklar detta arbete ytterligare.  

  

Centerpartiet ska vara det parti som tydligast antar dessa utmaningar och vågar förnya 

den svenska modellen. Denna förnyelse ska inte bygga på storskalighet och 

centralstyrning, utan på att stimulera människors eget initiativ. Vi ska visa vägen i 

Alliansen, i politiken som helhet, i centrum av samhällsdebatten.  

  

3.3 Vara relevanta och attraktiva för fler människor  

Det finns ett mycket stort politiskt intresse hos svenska folket. Enligt SOM-institutets 

senaste rapport anger mellan 60–65 % av befolkningen att de har ett politiskt intresse, 

att jämföra med 46 % för trettio år sedan. Andelen som anger att de har diskuterat 

politik har ökat markant de senaste åren.   

  

Samtidigt kanaliseras få människors engagemang direkt i ett politiskt parti. Andelen 

partibytare mellan valen är högt och många bestämmer sig sent innan valdagen vilket 

parti de ska rösta på. Enligt SVT Valundersökning bestämde sig ungefär hälften av 

Centerpartiets väljare i riksdagsvalet 2014 sista veckan innan valdagen.  

  

Centerpartiet har under de senaste åren blivit ett mer tydligt parti. En högre andel än 

tidigare anser att Centerpartiet är bästa parti när det gäller miljö och klimat, jobb och 

företagande samt landsbygd. Samtidigt är vår profil låg i flera av de frågor som 

människor värderat högt, som skola, sjukvård och ekonomi.  

  

Vi behöver utveckla vårt arbete för att fler människor ska se Centerpartiet som ett 

verktyg för att utveckla sitt politiska engagemang. Det är nödvändigt att vi är ett mer 

relevant alternativ i flera av de politiska frågor som människor värderar högst för att vi 

ska kunna fullgöra vårt demokratiska uppdrag.  
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3.4 Bygga en starkare organisation i hela landet   

Centerpartiet är en stor folkrörelse. Under 2015 löste över 38 000 personer medlemskap 

i någon av centerrörelsens organisationer. Under 2014 bröts en lång nedåtgående trend 

då Centerpartiet ökade medlemsantalet för andra gången sedan 1978. Sedan 2010 har 

över 10 000 människor löst ett nytt medlemskap i Centerpartiet. Fler ungdomar söker 

sig till oss. CUF har vuxit medlemsmässigt fyra år i rad och Centerstudenter sju år i rad.  

  

Centerpartiet finns närvarande i hela landet. Vi har medlemmar i samtliga Sveriges 

kommuner. Vi finns representerade i 283 av Sveriges 290 kommunfullmäktige med över 

1 400 ledamöter. Centerpartiet har det tredje största antalet invalda ledamöter av alla 

partier.   

  

Samtidigt står vi inför stora behov av att stärka organisationen. Liksom många andra 

partier har antalet medlemmar i Centerpartiet minskat under en lång rad av år. Många 

människor söker andra forum för att kanalisera sitt samhällsengagemang. Andra skulle 

kunna bli medlemmar, men har aldrig fått frågan.  

  

Vi är ett parti med en mycket hög medelålder. Det gör organisationen sårbar. Vi har 

behov av att få in mer av den vitalitet och förnyelsekraft som kommer med fler nya 

medlemmar.  

  

Centerpartiet saknar representation i fullmäktige i två av Sveriges största kommuner, 

Göteborg och Malmö. Det är angeläget att vi ändrar på detta i valet 2018, och därmed 

har valda företrädare i samtliga storstäder. Det krävs för att stärka vår roll som 

företrädare för alla människor i hela Sverige.  

  

3.5 Förnya arbetssätten i en modern folkrörelse  

En grundläggande förutsättning för att fler människor ska engagera sig i Centerpartiet är 

att många sympatiserar med våra värderingar och vår politik. Flera undersökningar visar 

att denna förutsättning finns. Inför centerstämman i september 2015 gjorde Demoskop 

en undersökning som visar att 27 % av väljarkåren kan tänka sig att rösta på 

Centerpartiet. Det är en stor ökning jämfört med föregående år, och den tredje största 

potentialen som något parti hade i denna undersökning.  

  

Att engagera sig som medlem i ett politiskt parti kan upplevas som krävande. Det 

innebär att man ställer sig bakom ett stort knippe ställningstaganden i en rad politiska 

frågor. Det krävs tid och ideellt engagemang för att partiets verksamhet ska fungera, 

inte minst på lokal nivå. Det kan också vara svårt att överblicka sambandet mellan den 

egna insatsen och hur det egna partiet påverkar politiken.  

  

Vi behöver utveckla arbetet i Centerpartiet så att det ger fler människor möjlighet att 

känna att de kan kanalisera sitt engagemang genom att vara medlemmar. Här behövs 

ett systematiskt utvecklingsarbete som kombinerar lägre trösklar att komma in och göra 

en handfast insats och högre grad av professionalitet i vårt kampanjarbete.  

  

Det handlar om att hela vår organisation behöver bli mer välkomnande för nya 

medlemmar.  Nya former för spännande diskussioner och attraktiva möten behöver 

utvecklas. Aktivitet på sociala medier kombineras med öppna möten på caféer och hos 

andra organisationer. Vi behöver utveckla nya former av engagemang som 

supportmedlemskap och deltagande i kampanjer, inte minst i arbetet inför kommande 

val.  
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3.6 Öka mångfalden i vårt parti  

Sverige präglas alltmer av en ökad mångfald av människor som har olika kompetens och 

bakgrund. År 2015 uppgick andelen av den svenska befolkningen som var födda i något 

annat land till drygt 17 procent.  

  

Centerpartiet har en lägre andel av utrikes födda som väljare än i befolkningen som 

helhet. Enligt SVT VALU i september 2014 så röstade ca 3 % av de som är uppväxta 

utanför Sverige på Centerpartiet, jämfört med ca 7 % av de som är uppväxta i Sverige. 

Enligt SCB har Centerpartiet den lägsta representationen av personer med utländsk 

bakgrund i kommun- och regionfullmäktige 2014. I den nuvarande riksdagsgruppen 

finns ingen som är född utanför Sveriges gränser.  

  

Partistyrelsen har startat ett långsiktigt projekt för att värva, utbilda och stärka ledare i 

Centerpartiet med annan kompetens och bakgrund. För att detta arbete ska bli 

framgångsrikt genomförs en bred palett av olika aktiviteter. Det handlar bl.a. om att 

utarbeta en egen metod för mångfaldsarbete, ökad närvaro i nya stadsdelar och 

områden, värvning av medlemmar i nya grupper, utbildning och ledarutveckling, 

information och utbildning till nomineringskommittéer och valberedningar samt särskilda 

insatser i ett antal pilotkretsar.  

  

Mångfaldsprojektet är ett verktyg för att växa och vidga organisationen och ta tillvara på 

våra medarbetares och medlemmars fulla potential samt att se till att vi som 

demokratiskt parti har erfarenheter från hela befolkningen. Det handlar ytterst om att 

skapa ett inkluderande arbetssätt i alla led och på alla nivåer i partiet.  

  

3.7 Öka jämställdheten med fler folkvalda kvinnor  

Centerpartiet har gått i spetsen för att göra svensk politik mer jämställd. Karin Söder var 

den första kvinnan som var partiledare för ett svenskt riksdagsparti. Nu har  

Centerpartiet för tredje gången en kvinna som partiledare. I den regering som gick till 

val 2014 var tre av fyra centerpartistiska ministrar kvinnor. Centerpartiet har nu den 

högsta andelen kvinnor som kommunstyrelseordföranden av alla partier.  

  

Det finns dock mer att göra för att få en jämställd representation av kvinnor och män i 

folkvalda församlingar. Trots att andelen kvinnor som valdes in i riksdagen ökade i valet  

2014 är andelen kvinnor i Centerpartiets riksdagsgrupp under 40 %. Även i 

kommunfullmäktige och i landstingsfullmäktige är det färre kvinnor än män som 

representerar Centerpartiet. I landets kommunfullmäktige är det över 100 fler män än 

kvinnor som är invalda för Centerpartiet.  

  

Centerpartiets utgångspunkt är att såväl förtroendeposter som jobb ska tillsättas efter 

kompetens. Det finns gott om både kvinnor och män som har den kompetens som krävs 

för att representera Centerpartiet. Det är inte motiverat att kvinnor nu är sämre 

representerade på alla politiska nivåer. Inför kommande val är det mycket angeläget att 

fler kvinnor står högre upp på Centerpartiets valsedlar, så att vi kan uppnå en jämställd 

representation på alla nivåer.  

3.8 Öka representationen av unga förtroendevalda   

Centerpartiet har legat i framkant för att lyfta kompetens framför ålder och kön. Unga 

personer har fått ledande positioner i partiledningen och i riksdagen. Däremot har 

Centerpartiet inte nått lika långt för att få in unga förtroendevalda i hela Sverige. Fem % 

av Centerpartiets kommunalt förtroendevalda är mellan 18 och 29 år, och 9.1 % i 
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riksdagen enligt SCB. Därmed har Centerpartiet lägst andel i kommunerna och näst lägst 

i riksdagen.   

Representationen av unga förtroendevalda måste öka för att se till att ungas röster tas 

plats i debatten. Det är också viktigt för att fortsätta bygga Centerpartiet starkt 

långsiktigt.   

3.9 Jobba mer systematiskt och kunskapsunderbyggt  

I det politiska arbetet finns en strävan av att arbeta med verktyg och insatser som är 

alltmer välunderbyggda och helst evidensbaserade. Forskning, kalkyler och jämförelser 

med resultat av politiska insatser i andra länder och i andra perioder är idag en självklar 

del av den politiska debatten.  

  

En viktig del i att arbeta mer systematiskt är att förstå hur samhällskontexten ser ut och 

förändras. Det handlar om vilka frågor som är viktiga för människor, vad de oroar sig för 

och hur de känner. En central del av detta är insikt i hur den mediala diskussionen kan 

komma att utvecklas, både i mellanvalsperioder och i valrörelser.  

  

Det är en uppenbar framgångsfaktor är att lära känna sin egen målgrupp – det vill säga 

de som kan tänka sig att rösta på och till och med engagera sig i Centerpartiet. Det 

handlar om att förstå hur just de personer som kan tänka sig att rösta på partiet känner 

inför samhällsutvecklingen, de politiska partierna och sina egna liv, vad de oroar sig för 

och självklart vilka politiska frågor de prioriterar.  

  

Att basera vårt arbete på mer kunskap och systematik är viktigt för att Centerpartiet ska 

växa och få mer kraft att genomföra den politik vi tror på. Det syftar också till att den 

politik vi utvecklar ska vara ännu mer representativ för de människor som ger oss sitt 

förtroende. Genom att veta mer om vad människor verkligen vill och oroar sig för, vill vi 

öka tilliten till det politiska arbetet och förhindra misstro och klyftor mellan väljare och 

folkvalda.  

  

4. Detta vill Centerpartiet vara år 2025  

Tillsammans ska vi genomföra ett målmedvetet utvecklingsarbete de kommande tio 

åren. Målet är att göra Sverige och världen bättre genom ett starkare och bättre 

Centerparti.  

  

4.1 Nytt ledarskap för Sverige  

Den finns ett behov av ett ledarskap i Sverige som tar ansvar och står upp för tydliga 

principer, även när det är obekvämt och när det svårt. Vare sig den vilsna vänstern eller 

den aggressiva nationalismen har lösningar på framtidens problem. Det behövs en 

förnyad allians med ett tydligt ledarskap som kan ge hopp och framtidstro. Centerpartiet 

ska steg för steg utveckla ett sådant ledarskap och forma en ny reformagenda för 

Sverige.  

  

4.2 Ökad tydlighet i centrala samhällsfrågor  

Centerpartiet har under de senaste åren blivit mer tydliga och trovärdiga i våra 

fokusfrågor – att utveckla såväl landsbygd som småorter och städer, att driva miljö och 

klimatfrågor samt frågor om småföretag som skapar jobb. Om tio år ska vi vara 

betydligt mer tydliga och trovärdiga i fler frågor som många prioriterar högt – som 

ansvar för ekonomin, trygghet i vardagen och utveckling av välfärden.  
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4.3 Större tillit till politiken  

Många människor känner oro och har en negativ syn på samhällsutvecklingen.  Tilliten 

till landets politiska ledning brister. Centerpartiet ska bidra till att bryta detta genom att 

bl.a. stå för ansvar och handlingskraft – ett tydligt politiskt ledarskap.   

  

4.4 Erbjuda nya arenor för politiskt engagemang  

Människor är mer aktiva än någonsin i samhällsdebatten. Engagemanget i politiska 

partier har dock minskat – en trend vi vill vända. Centerpartiet är en grön liberal kraft 

för att förnya Sverige. Vi ska värva fler medlemmar och skapa nya arenor för ett 

livskraftigt politiskt arbete, såväl nationellt som lokal och regionalt.   

  

4.5 Vara ett öppet parti som speglar samhällets mångfald  

Centerpartiet har en tydlig och utvecklad politik för öppenhet, mångfald och inkludering 

av alla människor. Till 2025 ska detta synsätt i mycket högre grad prägla vår 

organisation och vilka som företräder Centerpartiet.   

    

  

5. Mål inför valen 2018 och 2019    

Valen 2018 och 2019 är viktiga för att stärka Centerpartiet som en ledande politisk kraft.  

Att nå bra valresultat i dessa val är viktiga delmål i en långsiktig agenda. Vi sätter i 

denna Agenda upp mål för vad vi vill uppnå för resultat i dessa kommande val.  

  

Vi vill i valet september 2018:  

a) Nå en så klar framgång i riksdagsvalet 2018 att det ger Centerpartiet en större roll i 

svensk politik. Det gäller såväl våra möjligheter att sätta agendan för den politiska 

debatten, påverka besluten i riksdagen och en stark position i en kommande ny 

regering.  

b) Tillsammans med de andra allianspartierna få ett tydligt mandat för en ny 

alliansregering, baserat på en ny reformagenda för Sverige.  

c) Nå så många röster att vi får riksdagsmandat i fler än de 20 riksdagsvalkretsar vi har 

mandat ifrån idag.  

d) Öka mångfalden av folkvalda med utomnordisk bakgrund såväl i riksdagen som i 

region- och kommunfullmäktige.  

e) Öka jämställdheten med ökad andel kvinnor som folkvalda i riksdag, kommuner och 

regioner/landsting.  

f) Öka andelen förtroendevalda i åldrarna 18–29 år i riksdag, kommuner och 

regioner/landsting.   

g) Öka antalet röster och mandat sammantaget i kommunvalet. Det ska ge oss en 

plattform för att ingå i fler majoriteter och inneha fler poster som 

Kommunstyrelseordföranden.  

h) Ta mandat i fler kommuner än i valet 2014.  

i) Öka antalet röster och mandat sammantaget i landsting/regionvalet. Det ska ge oss 

en plattform för att ingå i majoriteter i minst hälften av Sveriges regioner/landsting.  

  

Vi vill i Europaparlamentsvalet 2019:  

a) Nå ytterligare framgång jämfört med EU-valet 2014, vilket var det bästa EU-valet för 

Centerpartiet på 19 år.  

b) Öka antalet mandat för Centerpartiet i Europarlamentet.  

c) Bidra till att stärka ALDE:s representation och betydelse i Europaparlamentet.  

  


