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våra syskon

På gång bland syskonen

CENTERKVINNORNA  Centerpartiet 
var en viktig kraft för jämställdhet  
i valrörelsen 2018, låt den kraften  
växa i valet till Europaparlamentet!

Genom att lyfta konstruktiva jäm-
ställdhetspolitiska förslag, vara den 
tydligaste och kraftigaste rösten för 
jämställdhet, genom att slå näven i bor-
det, nådde Centerpartiet nya väljare. 

Dagarna innan valet visade SIFO att 
Centerpartiet var största parti bland 
unga kvinnor. 

På valdagen visade SVT:s VALU- 
undersökning att Center partiets väljare 
ansåg att frågan om jämställdhet var 
den viktigaste frågan vid valet av riks-
dagsparti. Så högt har jämställdheten 
aldrig värderats, och samtidigt är  

det ett tecken på att hotet mot 
jämställd heten inte underskattas  
av väljarna.

 För att behålla väljarnas stöd vill 
Centerkvinnorna vara med och  
synliggöra att också EP-valet är ett 
viktigt värderingsval och betona vikten 
av fler krafter för jämställdhet i Europa-
parlamentet.

CENTERSTUDENTER  Efter en höst 
som präglats av ett osäkert parlamen-
tariskt läge fortgår Centerstudenters 
verksamhet. Under hösten anordnades 
vår sedvanliga utbildning ”Rådslaget”, 
som denna gång utspelade sig i Malmö. 
Under rådslagshelgen diskuterades 
allt från populismens framfart och 
liberalismens framtid. Men nu blickar 
Centerstudenter framåt. Eftersom vi 
passerade förra årets medlemsantal 
redan i september, har vi en hel del nya 
medlemmar som inte får nog av grön 
och frihetlig politik. Under våren höjer 
vi därför ambitionsnivån och anordnar 
riksdagsuniversitetet, en ledarskapskurs 
för kvinnor och Sällbergsakademin.

CUF  Det är otvetydigt att alla de insat-
ser som gjorts i valrörelsen gav resultat 
till Centerpartiets fantastiska framgång 
och i Skolvalet, där CUF:are ihärdigt 
ställt upp i otaliga debatter, fick C  
hela 12,15 procent! Vi ser också med 
stolthet flera CUF-medlemmar på  
förtroendeposter runt om i Sverige.  
Nu går vi snart in i EP-valrörelse och 
redan nu laddar medlemskåren upp 
med utbildningar för att kunna bemäs-
tra de kommande skoldebatterna.

2019 års höjdpunkt är dock i juni när 

CUF firar 100 år, den 6/6 1919 bildades 
Svenska Landsbygdens Ungdomsför-
bund (SLU) i Nässjö. Detta firas med 
en stor fest för nuvarande och tidigare 
medlemmar i CUF. Om du inte redan 
är det – se till att lösa mentorsmedlem-
skap för att säkra din inbjudan. 

Vi arbetar just nu med att ta fram en 
historisk skrift till jubileet, om du har 
tips på information som borde finnas 
med, eller personer som borde inter-
vjuas, tveka inte att höra av dig till  
cuf@centerpartiet.se!

Centerkvinnorna vill lyfta fram  
jämställdheten även i Europaparlamentet

Centerstudenter höjer ambitionsnivån

Efter val kommer fest
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1  Nya styren i norr
Efter många långa decennier bryts 

den socialdemokratiska dominansen  
i Region Norrbotten och i flera kom-
muner i länet. Gunnar Selberg tar över 
ordförandeposten i Kiruna och Sven 
Tornberg blir KSO i Haparanda.

2 Centerpartiet  
styr i regionerna

Centerpartiet är efter valet med och 
styr i nästan samtliga regioner i Sve-
rige. Eva Hellstrand blir ordförande 
i regionstyrelsen i Jämtland och Eva 

Nypelius kommer att leda styrel-
sen för Region Gotland.

3 Storstäderna  
får mer centerpolitik

Valframgångarna gör att Center-
partiet tar mer plats i storstäderna. 

Karin Ernlund och Jonas Naddebo 
är nya borgarråd i Stockholm, och 
Emmyly Bönfors nytt kommunalråd 

i Göteborg.

Rekordval  
ger nya möjligheter

Vi gjorde det! Vårt starka gemensamma engagemang gav ett riktigt  
bra resultat när svenska folket gick till val i september. Resultatet  
i riksdagsvalet är det bästa för Centerpartiet på 30 år – sedan  

Berlinmurens fall. Och ökningen sedan förra valet 2014 är den största  
procentuella ökningen sedan valet 1973.

Centerpartiet har nu en starkare riksdagsgrupp med 31 ledamöter.  
Vi tog nio nya mandat och har nu ledamöter också från Norrbotten,  
Örebro, Sörmland, Gotland, Sjuhärad, västra Skåne och från Malmö.  
Vi kommer att ha ett stort inflytande på regional nivå genom att vara  
med och styra nästan samtliga regioner i Sverige.

Även i kommunerna så är vi det parti som 
är med och styr på flest ställen.  
Drygt  50 kommuner  
kommer att ledas 
av en C-märkt 
kommun-
styrelse-
ordförande, 

jämfört med cirka 30 efter valet 2014. Av de tio 
största städerna är Centerpartiet med och styr  
i åtta. Centerpartister leder allt från Östersund  
och Jönköping till Leksand och Vimmerby.

Med våra nya positioner får vi större 
möjligheter att genomföra vår politik runt 
om i landet. Det medför också ett stort 
ansvar. De hundratusentals personer  
som stoppade Centerpartiets valsedlar  
i kuverten i september ska få se att vi  
fortsätter att jobba stenhårt för våra  
värderingar. För Sverige behöver betydligt 
mer centerpolitik.

Michael  
arthursson
PARTISEKRETERARE 

välkommen

Krönika

Vi tänker 
fortsätta  
att jobba 
stenhårt  
för våra 
värderingar.
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1  Det är när jag är ledig och jag 
tillsammans med min fru och 

våra vuxna döttrar tar en skidtur  
i Jämtlandsfjällen och grillar korv.

2  När jag får göra ett intressant 
studiebesök och på kvällen 

får vara med på ett välbesökt 
kommunalt C-möte och diskutera 
politik.

3 En dag när jag får jobba på 
barnkliniken.

innehåll

ett urval av det som finns i detta nummer
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28

VAD ÄR EN BRA DAG 
FÖR DIG, ANDERS  
W JONSSON?

TIPS FRÅN TOPPEN
Fyra kommunala toppar tipsar

VALFRAMGÅNG
Nyvalda regionpolitiker  
med viljan att förändra

JÄMSTÄLLDHET
C stod tydligt upp för  
jämställdheten i valrörelsen

INTERVJU
Annie Lööf: ”Vi skapade 
framgången tillsammans”

EU-VALET
Fler centerpartister kan  
göra ännu större skillnad

EFTERVALSANALYS
Vi träffar gruppens  
ordförande Linda Ylivainio 

UTSKOTTSLEDARE
Kristina Yngwe är ordförande i miljö- och jordbruksutskottet

Få Annies senaste 
post, följ annie_loof
på Instagram

Se alla  
våra filmer  
på Facebook!

24

Följ samhällsbygget,  
följ annie_loof på Instagram! Se alla våra filmer på Facebook!

NYHET
Kom ihåg! 28 februari är 
senaste datum att lämna 
in motioner till parti-
stämman 2019. Förutom 
nytt datum för inlämning 
säger de nya  stadgarna 
att alla motioner till 
partistämman även ska 
behandlas på distrikts-
stämmorna. Motionerna 
ska laddas upp via Con-
nect och kommer sedan 
att fördelas till respektive 
distrikt.
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Utbildning  
för nyvalda
 ӹ I början av 2019 drar utbild-

ningar för nyvalda igång. Center-
partiet har gjort ett riktigt bra 
val på samtliga nivåer. Som en 
konsekvens av framgångarna be-
hövs fler välutbildade företrädare 
runt om i landet. Nyvald-utbild-
ningarna vänder sig till dig som 
tillträder uppdrag i nämnder och 
styrelser. Kontakta din krets eller 
ditt distrikt för mer information.

Skåne testar 
introduktions-
dag för nya 
medlemmar
 ӹ Nu provar Skånedistriktet en 

introduktionsdag för alla sina 
nya medlemmar. Förutom en 
grundkurs i Centerpartiets histo-
ria, organisation och värderingar, 
kommer deltagarna att få tips på 
hur de kan engagera sig på bästa 
sätt och bilda politisk opinion.

– Det är ett helt nytt koncept som 
kommer att testas, för att sedan 
ligga till grund för ett material som 
kretsar och distrikt kan använda för 
att introducera nya medlemmar i 
rörelsen, säger arrangörerna Peter 
Olsson, verksamhetsutvecklare på 
Centerpartiets Riksorganisation 
och Gunilla Persson, ombudsman 
för Centerpartiet i Skåne.

Den 1 december anordnades 
den första introduktionsdagen  
i Malmö, på Connect kan du läsa 
artikeln om hur det gick!

CIS startar nytt projekt
 ӹ Under 2018 har vi i Centerpartiets 

Internationella Stiftelse startat ett nytt 
projekt i Benin. Projektet ger stöd till 
unga kvinnor för att öka deras möjlig-
het till politiskt deltagande och infly-
tande. Skänk gärna en julgåva till detta 
genom att swisha till 1230898866. 

Vi vill också rikta ett stort tack till 
våra givare för era bidrag under 2018. 

Tack vare er har CIS kunnat utbilda  
lokalt förtroendevalda och medborga-
re i Burkina Faso om ansvarsfullt och 
inkluderande politiskt styre.

På centerpartiet.se/CIS kan du läsa 
mer om oss och vårt arbete.

Vi önskar er alla god jul och gott 
nytt år!

korta nyheter

CIS:s projekt i Benin.

Sörmland samlades kring tv-soffan

Ledarskribenten Olof Jonmyren intervjuade 
kretsordföranden i Sörmland.

 ӹ Sörmlands distrikt valde ett 
spännande grepp för att utvärdera 
valrörelsen. Den 20 oktober samlades 
representanter från alla kretsstyrelser  
i en ”tv-soffa” i Vagnhärad. Kretsord-
föranden tog plats två och två för val-
analys under utfrågning av den vassa 
ledarskribenten Olof Jonmyren från 
Sörmlands Nyheter. Inför åhörarna 
belystes valresultat, engagemang och 
utmaningar för regionen framåt.

Årsmöten 2019 finns på Connect!
Nu börjar det dra ihop sig för kretsarnas och distriktens årsmöten 2019.  
På Connect hittar du alla som har rapporterats in, med information om 
när och var de hålls!
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Inte sedan 1988 – när årets julklapp var bakmaskinen  
– har det gått så bra för Centerpartiet. Framgångarna  
syns över hela landet och i alla tre valen.

Gästerna på Centerpartiets  
centrala valvaka vid Hö -
torget i Stockholm befin-

ner sig i hetluften. Bildligt och bok-
stavligt talat. Efter ett tag blir det 
över 30 grader varmt i lokalen, allt 
medan resultaten blir klara och det 
står klart att Centerpartiet gör ett 
framgångsval.

Klockan 23.43 går partiledaren 
Annie Lööf upp på scenen med en 
bukett blommor som hon lägger på 
bordet, det viftas med gröna skyltar 
och visslas:

– Centervänner, det är svårt att 
kora vinnare i den här valrörelsen, 
men vi är definitivt en av dem, 
säger en stolt Annie Lööf till sina 
jublande partikamrater. På cen-
tervalvakor runt om i hela landet 
råder samma glädje, när Centerpar-
tiet gör sitt bästa val på 30 år.

8,6 procent i riksdagsvalet kan 
beskrivas på många olika sätt.  

Till exempel att Center partiet gör 
sin största ökning mellan två val 
sedan 1973. Eller att vi nu är Sveri-
ges fjärde största parti med mer än 
en halv miljon röster i ryggen. Eller 
att Centerpartiet var det riksdags-
parti som ökade procentuellt mest 
av alla.

Det kan också beskrivas med nio 
nya mandat i riksdagen, nästan en 
tredjedel så många jämfört med 
förra valet. Totalt representeras 
Centerpartiet av 31 riksdagsleda-
möter, från i princip hela Sverige.  
I förra numret av Tidningen C 
berättade vi om satsningen ”Nio 
nya lyft”, om de nio riksdags-
valkretsar där Centerpartiet tidi-
gare saknade mandat. Det var en 
satsning som gav utdelning: i sju av 
dessa har vi nu en riksdags ledamot.

Så kan ett framgångsval  
beskrivas.

BÄSTA VALET  
PÅ 30 ÅR!

Styr i 19 av 21  
landsting/regioner
Sveriges regionparti, skulle man kunna kalla  
Centerpartiet efter de stora framgångarna i olika 
regioner och landsting. På Gotland, som både  
räknas som kommun och region, fick Centerpartiet 
25,1% och i Jämtlands län fick partiet 20,4%  
av landstingsrösterna. Över tio procent blev det  
i Kalmar län, Hallands län, Dalarnas län, Väster-
bottens län och Kronobergs län.

Även i förhandlingarna efteråt har varit framgångs-
rika. Centerpartiet ingår nu i alla styren utom  
Västerbotten och Västernorrland.

52 C-kommuner  
med mer än 20 procent 
I kommunvalet fick Centerpartiet mer än 20 procent av rösterna i 
52 kommuner, varav i 14 av dessa mer än 30 procent och i Nord-
maling och Orsa mer än 40 procent! Totalt har Centerpartiet fått 
192 nya mandat i kommunfullmäktige runt om i landet, från 1411 
till 1603. Precis som i regionerna/landstingen har förhandlingarna 
efteråt varit mycket lyckade. När Dagens Nyheter kartlade förhand-
lingarna i början av november konstaterade man att ”Centern är 
med och styr i fler kommuner än något annat parti”. 

I förra numret av Tidningen C skrev vi om ”Storstadssatsningen”. 
I både Göteborg och Malmö kom Centerpartiet åter in i kommun-
fullmäktige med tre mandat i respektive stad.

FOTO: HENRIK JUHLIN
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valframgång

C-KOMMUNER
ÖVER 40%
Nordmaling  42,5
Orsa  41,8

C-KOMMUNER
ÖVER 30%
Mönsterås  38,9
Dals-Ed  38,7
Bräcke  35,9
Arvidsjaur  34,3
Hultsfred  33,5
Rättvik  33,0
Kiruna  32,9
Ydre  31,6
Storuman  31,3
Färgelanda  31,2
Lekeberg  30,8
Robertsfors  30,6
Säffle  30,4
Ragunda  30,0

C-KOMMUNER
ÖVER 20%
Älvdalen  29,9
Vilhelmina  29,2
Mora  29,2
Leksand  29,1
Ovanåker  29,0
Krokum  28,6
Åsele  28,5
Vimmerby  28,1
Åre  27,5
Sunne  26,9
Vännäs  26,6
Vansbro  26,4
Nybro  26,1
Gagnef  25,5 
Gotland  25,1
Övertorneå  24,0
Heby  24,0
Torsås  23,5
Danderyd  23,4 
Söderhamn  22,6 
Tierp  22,5
Älmhult  22,3
Tranemo  22,3 
Östersund  22,3 
Säter  21,8
Haparanda  21,5
Tingsryd  21,4
Vindeln  20,9
Vårgårda  20,8 
Härjedalen  20,7 
Svenljunga  20,6 
Karlsborg  20,4 
Hudiksvall  20,3 
Värnamo  20,3
Sala  20,2
Högsby  20,1
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Framgång kan såklart mätas i slutresultatet, i hur många procent man  
får i kommunvalet och hur många mandat man får i kommunfullmäktige. 
Men framgång kan också mätas i hur starkt man går framåt.  
Här kommer tips från listettorna i några av våra kommunala raketer!

– Se till att engagera perso-
ner från kommunens alla 
delar. Spridningen och den 
lokala förankringen inger 
förtroende. Som väljare vill 
man gärna rösta på en per-
son från sin egen ort som 
känner ortens förutsätt-
ningar och utmaningar. Att 
uppmuntra till personvals-
kampanjer visade sig vara 
ett framgångsrecept för oss.

– Det bästa tipset är nog att 
ha förtroende för varandra 
så man inte lägger tid på 
onödiga diskussioner. Det 
är också avgörande när 
man måste vara snabb och 
flexibel i slutskedet.

– Att börja i tid! Vilket vi 
inte gjorde nu eftersom vi 
återuppstod som lokalt parti 
i mars i år. Vi har gått på 
nästan bara adrenalin och 
kreativitet under somma-
ren, framförallt de tre sista 
veckorna upp till valet. Det 
gick ju bra ändå, men vi tror 
absolut att ett långsiktigt 
arbete mot 2022 ska börja 
ungefär efter nästa årsskifte. 

– Ha en plan och se till att 
följa den. Många har en 
plan men börjar improvise-
ra för att de inte vågar lita 
på sin plan när det blir lite 
hetsigt mot slutet. Och se 
till att skratta varje dag.

– Centerpartiets positiva 
trend över hela Sverige 
och att vi lyckats engagera 
så många yngre och driv-
na centervänner lokalt.

– Det var så klart val-
resultatet. Att vi kom in 
i kommunfullmäktige 
här i Malmö efter att ha 
varit utanför i 20 år är 
fantastiskt.

– Samarbetet och lag-
känslan i vår ganska lilla 
grupp samt givetvis all 
pepp och heja-rop från 
väljare. 

– Att vi var så många,  
så stolta och jobbade 
som ett lag.

– Lokala valaffischer 
med lokala budskap ska 
vi försöka planera för 
inför nästa valrörelse. 
Den lokala förankringen 
i bygderna är oerhört 
viktig i kommunvalet.

– En tydligare plan som 
är klar tidigare. Det blev 
lite för ostrukturerat  
i delar av arbetet vilket 
innebar att transparen-
sen blev lidande.

– Vi ska ha en tydlig 
struktur,  en större grupp 
aktiva medlemmar så 
att arbetsfördelningen 
blir något enklare och 
använda allt vi nu lär oss 
fram tills dess.

– Vi känner faktiskt  
nästan att vi gjort max 
den här gången. Men 
en sak som vi ska göra 
mer av nästa gång är att 
knacka dörr. Fler dörrar 
under längre tid.

Vilket är ditt bästa tips för en lyckad valrörelse?

TOPPTIPS

Vad tyckte du var roligast i valrörelsen?

Vad tänker ni göra bättre nästa gång?

JOHAN ANDERSSON, 
SOLLEFTEÅ

NIELS PAARUP- 
PETERSEN, MALMÖ

MAGDALENA NOUR, 
VELLINGE

BOSSE SVENSSON, 
ÖSTERSUND
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TOPPRAKETER

kommunala raketer

DE ÖKADE MEST I PROCENTENHETER I KOMMUNALVALET

DE ÖKADE MEST PROCENTUELLT I KOMMUNALVALET
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2 frågor

Efter framgångarna är Centerpartiet nu med och styr i hela  
19 av Sveriges 21 regioner och landsting! Vi haffar fyra nya 
landstingsråd  í farten, och undrar:

EVA HELLSTRAND, JÄMTLAND
Vad var framgångs receptet  
för valrörelsen i er region?

– Många och glada! Stort engagemang med många  taggade 
kandidater. Överallt syntes grönklädda centerpartister i 
pendlarkampanjer, dörrknackning o s v. Vi mötte också trött 
motstånd. S hade regerat i regionen i decennier och inte för-
mått hantera ekonomin. Det var dags för ett nytt ledarskap.
Vad blir det viktigaste att ta itu med  
under mandatperioden?

– Med landets uslaste ekonomi och längsta vårdköer är 
det prio ett. Men vi vill också utveckla samverkan mellan 
kommunerna och regionen.  Landets minsta region  
(befolkningsmässigt) ska bli landets effektivaste.

ANNETTE LINANDER, SKÅNE
Vad var framgångs receptet  
för valrörelsen i er region?

– Framgångsreceptet i Skåne skulle jag säga var  
satsningen på våra storstäder, att man gjorde bra  
val i Malmö, Lund och Helsingborg gör att många  
kring kommuner dras med. Plus Annie förstås.  
Många kampanjvilliga valarbetare.
Vad blir det viktigaste att ta itu med  
under mandatperioden?

– Det viktigaste under mandatperioden är att få Region 
Skånes ekonomi på fötter utan att för den skull försämra 
kvalitén på vård och kollektivtrafik i Skåne.

EVA NYPELIUS, GOTLAND
Vad var framgångs receptet  
för valrörelsen i er region?

– Vi har många nya och engagerade kandidater som 
deltog i kampanjandet. Vi hade också en väldigt lokal frå-
ga som jag tror bidrog, men också att det fanns ett tydligt 
behov av nytt ledarskap. Vårt tydliga ställningstagande för 
medmänsklighet både nationellt och lokalt är givetvis en 
självklar framgångsfaktor.
Vad blir det viktigaste att ta itu med  
under mandatperioden?

– Ordning i ekonomin, bättre företagsklimat och ökat 
byggande över hela Gotland.

OLA PERSSON, VÄRMLAND
Vad var framgångs receptet  
för valrörelsen i er region?

– Centerpartiet överlag gjorde en bra valrörelse med bra 
budskap och det var lätt att valarbeta. I Värmland hade vi 
ett tydligt budskap med en ”grön tråd” mellan riksdags-, 
region/landstings- och kommunval. 
Vad blir det viktigaste att ta itu med  
under mandatperioden?

– Att ta höjd för den lågkonjunktur som förr eller  
senare kommer att komma. Verksamheterna måste bli  
än effektivare och vi politiker måste prioritera än mer.  
Vi måste finna balansen mellan satsningar på tillväxt-
skapande åtgärder och behovet av resurser till sjukvård.

Sveriges regionparti
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De stora framgångarna i kommunerna har gett tydliga resultat. Runt om  
i landet finns nu fler centerpartistiska kommunstyrelseordföranden än förra 
mandatperioden, många av dem är helt nya. Vi har träffat en av dem, Carina  
Johansson i Gislaved, för att prata om framtiden och förväntningarna.

framtidsprat

Strategin var tydlig: öka från sex 
till tio mandat i kommunvalet. 
Med ett erövrat ordförandeskap i 

kommunstyrelsen påbörjar Gislaveds-
kretsen nästa strategiska arbete; styra 
kommunen och bli redo för valet 2022. 

– Leder man partiet får man också 
vara beredd på att axla ansvaret att 
leda kommunen. Och det är jag, säger 
Carina Johansson, ny kommunstyrelse-
ordförande (KSO) i Gislaved.  

Med tio mandat i kommunfullmäk-
tige är Centerpartiet största alliansparti 
i Gislaved, med det kommer ansvaret att 
förverkliga vad de lovat väljarna i valet. 

Men oundvikligen kommer vallöften 
behöva stångas med verkligheten. Som 
så många landsbygdskommuner sliter 
Gislaved med att klara kärnverksam-
heten där exempelvis socialförvaltning-
ens budgetprognos pekar på minusresul-
tat. Rent konkret betyder det samverkan 
med grannkommuner som sitter i 
samma sits vilket också geografiskt ex-
panderar rollen som kommunpolitiker. 
Lika viktigt som att klara verksamheten 
är det att minska missnöjet genom att 
öka förtroendet för kommunen genom 
fortsatt ”väljarkontakt”. 

– Jag vill styra kommunen genom  
ett ödmjukt ledarskap. För det krävs 
att man som politiker kan lyssna och 
ha en god kontakt med invånarna, 
säger hon. 

Ett tydligt strategiskt arbete ledde  
till valvinst och att Centerpartiet  
i  Gislaved nådde sina mål. Men det 
betyder inte att det är slut på det mål-
inriktade arbetet. Med valvinsten 

måste de växla upp. Och det redan 
nu. Enligt devisen laget före jaget har 
Gislavedscentern fått flera nya med-
lemmar att ta sina första politiska upp-
drag. Och med det ökar behovet av 
utbildningar för nya medlemmar. 

Att bereda plats för nya medlemmar 
är ett måste. För att klara det måste 
man börja med att tillåta nya ta plats. 
I Gislaved beslutade man det. Som ett 
led i kretsens strategiska arbete. 

– Nya medlemmar är en över-
levnadsfråga, både för de politiska 
partierna och för den representativa 
demokratin. Så enkelt är det, konstate-
rar Carina Johansson. 

CARINA JOHANSSON
Familj: Man, två vuxna barn  
och hunden Sally.
Politisk bakgrund: 30 års 
erfarenhet i politiken med olika 
inriktning. 
Gör jag när jag inte är politi-
ker: Jag är gärna i skogen på 
olika sätt med svampplock-
ning, vandring och jakt. Att 
laga mat med det skogen och 
trädgården ger tycker jag också 
är avkopplande. 
Centerpartiet i Gislaved om fyra 
år? Vi har införlivat de löften vi 
gick till val på 2018 och har varit 
lyhörda och haft bra dialoger 
med medborgarna. I kretsen har 
vi många nya medlemmar och 
ett starkt lag av kandidater som 
står redo för att leda Gislaveds 
kommun en ny mandatperiod.   

»
Lär känna våra  

nya ordförande  
– läs mer på 

Connect

Carina Johansson:

”JAG VILL STYRA  
MED ÖDMJUKHET”
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För många centerpartister innebär valframgångarna helt nya 
uppdrag. Emina Music, Aida Karimli och Frida Nilsson är nyvalda till 
regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och ser fram emot att 
vara med och göra skillnad.

Bild saknas, står det på Emina Musics alldeles färska id-kort till 
mandatperiodens första regionfullmäktige, ”jag måste ordna 
det där”, säger hon. Det är den 23 oktober 2018, hon är i ses-

sionssalen i Residenset, Vänersborg tillsammans med Aida Karimli, 
Frida Nilsson och de andra regionpolitikerna: ”Och vilket härligt 
Centergäng vi är, eller som vi ser oss – en extra familj.” Vi passade på 
att ställa några frågor till var och en.

FRISKA FLÄKTAR  
I VÄSTRA GÖTALAND

       EMINA MUSIC
      31 år, bor i Göteborg och arbetar som beräkningsingenjör

Vilka frågor i regionpolitiken brinner du för?
– Vårdfrågor, psykisk hälsa och miljö.

Hur upplever du att du har blivit mottagen  
inom Centerrörelsen?

– Jag har blivit väldigt väl mottagen. Det känns som att 
centerpartister tycker det är kul med nya personer som vill 
engagera sig och välkomnar en med öppna armar. Det tog inte 
lång tid innan jag fick en hel del uppdrag där jag kunde lära 
mig, utvecklas och växa.

Har du något tips att ge medlemmar  
som är intresserade av regionpolitik?

– Lär känna hela landstinget/regionen, den består av 
många kommuner som kan ha olika intressen och behov. 

Då kan du driva politik som ser och tar ansvar för alla 
invånare.

På vilket sätt hoppas du kunna  
göra skillnad i regionpolitiken?

– Främst hoppas jag kunna ändra synen på psy-
kisk ohälsa. Det ska vara lika självklart att man 
får hjälp när man lider av psykiska besvär, som 
av fysiska.

Det ska vara 
lika självklart 
att man får 
hjälp när 
man lider  
av psykiska 
besvär,  
som av 
fysiska.
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valframgång

FRIDA NILSSON 
34 år, bor i Skalunda, är lantbruksföretagare  
och nyvalt vice kommunalråd i Lidköping

Vilka frågor i regionpolitiken brinner du för?
– Bättre samverkan mellan region och kommunen, psykisk  

ohälsa, miljö och klimatfrågor.

Hur upplever du att du blivit mottagen inom Centerrörelsen?
– Bra, Centerpartiet är mycket bra på att ge yngre möjlighet att 

växa inom politiken upplever jag.

Vad tror du kommer att bli mest spännande 
med att sitta i regionfullmäktige?

– Jag är helt ny inom regionpolitiken  
och regionfullmäktige så jag går in med öppet  

sinne och ser fram emot bra debatter och 
diskussionen.

På vilket sätt hoppas du kunna göra 
skillnad i regionpolitiken?

– Med nytt sätt att se på saker och en 
vilja att förändra, tillsammans med erfarna 
regionpolitiker hitta nya vägar.

Jag vill göra 
skillnad 
genom att se 
saker på ett 
nytt sätt och 
en vilja att 
förändra. 

AIDA KARIMLI
           34 år, bor i Surte och arbetar  
som näringslivsutvecklare på Ale kommun

Vilka frågor i regionpolitiken brinner du för?
– Regionalutveckling och näringslivspolitik med fokus  

på entreprenörskap och kompetensförsörjning.

Hur upplever du att du har blivit  
mottagen inom Centerrörelsen?

– Det tog lite tid för mig att våga engagera mig, jag hade 
fått för mig att jag inte skulle passa in. Men jag hade så fel! 
Under min resa inom partiet har jag fått träffa fantastiska 
människor och fått otroligt mycket stöd och kärlek.

Finns det regionfrågor där ålder  
och kön spelar någon roll?

– Nej, men det är viktigt att så många grupper 
som möjligt är representerade i en politisk  
församling för att säkerställa att man bedriver 
en politik för alla.

På vilket sätt hoppas du kunna  
göra skillnad i regionpolitiken?

– Jag kommer in i politiken med min bak-
grund och mina erfarenheter. Jag hoppas att  
kunna bidra med ett ytterligare perspektiv.

Jag kommer 
in i politiken 
med min 
bakgrund 
och mina
  erfaren-
   heter. 
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Jämställdhet blev en het fråga i valrörelsen – till stor del tack vare en 
C-offensiv. Centerpartiet gick fram med en mångmiljardsatsning på jämställda 
löner och tog striden mot SD för rätten till fri abort. – Annie Lööf stod tydligt 
upp för jämställdheten, som i grunden handlar om att värna mänskliga fri-  
och rättigheter, säger Centerpartiets partisekreterare Michael Arthursson.

I den bästa av världar skulle jämställdhet inte 
behöva vara en valfråga, utan en självklar-
het i hela samhället. Men vi lever tyvärr inte 

i den bästa av världar, vilket innebär att det är 
viktigt att lyfta jämställdhetsfrågan för att driva 
utvecklingen mot ett samhälle där män och 
kvinnor har samma fri- och rättigheter.

Jämställdhetsfrågan blev het i valrörel-
sen. Centerpartiet bidrog till att lyfta frågan, 
inte minst genom en stor satsning på jämställda 
löner. En vecka före valet gick Centerpartiet 
fram med en satsning på drygt sex miljarder 
kronor för att ta bort skillnaderna i lön  
mellan män och kvinnor i den offentliga  
sektorn.

– Centerpartiet vill få bort de oförklarade 
löneskillnader som finns mellan kvinnor och 
män inom staten. Det är helt oacceptabelt 
att det skiljer nästan 4 000 kronor i månaden 
beroende på om man är man eller kvinna, sade 
Annie Lööf till Ekot.

 Satsningen satte igång en debatt, där finans-
minister Magdalena Andersson tvingades gå ut  
i medierna och stödja Centerpartiets förslag.

Enligt Michael Arthursson var förslaget  
helt avgörande för den tydliga jämställdhets-
profil som Centerpartiet hade i valrörelsens 
slutskede.

– Det här var inte vilket utspel som helst, 
utan en riktigt tung satsning på den kanske 
största och mest strukturella orättvisan mellan 

könen, lönegapet. Att vi gjorde den satsningen 
en vecka innan valdagen, när debattens vågor 
gick som högst, visar att vi tar jämställdheten 
på största allvar, säger han.

Jämställdhetsfrågan var starkt närvarande  
i valrörelsen på flera sätt. Även abortfrågan 
blev en het valfråga.

SD vill sänka gränsen för rätten till fri abort, 
från vecka 18 till vecka 12, vilket Jimmie  
Åkesson tvingades försvara i slutdebatterna.

Han fick svar på tal av Annie Lööf.
– Jag blir så oerhört provocerad när jag  

hör Jimmie Åkesson kränka kvinnors själv-
ständighet och rätt till sin egen kropp. Det är 
omodernt, det är ojämställt och det är otids-
enligt, sade C-ledaren i TV4:s partiledar-
utfrågning.

Michael Arthursson menar att Annie Lööfs 
fokus på jämställdheten i valrörelsen, och inte 
minst udden mot Sverigedemokraternas bakåt-
strävande syn i de frågorna, satte en viktig  
samhällsfråga i blixtbelysning.

– När  Annie Lööf gång på gång lyfter  
jämställdhetsfrågan, och tydliggör vad det 
skulle innebära om SD fick inflytande, då 
förstärks en medvetenhet om att kvinnors rätt 
till sina egna kroppar är en strid som måste 
vinnas varje dag. Det finns konservativa krafter 
som vill rulla tillbaka den utveckling vi sett de 
senaste decennierna, vilket Annie tydligt tog 
strid emot, säger han.

Jag blir så 
oerhört 
provocerad 
när jag hör 
Jimmie 
Åkesson 
kränka 
kvinnors 
självständig-
het och rätt 
till sin egen 
kropp. 

JÄMSTÄLLDHET  
– EN HET FRÅGA  
I VALRÖRELSEN

Michael  
Arthursson
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jämställdhet
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jämställdhet

Det var inte bara Centerpartiet som ville ha 
stort fokus på jämställdheten i valrörelsen. Fle-
ra mätningar visade att jämställdhetsfrågorna 
ökade i betydelse bland väljarna. I SVT:s stora 
vallokalsundersökning VALU var jämställd-
het en mycket viktigare fråga för väljarna än 
i tidigare val. Bland Centerpartiets väljare låg 
frågan i topp.

Dessutom verkar de som drabbas av ojäm-
ställdhet ha snappat upp att Centerpartiet lade 
stor vikt på jämställdhetsfrågorna. I en mätning 
från Sifo som publicerades bara några dagar 
innan valet framgick det att Centerpartiet är 
störst av alla partier bland unga kvinnor, med 
hela 18,3 procent i väljarstöd bland kvinnor 
mellan 18–29 år.

Störst av alla 
partier bland 
unga kvinnor.

”Bland Centerpartiets väljare  
låg jämställdhetsfrågan i topp”

Vi måste ta krafttag  
för ökad jämställdhet. 
Kvinnor kan inte  
vänta längre på att få  

lika mycket lön som mannen för 
samma arbete.

Annie Lööf i Ekot

Jag blir så oerhört  
provocerad när jag  
hör Jimmie Åkesson 
kränka kvinnors själv-

ständighet och rätt till sin egen 
kropp. Det är omodernt, det är 
ojämställt och det är otidsenligt.

Annie Lööf i TV4:s  
partiledarutfrågning

Du vill att kvinnor ska 
vara hemma i stället 
för att vara på arbets-
marknaden och du vill 

inskränka aborträtten. Hur leder det 
till jämställdhet?

Annie Lööf i Aftonbladets  
partiledardebatt

ANNIE LÖÖFS JÄMSTÄLLDHETSOFFENSIV I VALRÖRELSEN
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”Liberala värderingar behövs i Sverige, i Europa och i världen.” 
Vi träffar Annie Lööf för ett samtal om Centerpartiets 
utveckling, valframgång och framtid.

”VI SKAPADE  
FRAMGÅNGEN 
TILLSAMMANS”

reportage

annie lööf:
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”Roligaste i hela valrörelsen var att träffa alla människor”
Vi möter Annie Lööf på Sånga-Säby, en 

konferensgård 45 minuter från Stock-
holms innerstad. Kontrasterna från det 

hektiska stadslivet och tempot i riksdagen kan 
inte bli större. På vägen hit står de röda tim-
merstugorna i klungor, ängarna når ner till ett 
spegelblankt Mälaren. Vi sjunker ner i ett par 
designfåtöljer, som för övrigt också kommer 
från Värnamo.

Vilken valframgång det blev!  
Hur ser du på Centerpartiets  
utveckling?

– Verkligen, vi gjorde vårt bästa  valresultat 
på 30 år. Det är en fantastisk insats, ett  lag - 
arbete där centerpartister runt om i  landet till-
sammans jobbat fram detta. Det har ju hunnit 
hända en hel del på de trettio åren. Både med 
Centerpartiet och med Sverige. Bara de senaste 
fyra åren har det hunnit hända ganska mycket 
med vårt parti. Det är också viktigt att kom-
ma ihåg. Jag tycker att det är viktigt att ibland 
stanna upp och se på perspektiv och skeden 

som har varit. Det är viktigt att se: Var någon-
stans var vi? Vart har vi tagit oss? Och vart vill 
vi? Det är frågor som vi ibland bör ställa oss på 
vår resa.

2014 var din första valrörelse som parti-
ledare, vad skulle du spontant säga var 
en stor skillnad från den här?

– Vi vet att vi har stärkt Centerpartiet under 
de här åren och i den här valrörelsen. Bland 
annat har vi de senaste åren gått från att vara 
Sveriges mest otydliga parti till att vara Sveriges 
mest tydliga parti. Det tror jag att vi alla mär-
ker av. När vi knackar dörr, när vi är i valstugor, 
när vi träffar journalister, då märks det att man 
tycker något om Centerpartiet idag. Vi är en 
kraft att räkna med, vi har kavlat upp ärmarna 
och satt oss i en sådan position och har blivit 
tydliga inför väljarna i viktiga frågor, säger 
Annie Lööf.

– Just tydligheten kring våra värderingar 
har spelat en helt avgörande roll. Vi lyckades 
tillsammans göra det här valet till ett värde-

Vi har kavlat 
upp ärmarna 
och satt oss  
i en sådan 
position  
och har blivit 
tydliga inför 
väljarna  
i viktiga 
frågor.

FOTO: KATE GABOR
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”Roligaste i hela valrörelsen var att träffa alla människor”

reportage

ringsval som handlade om att stå upp för vad vi 
tror på i grunden. Där vårt glasklara mot-
stånd mot populism och främlingsfientlighet 
i allmänhet och mot Sverigedemokraterna i 
synnerhet, vann väldigt stor respekt. Vi vet att 
väldigt många av våra väljare – framför allt de 
176 000 nya väljarna som vi har fått – valde oss 
tack vare att vi har varit populismens motpol 
och för att vi har stått upp för medmänsklighet 
och öppenhet.

Hur tycker du att tonläget 
i valrörelsen var?

– I valdebatter kan det såklart hetta till 
ibland, man kan till och med bli tvungen att  
slå näven i bordet, säger Annie Lööf och ler. 
Hon fortsätter:

– Jag tycker att det är fantastiskt att vi har 
genomfört en valrörelse som har genomsyrats 
av så mycket framtidsoptimism. Vi har identi-
fierat samhällsproblem och vi har presenterat 
konkreta lösningar på dessa. Vi har konsekvent 
genom hela valrörelsen pratat om vår egen po-

litik och vad vi vill åstadkomma, det är en linje 
som jag upplever har vunnit respekt.

– Det har funnit en glädje som har genom-
syrat hela Centerrörelsen och som har märkts 
så tydligt, både i de fysiska väljarmötena  
och på nätet. För att citera Michelle Obama:  
”When they go low, we go high”.

Vad tyckte du var roligast i valrörelsen?
– Att få träffa alla människor! Jag har åkt 

Sverige runt och träffat så många engagerade 
centerpartister som har ägnat tidiga morgnar 
på buss- och tågstationer, som har delat ut flyg-
blad, som har stått i valstugor, som har skrivit 
Facebookinlägg och som har ägnat kvällarna åt 
att knacka dörr. Det är alla vi tillsammans som 
har skapat samtalskampanjen 2018 och val-
framgången, säger Annie Lööf och fortsätter:

– Sedan ska jag inte sticka under stol med 
att jag också är stolt över själva resultatet, att 
så många centerpartister har blivit invalda i så 
många församlingar och nu sitter på ledande 
positioner över hela Sverige. Det är ett styrke-

Jag tycker 
att det är 
fantastiskt 
att vi har 
genomfört 
en valrörelse 
som har 
genomsyrats 
av så mycket 
framtids-
optimism. 

FOTO: KATE GABOR
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reportage

besked och visar att vi för en politik som 
väljarna uppskattar.

– Jag är så otroligt stolt. Tack alla ni som 
röstat, tack alla ni som bedrivit valrörelse, tack 
alla ni som hejat på! Förtroende måste förtjänas 
varje dag. Från djupet av mitt hjärta. Tack!

Snart är det dags för nästa valrörelse, 
den 26 maj är det val till Europaparla-
mentet. Hur känns det?

– Vi kommer att jobba stenhårt och fortsätta 
vår uppåtgående trend. Det är ett viktigt val, 
vi har fantastiska kandidater och en politik 
som behövs och som gör skillnad, säger Annie 
Lööf och berättar om när hon träffade de andra 
liberalerna i partigruppen ALDE i Madrid i 
november:

– Tillsammans med en stor delegation cen-
terpartister var jag med på vår stora europeiska 
partikongress med nästan 2000 deltagare. En av 

medgrundarna till En Marche, Astrid  
Panosyan, höll ett otroligt inspirerande tal  
inför kongressen om hur Macron vill att vårt 
parti ALDE och En marche ska samarbeta 
framåt för att stärka liberala värderingar i hela 
Europa.

– Jag fick tillfälle att tala inför hela kongres-
sen om vikten av att stå stadigt i sina liberala 
värderingar när högerpopulistiska krafter flyt-
tar fram positionerna, om behovet av öppenhet 
och medmänsklighet, berättar Annie Lööf och 
konstaterar:

– Vi går som sagt ett viktigt val till mötes. 
Liberala värderingar behövs i Sverige, i Europa 
och i världen.

– Jag kan lova att vi kommer att vara lika 
tydliga i det valet, säger Annie Lööf och reser 
sig ur fåtöljen. Några timmar till kommer hon 
att få tillbringa på Sånga-Säby. Sedan är det åter 
dags för riksdagen.

Jag kan  
lova att vi 
kommer att 
vara lika 
tydliga  
i det valet.

”Jag är så otroligt stolt  
– tack alla ni som röstat”
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2 frågor

Över hela landet är det allt fler som väljer att gå med i Centerpartiet, 
sedan 2014 har vi fått närmare 12 000 nya medlemmar!  Vi träffar tre 
av dem, som just upplevt sin första valrörelse.

CAMILLA LÄNDIN, 
LUND
Varför gick du med  
i Centerpartiet? 

– För att jag är liberal och det känns 
viktigt att stå upp för de värderingarna 
när extrema krafter tar mer och mer 
utrymme.
Hur har ditt engagemang  
sett ut hittills? 

– Jag sitter i krets-
styrelsen och var 

väldigt aktiv i val- 
rörelsen. Nu vill 
jag fortsätta driva 
politiken framåt!

ANDREAS BILL,  
LIDKÖPING
Vad vill du få ut  
av ditt medlemskap? 

– Att min röst betyder något, käns-
lan av att jag får vara med att förändra! 
Som i andra sammanhang så har man 
förväntningen på att hitta likasinnade 
som brinner för samma sak.
Hur kan vi bli ännu fler? 

– Att hitta medlemmar som vill 
bidra på det sättet de tycker är roligast 
och får ut mest utav det, är absolut 
viktigast för att växa och nå ännu fler 
potentiella nya medlemmar. 

OSCAR WELLMAN, 
SKELLEFTEÅ
Hur har ditt engagemang  
sett ut hittills? 

– Jag var i början passiv medlem och 
skrev sedan en motion med en lösning 
för funktionell återvinning i kommu-
nen då vår återvinningscentral var 
nedläggningshotad. Sedan dess har det 
rullat på, det är så roligt att träffas och 
få vara med och påverka!
Hur kan vi bli ännu fler? 

– Jag ser gärna att vi får ökad mång-
fald i Centerpartiet och hoppas kunna 
ordna fler kampanjer för att värva nya 
medlemmar med utländsk bakgrund.

Så många nya medlemmar!

2             245 NYA MEDEMMAR
Centerrörelsen har i dag över 
38        000 medlemmar. Mellan januari 
och mitten av oktober i år har vi fått 
2   245 nya medlemmar i Center-

partiet. Vi är inte bara det parti som 
flest unga väljare väljer på val-
dagen – vi har också legat stadigt i 
medlemsökning de senaste 5 åren, 
speciellt bland 70- och 80-talister. 

I Stockholms stad är så många som 
24% av medlemmar nya för i år,  
för Stockholms län är motsvarande 
siffra 16%, Göteborg 14% och Norr-
botten 10%.

»
på connect kan du 
läsa mer om hur vi 

tar hand om nya 
medlemmar.
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Med nio nya mandat i riksdagen – och två som tog sig in på tidigare 
mandat – finns nu elva nya riksdagsledamöter att lära känna. Här kan 
du läsa vilken politisk fråga som de brinner lite extra för – och varför.

DET HÄR BRINNER VÅRA NYA  RIKSDAGSLEDAMÖTER FÖR

HELENA VILHELMSSON, 
ÖREBRO LÄN
– Frågan om landsbygdsutveckling är 
en av de viktigaste. Jord och skog är 
Sveriges ryggrad, det kräver lönsamma 
företag på landsbygden. För att klara 
klimatomställningen behövs en väx-
ande skog, då är stärkt äganderätt och 
slopad kilometerskatt viktiga åtgärder.

MAGNUS EK, 
ÖSTERGÖTLANDS LÄN
– Jag engagerade mig för landsbygds- 
och miljöfrågorna, vilket kanske är 
naturligt med tanke på att jag är upp-
växt på ett lantbruk i Östergötland och 
att det är min generation som måste 
vända utvecklingen mot ett varmare 
klimat och förlorad biologisk mång-
fald. Men med åren har jag kommit 
att brinna alltmer för ett fritt samhälle, 
en friare rörlighet och lika livschanser 
oavsett vem du är eller var du bor.

LINDA YLIVAINIO, 
NORRBOTTENS LÄN
– Försvars- och säkerhetspolitik. 
Sverige är ett litet omvärldsberoende 
land med exportorienterad ekonomi. 
Sveriges relationer till andra länder 
och Sveriges geopolitiska läge i EU:s 
utkant nära Arktis är högintressant.

MARTINA JOHANSSON, 
SÖDERMANLANDS LÄN
– Jag brinner för alla människors lika 
värde i alla frågor. Det är viktigt att ha 
med det oavsett om man pratar om 
elevers möjligheter till undervisning, 
äldre personers behov av stöd i varda-
gen, tillgången till arbetsmarknaden 
eller människors rätt att söka asyl.

LARS THOMSSON, 
GOTLANDS LÄN
– Klimatfrågan, det är mänsklighetens 
ödesfråga och vi kan ännu rädda jor-
den från de värsta klimateffekterna om 
vi agerar omgående. Mina barnbarn 
ska vara stolta över mig – att jag för-
stod och agerade efter bästa förmåga.

ALIREZA AKHONDI, 
STOCKHOLMS LÄN
– Jag brinner för integrationsfrågor. 
För mig är integration ett samhäll-
skontrakt där nya människor välkom-
nas till Sverige med en tydlig förvän-
tan att lära sig det nya språket, de lagar 
och normer som finns och som via 
ett arbete är med och bidrar till vårt 
välstånd. 
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11 nya riksdagsledamöter

På Connect 
kan du läsa personliga  
intervjuer med både  
våra nya och omvalda  
riksdagsledamöter

Jag brinner extra 
för att vi ska vara 
ett öppet och 
välkomnande 
land som präglas 
av värme och 
gemenskap. 

DET HÄR BRINNER VÅRA NYA  RIKSDAGSLEDAMÖTER FÖR

JONNY CATO HANSSON, 
SKÅNE LÄNS VÄSTRA
– Jag brinner extra för att vi ska vara 
ett öppet och välkomnande land som 
präglas av värme och gemenskap.  
Där människor ses som en tillgång och 
utifrån sina förmågor ges möjligheten 
att växa.

MARTIN ÅDAHL, 
STOCKHOLMS  
KOMMUN
– Som mångårig chefekonom brin-
ner jag naturligtvis för ekonomiska 
reformer, framförallt för att de många 
utsatta arbetslösa i Sverige ska få jobb  
i småföretag. Men jag är lika  engagerad 
i miljöfrågor och för styrmedel för att 
rädda klimatet.

SOFIA NILSSON, SKÅNE 
LÄNS NORRA OCH ÖSTRA
– Som sjuksköterska brinner jag lite 
extra för vård- och omsorgsfrågorna. 
Att vi har en tillgänglig och jämlik 
vård i hela landet, att vi har valfrihet 
och att vi har en vård som finns där 
när du verkligen behöver den, oavsett 
var i landet du bor.

NIELS PAARUP-PETERSEN, 
MALMÖ KOMMUN
– Helt grundläggande brinner jag för  
att varje människa ska få möjligheten att 
bygga sitt eget liv som de vill. Det handlar 
om att ge alla tillgång till en bra skolgång, 
ett jobb och en hållbar framtid. Digitalise-
ringen är den enskilda sakfråga som jag är 
mest engagerat i, inte minst för att digita-
liseringen skapar helt nya möjligheter för 
demokratisering, hållbar tillväxt och för  
att ge alla tillgång till kunskap.

MIKAEL LARSSON, 
VÄSTRA GÖTALANDS 
LÄNS SÖDRA
– Att man ska kunna leva, bo och 
verka i hela landet. Både landsbygden, 
större tätorter och städerna behövs 
och får inte stå emot varandra –  
minska klyftorna mellan stad och land.

»



 24    .    TIDNINGEN C

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Frederick Federley har 
snart hunnit sitta fem år i parlamentet och ser tillbaka med stolthet  
på en intensiv och effektiv period. Men är lika taggad på fem år till.
– När jag kollar på vad vi har lyckats göra här under en mandatperiod, 
tänk då vad vi kan göra om vi bli fler centerpartister i Bryssel?

Inför valet 2014 bestämde sig Fredrick Feder-
ley för att inte ställa upp för en ny omgång 
i riksdagen. Nytändningen kom samma år 

under valrörelsen till EU-parlamentet. Förutom 
flytten till Bryssel innebar det även nya områ-
den för honom som politiker. En huvudprio-
ritering har varit att arbeta med klimatlagstift-
ning och kombinera klimatpolitik och tillväxt 
för en grön och konkurrenskraftig industri. 
För att inte nämna arbetet med djurvälfärd och 
kampen mot antibiotikaresistens. 

– Ett effektivt EU gör skillnad där det gör 
skillnad för EU:s medborgare. Det som vi kan 
lösa bäst på hemmaplan ska inte EU hålla  
på med och EU bör framför allt fokusera  
på lagstiftning. Därför har mitt fokus varit  
på just konkret lagstiftning, säger Federley.

Han menar att Centerpartiet har en viktig 
roll att spela i EU-politiken. Partiets historik 
av att hitta effektiva lösningar och en jordnära 
profil gör att man har, framför allt jämfört 
med andra svenska partier, lätt att navigera 
och hitta breda och rimliga kompromisser. 

– Vårt partis styrka i EU-politiken är att 
hela vår politiska vilja är att göra verklig 
skillnad. Vi kanske inte alltid är de som 
har de mest slagkraftiga budskapen på 
våra valaffischer, men vi är de som kan 
få saker i rullning och saker beslutade, 
säger Fredrick Federley. 

Det som Fredrick Federley är mest 
nöjd med under mandatperioden 
är resultatet inom miljö-  
och klimatpolitiken och kam-
pen mot antibio tikaresistens. 
Där Fredrick har varit enga-
gerad i arbetet med EU:s 
reformerade handel med 

utsläppsrätter, högre ambitioner för förnybar 
energi och striktare krav vid utskrivning av 
antibiotika till djur. Det här är ett arbete han 

hoppas kommer fortsätta under den kom-
mande mandat perioden. 

– Jag vill att vi blir ett samman-
svetsat team här nere. Jag tror vi 
har stora möjligheter att göra 
det bästa EU-valet någonsin. 
Där vi breddar oss och kan 
följa och driva center politik 
på en stor mängd områden. 
EU-politiken blir dessutom 
bara viktigare och viktigare, 

inte minst när de öppna och  
liberala värderingarna hotas, 
säger Fredrick Federley.

Ett  
effektivt  
EU gör 
skillnad.

SNART ÄR DET VAL!
EUROPAPARLAMENTET
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europaparlamentsvalet

NÅGRA SAKER  
SOM CENTERPARTIET JOBBAT MED  
DEN SENASTE MANDATPERIODEN:

 > Förhandlat om utsläppsrätter.

 > Fått igenom mer EU-pengar till innovation.

 > Ökat kraven på andel förnybart i EU till 2030.

 > Skärpt lagstiftningen för antibiotika till djur,  
bland annat förbjuds utskrivning till djur innan  
en klinisk undersökning gjorts.

 > Granskat utsläppsskandalen i den europeiska  
bilindustrin.

 > Fått EU-parlamentet att öka EU:s klimatmål  
till 55% till 2030.

 > Räddat det svenska aktiva skogsbruket  
i förordningen LULUCF.

 > EU-parlamentets huvudförhandlare om djurvälfärd.

 > Förbättrat Vapendirektivet, så att det bekämpar  
terror och organiserad brottslighet snarare än jakt.

 > Arbetat för att EU ska bli mer resurseffektivt,  
med fokus på kretsloppsekonomi.

 > Tagit fram EU-förslag för att stärka skogssektorn.

 > Räddade bioenergi från skogen.

SÅ HÄR TAS  
C-KANDIDATERNA TILL 
EUROPAPARLAMENTS- 
VALET FRAM:

Förnominering: april/maj 2018
Alla i Centerrörelsen uppmanas via 
mejl, SMS, Connect och vår externa 
webbsida att nominera kandidater. 

Över 200 nomineringar kommer in.

Förfrågan
Valkommittén frågar varje  

nominerad om de vill ställa upp, 
103 person tackar ja.

Medlemsomröstning:  
20 september–4 oktober 2017

Alla medlemmar i Centerrörelsen 
har rösträtt och uppmanas rösta. 

Rösterna räknas samman.

Fastställande av listan:  
17 december 2017

Förtroenderådet fastställer Cen-
terpartiets valsedel till Europapar-

lamentet samt fattar beslut om 
valmanifest.

Europaparlamentsvalet  
26 maj 2018
Sverige röstar  

i Europaparlamentsvalet.

Nomineringskommitté
Centerpartiets valberedning  

+ 1 representant  
per syskonorganisation.
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Varför gick det som det gick i valet – och vad kan vi bli ännu bättre på? 
Det är några av frågorna som Centerpartiets valanalysgrupp kommer 
att djupdyka i. Redan i januari 2019 ska arbetet vara klart.  
Vi träffar Linda Ylivainio, gruppens ordförande. 

Linda Ylivainio ler med hela ansiktet. Det 
är den 2 november och vintern har anlänt 
till Kuivakangas. Hundarna Boris och 

Nick glädje över snön delas av deras tvåben-
tingar. Hösten har varit omtumlande. Linda  
Ylivainio är jurist, teologstudent och präst-
kandidat i Luleå stift, nyvald riksdagsledamot, 
sitter i partistyrelsen, och leder Centerpartiets 
valanalys:

– Vi vill förstås göra ett ännu starkare  
val resultat i Europaparlamentsvalet 2019  
och allmänna valen 2022, så vi kommer lägga 
tid på att undersöka vad vi kan dra lärdomar 
av och vad vi kan göra ännu bättre i nästa val, 
förklarar Linda Ylivainio och fortsätter:

– Dessutom kommer vi att analysera valet 
som sådant. Vad för slags val var det? Här ingår 
att titta på det förändrade politiska och mediala 
landskapen, hur värderingarna har förskjutits 
och hur man kan använda den kunskapen för 
att vara väl förberedd i nästa val, säger Linda 
Ylivainio.

 – Det är också viktigt att vi studerar det 
gångna valet på alla tre nivåer, kommun, 
landsting/region och riksdag, så att vi får en 
helhetsbild av Centerpartiets insats i valet. 
Därtill måste vi också titta på hur vi agerade 
både politiskt, organisatoriskt och kommunika-
tivt, eftersom alla dessa delar samspelar och är 
viktiga för att kunna göra ett bra val.

Utan att avslöja för mycket – vilken tror 
du är den främsta anledningen till att vi 
gjorde det bästa valet på 30 år?

– Personligen tror jag att en lång rad faktorer 

samverkade och bidrog. Ska jag bara peka  
på tre förklaringar skulle jag lyfta fram  
följande: 

– En är att vår partiledare åtnjuter ett högt 
förtroende i allmänhet och värderas högt av 
våra väljare i synnerhet. 

– En annan att vårt hårda, målmedvetna, 
systematiska och strategiska arbete med  
”Agenda 2025”, ”Så mycket bättre!”-rapporten 
etc, lönar sig. Jag menar att 2018 års val indike-
rar just detta: vi hade en plan och vi följde den. 
Vi har uppträtt tydligt och konsekvent  
i väljarnas ögon. 

– En tredje faktor är ”Framåt!”-kampanjen 
som på ett fint sätt fångade känslan i det anslag 
och de budskap vi ville sätta och förmedla 
till väljarna. Gräsrötter i Centerrörelsen har 
gillat ”Framåt!” och det tillsammans med den 
samtalsdrivna kampanjen, rustade oss väl med 
hög synlighet och självförtroende i mötet med 
väljare på gator och torg.

Vad ser du mest fram emot  
när det gäller eftervalsanalysen?

– Resultatet!!! Jag är en otålig sort, och det 
ska bli kolossalt spännande att se vilka slut-
satser vi småningom kommer att kunna dra,  
av all information vi ska inhämta och tillgodo-
göra oss, säger Linda Ylivainio.

Det är den 2 november och allhelgona- 
helgen står för dörren. En tid för minnen  
och eftertänksamhet. Men också en tid att  
värdesätta nuet och förbereda framtiden,  
för livet fort sätter. Fredagsbastun är på upp-
värmning.

Vi kommer 
att lägga tid 
på att 
undersöka 
vad vi kan 
dra lärdomar 
av, för att 
kunna göra 
ett ännu 
bättre val 
nästa gång.

ÄNNU STARKARE 
VAL 2019 OCH 2022

MÅLET
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eftervalsanalys

FAKTA VALANALYS-
GRUPPEN

 > Består av ordförande Linda 
Ylivainio, 8 ledamöter från hela 
landet samt var sin represen-
tant från syskonorganisationer-
na CK, CUF och CS.

 > Valanalysgruppens uppdrag 
är fastställt av partistyrelsen.

 > Inför valanalysen görs en 
bred och omfattande informa-
tionsinhämtning med en enkät 
till gräsrötter, och en till de 
medlemmar som haft spe-
ciella roller i valrörelsen som 
kandidat, personal, organisatör/
kampanjledare etc. Därutöver 
genomförs ett antal intervju-
er av dessa rollinnehavare. 
Valanalysgruppen gör också en 
omvärldsanalys där de samlar 
in statsvetares rön, mediafö-
retags och opinionsinstituts 
studier, genomför workshops 
om det förändrande politiska 
landskapet och dess underlig-
gande värderingsförskjutningar.

 > Arbetet ska vara klart januari 
2019.
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Det finns fantastiska möjligheter för ett grönare Sverige,  
men också många utmaningar för att nå dit. Det menar Kristina Yngwe, 
ny ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. 

Det står en förgylld högaffel i köket.
    – Jag fick den i present för att ständigt 
påminnas om att jag ska mota bort 

landsbygdsfientliga förslag, säger Kristina 
Yngwe, ny ordförande i miljö- och jordbruks-
utskottet.

Nu är det inte särskilt trolig att Kristina 
Yngwe behöver sådana påminnelser. Hon är 
utbildad agronom, har varit ordförande för 
LRF Ung domen och är nu med och driver två 
gårdar; en tillsammans med sin bror och en 
tillsammans med sin man Olof, fjärde genera-
tionen på Eriksro gård utanför Ystad:

– Det är en liten gård med skånska mått 
mätt, bara 55 hektar.

Vilken är den enskilt viktigaste frågan 
som du kommer att kämpa för under 
den här mandatperioden?

– Får man ge tre svar? 
Vi kan väl börja med ett?
– Livsmedelsstrategin, som jag har varit 

med och förhandlat om. Den handlar om hur 
vi i Sverige ska kunna nyttja hela livsmedels-
kedjan – förenklat från jord till bord – fullt ut, 
för klarar Kristina Yngwe.

– Som en del i detta, finns ett mål om att 
svensk livsmedelsproduktion ska öka.  
Vi i Centerpartiet har varit pådrivande  
att det ska bli så bra som möjligt.

– Efter det här året med torkan som har varit, 
är det otroligt tufft läge för svensk livsmedels-
produktion och svenska lantbruk. Samtidigt 
håller man på att ta en ny jordbrukspolitik på 
EU-nivå, som också påverkar möjligheterna 
för oss att kunna ha ett starkt svenskt lantbruk. 
Så det skulle jag vilja säga är den här mandat-
periodens viktigaste fråga, säger Kristina 
Yngwe, men fortsätter snabbt:

– Sedan är det även skogsfrågorna, som 
hänger mycket ihop med detta. Skogen är ju 
viktig både för klimatet och för svensk ekono-

mi och svenska jobb. Så att få ordning på det är 
också jätteviktigt.

– Sen har vi klimat … 
Kristina Yngwe börjar att skratta.
– Det blev visst tre svar ändå, säger hon.

Vilka tycker du är de 
viktigaste miljöfrågorna?

– Efter den här sommaren ser vi konkret hur 
det faktiskt kommer att se ut framöver i fall vi 
inte gör någonting. Centerpartiet har jobbat 
hårt för att Sverige ska få det ambitiösa målet 
att vi inte ska släppa ut något 2045. Ändå ser vi 
att utsläppen har ökat de senaste åren. Därför 
är det viktigt att det kommer till konkreta åt-
gärder den här mandatperioden, säger Kristina 
Yngwe.

Hur ser du på framtiden 
för gröna näringar?

– Jag är väldigt optimistisk, jag ser att det 
finns fantastiska möjligheter för Sverige att vara 
leverantör av både bra mat och andra råvaror 
från skogen och jorden. Vi i Centerpartiet har 
en vision om grön kolatom, om att vi bygger 
samhället på material från jorden och skogen 
snarare än från den svarta kolatomen från det 
fossila. Det är verkligen en nödvändig fram-
tidsbransch.

– Sedan finns det såklart 
många utmaningar. Men 
det är mitt jobb som 
utskottsordförande 
och centerpartist att 
göra allt jag kan för 
att vi ska få ett 
grönare Sverige 
och fler gröna 
företag över 
hela landet, 
säger Kristina 
Yngwe.

Det finns 
fantastiska 
möjligheter 
för Sverige 
att vara 
leverantör  
av både bra 
mat och 
andra 
råvaror  
från skogen 
och jorden. 

REDO ATT GÖRA 
SKILLNAD

Carrier och Lukas 
vaktar på gården. 
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 Utskottsledare / kristina yngwe

MILJÖ- OCH  
JORDBRUKSUTSKOTTET

 > Bereder ärenden som rör jordbruk, 
skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och 
fiske samt ärenden om naturvård 
och miljövård som inte tillhör något 
annat utskotts beredning.

Källa: NE
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Att knacka dörr har snabbt blivit en  
viktig kampanjmetod i organisationen. 
Många hade från början inställningen 

”Ni får göra som ni vill, bara jag slipper”. En av 
dem var vår vice parti ledare Anders W Jonsson:

– Jag är inte Pippi Långstrump som tänker att 
”det här har jag aldrig gjort förr så det kommer 
säkert att gå bra” utan snarare Ior, ”det kommer 
aldrig att gå”. Men tillsammans med Center-
partiet i Gävle debuterade jag. Då gick jag från 
att vara en tvivlare till att bli frälst.

I Trollhättan knackades det också dörr, hela 
4 000 dörrar till slut. Gruppledaren Sofia Lind-
holm beskriver att hon tyckte att dörrknack-
ningen gav många bra samtal:

– På stan springer mycket människor förbi 
i farten, och de som stannar kände vi till slut 
igen. När man knackar dörr möter man nya 
människor varje gång. Vi vill att kommun-
invånarna ska känna att Centerpartiet kommer 
för att lyssna och att vi bryr oss om deras åsik-
ter. Därför ska vi fortsätta knacka dörr under 
mandatperioden.

Det är viktigt att synas och vara tillgänglig för 
väljarna där de befinner sig. 

Muharrem Demirok, kommunalråd (C)  
i Linköping, menar att det är lätt att man 
prioriterar bort de områden som man inte är 
starkast i, men vill man bli ett stort parti för 
alla måste man tänka nytt. Därför besökte de 
bland annat Valbeckshallen i Linköping där 
runt 5 000 muslimer firade Eid.

– Det var många som kände som vår kam-
panj ”Det är allvar nu”. Självklart måste vi prata 
med dem som främst berörs av den hårda 
retorik och politik som SD bedriver. Under 
mandatperioden kommer vi fortsätta med  
vårt arbete för att stärka vår närvaro bland 
utanförskapsområden, kanske genom att  
starta nätverk där.

På Facebook fanns en stor samtalskampanj-
grupp med drygt 2 500 deltagare där center-
partister runt om i landet kunde inspirera var-
andra och ge tips och råd. I denna valrörelse 
fördes mycket av det fysiska kampanjandet 
ihop med det digitala. Sociala medier användes 
oftast för att föra ut vad man gjort, men vissa 
gjorde även tvärt om. Som i Alingsås där man 
lanserade en film om företagsamhet på Face-
book som fick stor spridning:

– När den första filmen lanserades i april fick 
vi mycket positiv uppmärksamhet, både i tradi-
tionella medier, på nätet och på gator och torg  
i Alingsås. Vi blev till och med uppmärksam-
made i nationella medier. Vi visade dessutom 
filmen i valstugan, vilket blev en samtalsstarta-
re. Nu kommer vi fortsätta spela in filmer un-
der mandatperioden, för att visa vad vi gör och 
hur vi håller våra vallöften, berättar Karl-Johan 
Karlsson, ny gruppledare för Centerpartiet  
i Alingsås.

Varje samtal kan göra stor skillnad. Därför  
är det viktigt att vi aktivt fortsätter att bjuda 
in till samtal, det är utbytet vi får som tar oss 
tillsammans framåt!

När man 
knackar  
dörr möter 
man nya 
människor 
varje gång. 

Det finns vissa samtal som är avgörande eller extra minnesvärda.  
Många sådana samtal hade centerpartister från norr till söder i valrörelsen. 
Tillsammans lyckades vi nå ett rekordval, och varje samtal tog oss framåt. 
Vi har samlat ett axplock av alla lyckade samtalsinsater för att inspirera 
varandra till att fortsätta samtala.

SAMTAL  
= VALVINST!
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samtalskampanjen
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Albin tror på CUF i framtiden
 ӹ 13 oktober 

arrangerade CUF 
Skåne en kurs för 
nya medlemmar 
som även var öppen 
för personer som 
funderar på att gå 
med i förbundet.

Kursen hölls i 
Centerpartiets lokal 
i Malmö och leddes av Albin Wester-
mark.

– Vi satte rekord för antal deltagare 
på en Ny i CUF-kurs. Över 40 stycken 
kom och de yngsta var 12 år, berättar 
han.

Under utbildningen togs Centerpar-
tiets politik upp, på både EU och natio-
nell nivå. Deltagarna fick även testa 
på sina färdigheter i att debattera och 
argumentera för sin ståndpunkt.

Albin berättade också hur CUF har 
spridit sina rötter över hela Skåne och 
nu når de ut till Lund, Helsingborg, 
Malmö, nordöstra Skåne och Ystad/
Österlen.

– Jag är mycket nöjd med dagen  
och är glad över att så många personer 
dök upp.

Albin förklarar att i nuläget ligger 

CUF stabilt på cirka 300 medlemmar  
i hela Skåne. Han lägger till att han  
tror att CUF kommer öka kraftigt  
i framtiden. 

Vi satte 
nytt rekord  
för antal 
deltagare.

Erik Luth föreläste för CUF:s nya medlemmar om framtidens utmaningar.

 ӹ Centerpartiets mångfaldsnätverk kom 
för ett par år sedan i kontakt med 35- 
årige  föreläsaren och företagaren  
Mohammed Mouaid, vars bana i livet 
varit långt ifrån spikrak.

Mohammed Mouaid föddes i ett 
flyktingläger i Damaskus och kom till 
Nyköping som åttaåring. Han hade en 
rotlös uppväxt. När han som 19-åring reste 
tillbaka för att besöka Syrien, blev han 
tillfångatagen där på grund av utebliven 
militärtjänst.

– När jag kom tillbaka till Sverige insåg 
jag värdet av samhället, att det var min 
plikt att utbilda mig och hjälpa andra 
med liknande historier.

Med ett resande teatersällskap, där han 
lät invandrarkillar berätta sin historia för 
myndigheter över hela landet, har han 

blivit en pionjär 
inom integration 
och inspiratör för 
många.

För några 
 veckor sedan blev 
han invald som för-
ste vice ordförande 
för Centerpartiet  

i kommunfullmäktige i Nyköping.
– Tiden är mogen för att jag med poli-

tiken i ryggen kan göra förändring på 
rik tigt. Jag vill driva integrationsfrågor, 
jobba mot gängkriminalitet och tror på 
bred samverkan mellan partier där man 
lägger mindre prestige på partitillhörig-
het och fokuserar på sakfrågorna. Men 
det är mycket jag behöver lära mig, det 
går nog inte på en vecka!

Från flyktingläger till vice 
    ordförande i fullmäktige

Lyckad  
konferens  
för Center- 
kvinnorna
 ӹ Centerkvinnorna i Dalarna har 

haft en mycket lyckad konferens på 
temat ”Politik och jämställdhet på 
alla nivåer”. Sofia Jarl, Centerkvin-
nornas förbundsordförande och tilli-
ka Region Dalarnas vice ordförande, 
var en av de medverkande. 

Hon berättade bland annat om 
det nya styret i regionen och om 
hur viktigt det är att Centerkvin-
norna fortsätter sitt arbete för 
jämställdhet. Flera andra intres-
santa talare var också på plats och 
allt ifrån hur Rättvik har tagit FN:s 
globala mål till lokal nivå, till hur 
man kan sylta och safta på ett håll-
bart sätt, avhandlades under den 
två dagar långa konferensen.
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Kom och jobba 
hos oss!
 ӹ Just nu har vi flera spännande 

jobb ute. Delar du våra värdering-
ar och vill bli en del av Centerpar-
tiets vardag? Drivs du av viljan att 
förändra? Då kan du söka någon 
av våra lediga tjänster.  
På Centerpartiet.se hittar du ledi-
ga jobb i centerrörelsen. 

Välkommen att bli en del av 
vårt lag!

Tran och 
Sjöberg  
nya regionråd
 ӹ – Det känns hedrande och  

roligt att få jobba med vårdfrågor 
och centerpolitik på heltid, säger 
Karin Sjöberg, som tillsammans 
med Julie Tran är nya regionråd 
för Centerpartiet i Östergötland. 
Tran beskriver känslan som själv-
klart ärofylld och omtumlande 
men känner att hon har både väl-
jarnas och partiets stöd i ryggen 
för att bedriva centerpolitik. 

– Jag ser fram emot att komma 
igång nu, säger Julie Tran,  
Lin köping. 

Yngste fullmäktige-
ordförande finns i Kiruna
 ӹ Det divideras ofta om vad som är 

Sveriges framsida, östkusten eller 
västkusten.

Ett är dock säker.
På toppen av kungariket sitter Sveri-

ges genom tiderna yngste fullmäktige-
ordförande.

I Kiruna svingar Mattias Timander 
klubban.

Mycket är nytt i Kiruna. 
En ny stad, ett nytt stadshus, ett nytt 

kommunfullmäktige och inte minst en 
ny majoritet. Centerpartiet i Kiruna har 
genom åren flyttat fram sina positioner. 
I årets val så pass långt att man blir det 
första borgerliga styret i kommunen. 

Och det var en rejäl nyhet när 
blivande kommunalrådet Gunnar 

Selberg presenterade Centerpartiets 
nominering till fullmäktiges ordfö-
rande, Mattias Timander, 20 år och 56 
dagar gammal.

Men Mattias har tagit det med ro.
– När jag sitter där tänker jag på mig 

själv som ordförande. Inte att jag är 
yngst.
Hur var då det första mötet?

– Visst var det spänt innan ålders-
presidenten öppnade mötet, sedan var 
jag tvungen att ha fokus på ordningen. 
Det är ju vuxna människor jag har 
att göra med, så det ska säkert gå bra 
framöver.

Och uppdraget är kittlande.
– Det är en fantastisk möjlighet, 

säger Mattias Timander.

korta nyheter

Det är en  
fantastisk  
möjlighet.

 ӹ Närmare 40 000 människor har valt 
att bli medlemmar i Centerpartiet, 
för att de vill vara med och förändra 
Sverige. Känner du någon som kanske 
är intresserad? Våga fråga!

Så här lätt är det för dig som vill bli 

ny medlem att gå med:
SMS: Skriv Centerpartiet (mellan-

slag) personnummer (mellanslag) 
mejladress och skicka till 72672 så får 
du en avi på 150 kr hem i brevlådan.

Swish: Skriv ditt personnummer, 

mejladress och swisha 150 kr till nr 123 
421 85 33.

Webbplatsen: Gå in på Centerpartiet.se  
och klicka på ”Bli medlem”. Fyll i dina 
uppgifter, så skickar vi en inbetalningsavi 
på 150 kr hem till dig.

Ju fler vi är tillsammans!
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topplista

I gröna kläder, på gator, torg, sociala medier, stationer och vid dörrar  
– tusentals centerpartister över hela Sverige var med i samtals- 
kampanjen 2018. Med engagemang, kreativitet och smarta  
lösningar. Tidningen C har samlat fem exempel att  
inspireras av från hela landet:

1 Politik ska byggas utav glädje
Våra väljare tycks uppskatta både musik och ett glatt humör. Ett grönmålat 

mobilt piano blev Centerpartiet i Vellinges melodi och de gjorde succé bland 
både väljare och partiets medlemmar. In och kika på underbara filmklipp på 
deras Facebooksida! 

2 Smakprov av Centerpartiet
Vägen till hjärtat går via magen, och det är många lokala kretsar som 

använt svenska äpplen som samtalsbärare i kampanjandet. Att välja lokalodlat 
kampanjmums ger oss verkligen en bra plattform att prata politik på. Eller 
varför inte baka ”Gröna drömmar” eller ”Brysselkex” såhär inför EU-valet!

3 Valstugan för växande parti
Öppen, grön och välkomnande. Så kan man beskriva både Centerpartiet 

och Malmöcenterns valstuga. Visst är det underbart hur man kan stöpa om 
något traditionellt till något helt nytt? Ett bra sätt att få folks uppmärksamhet 
och starta nya samtal!

4 Smart visitkort i smartphone
I din smartphone finns det möjligheter att komplettera din kontaktinfor-

mation med länkar till hemsida, sociala medier och annat. Om du inte har 
med dig fysiska visitkort, dela ditt digitala visitkort med personer du möter. 
Då blir det enklare att hålla kontakten.

5 Loppis för välgörenhet
Centerpartiet i Borås är en av flera kretsar som under kampanjen 2018  

sålde secondhand-prylar på loppis. Låt medlemmar samla ihop kläder och 
prylar de inte längre behöver och sälj till förmån för en väl vald välgörenhets-
organisation. Gör fina inbjudningar som ni kan lappa lådor med i förväg  
och bjud in alla ni känner via ett event på kretsens Facebook-sida.

5 FAVORITER FRÅN 
FRAMGÅNGSVALET!

Vill du se fler bra idéer? Nu har vi samlat ihop de bästa kampanjtipsen från vår 
kampanjgrupp på Facebook och lagt allt på Connect. Här kan du läsa mer om 
hur du och din krets kan jobba ännu smartare för att få till bra samtal framåt!
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korsord nr 4-2018
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Lösningen är inskickad av: 
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Adress 

Postadress

Skicka din lösning senast den 15 februari 2019 till:  
Centerkryss 4/2019, Centerpartiets riksorganisation,  
Box 2200, 103  15 Stockholm
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Vi fortsätter att  
ta Sverige framåt

Även om vintern gör sig påmind runt om i vårt land är Sverige grönare än på länge. 
Mycket tack vare just dig.

Tillsammans tog vi Centerpartiet till en historisk valframgång och från norr till 
söder ser vi nu effekterna av vårt bästa valresultat på 30 år. Vårt gedigna arbete med att få ut 
vår politik, på tågperronger tidiga mornar, i valstugor på torget, i debatter i lokalradion och 
kampanjer i sociala medier gav effekt. Vi lockade över 176 000 nya väljare till Centerpartiet 
och gjorde vår största ökning mellan två val sedan 70-talet.

Tack vare detta ser vi nu hur Centerpartiets inflytande växer lokalt och regionalt runt om 
i landet. Centerpartiet är med och styr i fler kommuner än något annat parti – från 

Ystad i söder till Kiruna i norr. I sju av tio kommuner finns vi med i styret.  
I över 50 kommuner är kommunstyrelsens ordförande en centerpartist.  

Vi har varit med och sett till att såväl Stockholm som Göteborg har  
fått ett nytt ledarskap och än mer grön politik de kommande fyra åren.  

På regional nivå finns Centerpartiet med i styret i 19 av 21 regioner 
och sitter på ordförandeposten i två av dessa, Gotland och Jämtland/

Härjedalen.

Våra valframgångar visar återigen att Centerpartiet är ett 
parti för hela landet. Vår styrka ligger i att kunna kombinera 
optimistiska framtidsvisioner med hårt arbete för att få på plats 
en politik som förbättrar människors vardag. 

Vår framgång är också ett kvitto på att det lönar sig att 
försvara sina värderingar. Valet 2018 blev ett värderingsval. 

Vi stod upp för det vi tror på, även när det blåste hårt.  
För öppenheten, för humanismen och för framtidstron. 

Vi var den tydligaste motståndsrösten mot misstänk-
samhet, främlingsfientlighet och populism. Det 

kommer vi fortsätta vara, såväl nationellt som lokalt. 
Dels för att det är den enda rätta. Men också för att 

det bara är så vi fortsätter att ta Sverige framåt. 

Jag hoppas att ni alla nu får några dagar av 
julefrid och kan ladda batterierna tillsam-

mans med nära och kära. Jag vill rikta 
mitt stora tack till er alla, för ert hårda 

arbete i valrörelsen och också för 
det stöd jag känner från er i min 

roll som parti ledare. Jag önskar 
er en riktigt god jul och ett 

gott nytt år.

annie lööf
partiledare

medlemsTIDNING FRÅN CENTERPARTIET    
.   NR 4-2018 POSTTIDNING B  
Returadress: Centerpartiets riks-
organisation, Box 2200, 103 15 stockholm 

annies krönika

Våra val- 
framgångar 
visar återigen 
att Center- 
partiet är  
ett parti  
för hela  
landet. 


