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Almedalen 2015:

dags för
grön skatteväxling
VÄLKOMNA
TILL PARTISTÄMMA
I FALUN!

20
förslag för
närodlad
integration

Kristina Yngwe
alliansens nya
gröna röst

Fokus på
jobb och miljö

kallelse
Härmed kallas ombud och partistyrelseledamöter till 2015 års
partistämma med Centerpartiet, som äger rum den 24-27 september i
Falun, Lugnet. Medlemmar och åhörare hälsas också välkomna att
närvara.
Anmälan: http://www.centerpartiet.partistamma2015.axaco.se/
TID OCH PLATS
Partistämman inleds med invigning den 24 september klockan 12.30
följt av stämmoförhandlingar och kommittéarbete. Partistämman
avslutas den 27 september klockan 13.00. Partibanketten hålls på
lördag kväll den 26 september.
Ärenden enligt stämmoordning.
För partistyrelsen

Annie Lööf
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Michael Arthursson

Innehåll 2-2015

Nya svar på
svåra frågor
har ett år gått sedan valet. Mycket har ändrats. Vi har en svag och osäker regering. Detta ställer
krav på en kraftfull och skarp opposition. På Centerpartiet.
Svåra och viktiga frågor behöver nya svar. Hur ska vi
möta klimatutmaningen? Hur kan vi minska utanförskapet – och få nya jobb? Hur får vi hela landet att utvecklas? Hur kan vi få till stånd en bättre integration?
Vi i Centerpartiet tar de svåra frågorna på allvar.
I början av året tillsatte partistyrelsen elva politiska
arbetsgrupper. Under hela våren har de arbetat intensivt
med att ta fram nya politiska förslag. Arbetet rör allt från
nya jobb, giftfri vardag, bra villkor i land och stad, till
bättre skola, god sjukvård och ökad jämställdhet.
Redan i Almedalen presenterade Annie Lööf nya
viktiga förslag. Grön skatteväxling, där skatten på jobb
sänks och skatten på kemikalier,
fossila bränslen och kreosot ökar.
En nödvändig omställning – och
ändå bara början.
I september har vi stämma i
Falun. Då ska förslagen från
de elva arbetsgrupperna
behandlas, samtidigt med
350 motioner från medlemmar runt om i Sverige. Då
är det dags för fler nya svar
på samtidens svåra frågor.

Annie Lööf
om det första
halvåret i
opposition.

I september

04. S
 nabba nyheter: Vårkampanj, tårtor
och medlemsvärvning.

09. C
 enterpartiets budgetmotion sätter

fokus på vägvalet för jobb och miljö.

12. E
 fter en lång och framgångsrik

politisk karriär lämnar Lena Ek över
till Kristina Yngwe.

16. I slutet av september är det dags
för partistämma i Falun.

Foto: Patrick Trägrdh

Michael Arthursson

06.

redaktionen

Ansvarig utgivare:
Ola Spännar

En tidning från
Centerpartiet

produktion

Appelberg Publishing
www.appelberg.com

18. J ohanna Jönsson vill gå på djupet
med integrationsfrågorna.

20. N
 u är det dags för en offensiv inom
miljöpolitiken.
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snabba nyheter

Ledigt jobb i Kalmar
Centerpartiet i Kalmar län

söker en politisk sekreterare.
Länet omfattar 12 kommuner med
cirka 3 000 medlemmar varav
cirka 400 är förtroendevalda i
kommuner och landsting.
I arbetsuppgifterna ingår bland
annat att arbeta med politiskt stöd,
skriva underlag och inlägg, vara
stöd för landstingsråd och förtroendevalda i landstingsgruppen,
samt att ansvara för praktiska
frågor och organisera utbildningsaktiviteter för gruppen.
Läs mer på www.centerpartiet.se/
kalmarlan

Magnus Ek ny
CUF-ordförande
Vid Centerpartiets Ungdomsförbunds förbundsstämma i
Gideå valdes Magnus Ek från Gryt
till ny ordförande. Han efterträder
Hanna Wagenius. Magnus Ek
har tidigare varit ledamot i CUF:s
förbundsstyrelse och förbundets
talesperson i landsbygds- och
infrastukturfrågor.

ny ordförande för
Centerstudenter
Centerstudenter har valt

Alfred Askeljung till ny förbundsordförande. Han arbetar för
Centerpartiet i Stockholms läns
landsting, har pluggat teknisk
fysik på Kungliga tekniska högskolan och varit riksdagskandidat för
Centerpartiet i Stockholms stad.
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Värva
och vinn
i sommar
Det går bra för Centerpartiet nu och förtroendet
är stort både för partiet och
för Annie Lööf. Därför är
det en bra tid att värva medlemmar. Vi har tagit fram
material och inspiration som
hjälp på vägen.
Vi vet sedan tidigare att
många vill engagera sig och
blir glada och smickrade
över frågan ”vill du bli medlem”? Så fråga vänner och
bekanta som du träffar på
sommarens mässor, marknader och badstränder.
Det finns många vägar till
medlemskap; via Swish,
sms, hemsida, mejl och
telefon. Lägg gärna in numret 726 72 i din mobil för att
enkelt genomföra värvningen. Det finns värvarvykort
och värvarblock för beställning i profilshopen under
"Profilmaterial - Kampanjmaterial". Där finns också
en nyframtagen affisch om
hur man blir medlem.
Ta vara på sommarens
möjligheter till att värva
medlemmar och tävla om
fina priser för partidistrikt
och kretsar! Du hittar mer
information och inspiration
från hela landet på
centralen.centerpartiet.se
Lycka till med den viktiga
medlemsvärvningen och
kom ihåg – varje ny medlem
är en röst på Centerpartiet i
valet 2018!

Varberg. Centerpartiet
kampanjar med kaffe,
bullar från Skällinge och
god läsning. Harald
Lagerstedt, Stefan
Bengtsson, Eva
Pehrsson-Karlsson,
Christian Persson, Lena
Språng och Sven-Anders
Svensson delade ut 750
frukostpåsar vid två
tillfällen.

Tio tårtor i Dorotea

Centerpartiet i Dorotea valde att dela ut Guldklövern till de företag i kommunen som förra året skapat flest arbetstillfällen för unga under
35 år.
De tre företagen som uppmärksammats är Dorotea Mekaniska, Datakompisen och Taxisamordningen. Datakompis har 40 unga medarbetare
och Taxisamordningen har 14.
– Dorotea Mekaniska har ökat sin arbetsstyrka med 17 procent och av
40 medarbetare är fem under 35. Genom att hylla dessa tre företag med
Guldklövern vill vi visa vår uppskattning för deras insatser, säger Staffan
Östman, ordförande för Centerpartiet i Dorotea.
De tre företagen blev glada och överraskade över uppmärksamheten,
berättar Staffan Östman. För att fira ordentligt bjöds vinnarna på kaffe
och sammanlagt tio prinsesstårtor. Det blev trevliga fikastunder med
respektive företag i fokus.

Vårkampanj med
fokus på småföretag
I maj kunde pendlare på väg till jobbet

möta Centerpartiet. Med kaffe och frukostpåse
fick drygt 20 000 resenärer veta mer om vår
politik och att det är småföretagen, och inte
staten, som skapar jobben. Med Guldklövern
uppmärksammade vi lokalt småföretagens
betydelse för att skapa jobb och bidra till
kommunens välfärd.
I vårkampanjen har många kretsar på ett
aktivt och uppskattat sätt lyft fram småföretagens betydelse för Sveriges välstånd och
arbetstillfällen.
Pendlarkampanjen genomfördes mitt i morgonrusningen. Den 5 och 21 maj stod centerföreträdare ute vid stationer för att möta morgonpendlarna med en påse centerbudskap
och något gott att äta – vissa hade brett

frukostmackor med närodlat och ekologiska
råvaror och pålägg – och en kopp kaffe bredvid. Kampanjens tema var ”Vem skapar jobben
– staten eller småföretagen?”. Kampanjen
omfattar också en sajt där man kunde gå in och
rösta på vem man själv tror och en film som
tydliggör vårt budskap. 134 kommunkretsar
och cirka 400 aktiva delade ut 21 200 påsar
under kampanjperioden.
En annan del i vårkampanjen var att dela ut
Guldklövern. Det är ett sätt uppmärksamma
personer i en kommun som utmärkt sig. I kampanjen uppmuntrades varje krets att dela ut
Guldklövern till det företag med 10-49 anställda som skapat flest nya jobb i kommunen
under förra året. Totalt beställdes 375 Guldklöverpins och -diplom.

Nytt material för
medlemsvärvning
och medlemsvård
För att göra det viktiga arbetet med medlemsvård och
medlemsvärvning enklare och roligare har vi centralt samlat in
tips från kretsar och distrikt i hela landet. Alla dessa goda idéer
och framgångsrika satsningar har kokats ihop till tre olika paket:
Lilla paketet innehåller bland annat förslag på hur man jobbar
för att värva medlemmar i sociala medier, komplett med färdiga
meddelanden.
Mellanpaketet innehåller en kortlek med 24 kort med handfasta tips för medlemsvärvning och medlemsvård. Förslagen är
märkta med olika ansträngningsgrad.
Stora paketet innehåller en utbildning med en powerpointpresentation och annat material om Centerpartiet, vår historia, vår
organisation och att vara centerpartist. Utbildningen kan genomföras under en heldag eller vid tre separata tillfällen.
Beställ paketen utan kostnad via intranätet,
centralen.centerpartiet.se
Där hittar du många tips och idéer från hela landet om olika bra
och roliga rekryteringssatsningar.
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”Vi är mer
på gång än
någonsin”

Förtroendesiffrorna rusar i höjden, korad till debattvinnare i de stora medierna och ledare för ett parti som
inte legat bättre till i opinionen på många år. Annie Lööf
är Sveriges just nu mest hyllade partiledare. Vi träffade
C-ledaren för en längre intervju om första halvåret i
opposition, det politiska läget i Sverige och framtiden
för Centerpartiet.
Text: Karl-Johan Karlsson Foto: Johan Jeppsson
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Efter en kaotisk höst för Stefan
Löfven har hans regering nu styrt
landet i ett halvår efter Decemberöverenskommelsen. Hur tycker du
att tiden i opposition har fungerat
hittills?

– Det har fungerat väldigt bra. För
regeringen däremot har det fungerat mindre bra. Stefan Löfven har svikit vallöften på löpande band, vilket
vi har varit duktiga på att uppmärksamma och kritisera. När regeringen
lägger tiotals miljarder i skatter på
jobb och företagande, misslyckas
med att leverera i miljö- och klimatfrågorna och för en politik som drabbar vanligt folk på landsbygden, då är
det Centerpartiets roll att bedriva en
kraftfull opposition. Där har vi nått
fram på ett riktigt bra sätt och tagit
vårt ansvar som oppositionsparti.
Nu sitter Miljöpartiet i regeringen.
Hur påverkar det miljöpolitiken?

– Det som har hänt är att Miljöpartiets
politik på området har fallit ihop som
ett korthus. De hade ett extremt högt
tonläge i valrörelsen, men efter valet
har de redan hunnit svika flera vallöften på miljö- och klimatområdet.
När de meddelade att de tänker införa
en skatt på förnybar energi tror jag det
var många MP-väljare som undrade
vad Fridolin och Romson sysslade
med.
Vilka möjligheter skapar det för
Centerpartiet?

– Här har vi en fantastisk möjlighet
att stärka vår berättelse om att miljö
plus tillväxt är lika med sant, att
berätta att vi behöver företag och nya
innovationer för att lösa klimatkrisen,
inte hinder och förbud. Centerpartiet har varit en blåslampa i baken
på Miljöpartiet sedan de hamnade i
regeringen och det tänker vi fortsätta
vara. Undersökningar visar att vi ökar
starkt i förtroende på klimat- och miljöområdet, medan MP tappar. De har
fortfarande allt att bevisa i den frågan.

Än så länge har de bara målat om sin
politik från grön till mörkröd.
Det händer saker även på den borgerliga sidan om blockgränsen. Hur
är stämningen i Alliansen?

– Det är en mycket god stämning. Men
det är ett nytt läge i Alliansen. Vi har
två nya partiledare, som nu bygger sina
lag och utvecklar en strategi för sig
själva och sina partier. Samtidigt jobbar
alla allianspartier med att politikutveckla på sin egen kant. Det är en helt
naturlig utveckling efter en valförlust.
Vilken är Centerpartiets roll i allt
detta?

– Vi skiljer ut oss i Alliansen på det
sättet att vi inte tappat någon fart
sedan valet. Tvärtom, vi är mer på
gång än någonsin. Vi är stärkta efter
två bra valrörelser och har både tid
och kraft att lägga stort fokus på
oppositionsarbetet. Självförtroendet är
på topp i hela partiet, vi ökar i antalet
medlemmar för första gången sedan
2006 och det finns en nyfikenhet på
oss som parti. Det hör inte till vanligheterna att vi ligger klart över valresultatet i mätningarna vid den här
tiden efter ett val, så det är verkligen
ett styrkebesked.
Vad tror du är förklaringen till att det
går så bra för Centerpartiet?

– Det finns förstås flera förklaringar,
men ska man peka ut en vändpunkt
tror jag man måste nämna EU-valet.
Vi hamnade helt rätt i valrörelsen, som
kom att handla om frågor som står
Centerpartiet nära. När hela landet
började prata om djurskydd och
grisknorrar var vi mer pålästa och mer
på tårna än något annat parti. Efter det
surfade vi vidare på den vågen av självförtroende ända fram till riksdagsvalet.
Hela Centerrörelsen gjorde ett helt
fantastiskt arbete i valrörelsen. Vi höll
ihop, vi peppade varandra, vi gick fram
som den gräsrotsrörelse vi är. Och efter
valet har vi hållit i den känslan.
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Anders W Jonsson

Ålder: 54 år
Bor: Vinnersjö
Familj: Fru och två utflugna döttrar
Nuvarande upprag: Riksdagsledamot för Gävleborgs län,
gruppledare, vice partiordförande
samt talesperson i sociala frågor.
Läs mer: www.anderswjonsson.se

Tillväxten är en
förutsättning för
bättre miljö. Miljöpolitiken behöver
inga fler vänsteraktivister.
Från Annie Lööfs tal i Almedalen. Se talet
i sin helhet på www.centerpartiet.se

Låt oss blicka framåt. Vad händer i
Centerpartiet framöver?

– Nu pågår ett intensivt arbete med
att utveckla politiken inför stämman
i höst. Elva arbetsgrupper har tagit
fram ny politik på alla områden som
kommer landa i en rad förslag till
stämman i Falun. Dessutom är vi precis i början på ett nytt arbete som vi
kallar ”Agenda 2025”, där vi ska staka
ut vägen framåt på lite längre sikt. Så
det är mycket på gång i Centerpartiet.
Och på det personliga planet har
vi fått stora nyheter från dig under
våren. Du ska bli mamma i höst. Hur
känns det?

– Det är något som jag och min man
har längtat efter, så det känns verkligen helt fantastiskt. I höst går jag
på föräldraledighet i ett halvår. I det
dagliga arbetet blir det vår vice partiledare Anders W Jonsson som går in
i mitt ställe. Det känns väldigt tryggt
att lämna över till honom under de
här månaderna.
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Redo för utmaningen
Han är barnläkaren med stor
politisk erfarenhet och landsbygden i hjärtat. Anders W
Jonsson tar i höst tillfälligt ett
längre steg ut i rampljuset när
Annie Lööf är föräldraledig.
Text: Johanna Stenius Foto: Anna Simonsson

Anders W Jonsson har varit med i partiet
sedan det sena 1970-talet. Under 1980talet var han vice ordförande i ungdomsförbundet och sedan 2006 har han varit heltidspolitiker, först på statsrådsberedningen
och sedan som riksdagspolitiker. Han håller
samtidigt kontakten med sitt yrke som
läkare och arbetar en helg i månaden som
jourhavande barnläkare på Gävle sjukhus.
Varför blev det Centerpartiet?
– Centerpartiet var ett självklart ställningstagande i min ungdom. Det fanns några
stora viktiga frågor som drevs då: kärnkraften och rättvisan mellan stad och land.
Dessutom var det flera internationella frågor
som CUF var aktiva inom, särskilt södra
Afrika och apartheid, och det var viktigt för

mig. Men i grunden handlar allt mycket om
partiets ideologi, att hela landet ska leva.
Vilken typ av politiker är du?
– Socialpolitiker. I partiet har jag ansvar
för bland annat sjukvård, äldreomsorg och
socialtjänst.
Hur kommer ditt arbete förändras
medan Annie är borta?
– Min tid kommer att förändras helt i och
med att jag tar över hennes arbetsuppgifter,
kanske främst de dagliga mediekontakterna
och partiledardebatterna. Det innebär en
växling från de sociala frågorna till ett helhetsperspektiv och -ansvar. Jag kommer gå
in i Annies ställe efter partistämman i slutet
av september.
Hur ser du på den utmaningen?
– Man kan jämföra känslan med den jag
hade första gången jag kom till barnkliniken
och chefen sa ”här är sökarna, gå ner till
barnkliniken och sätt igång”! Det är helt
klart en utmaning, men jag har lång erfarenhet och är van vid alla situationer sedan tidigare. Dessutom kommer jag att ha mycket
nära kontakt med Annie i alla policyfrågor,
min roll är främst att avlasta henne.

centerpartiets budgetmotion

En budget

för jobb
och miljö
I höst är det dags för Centerpartiet att presentera ett
eget budgetförslag i riksdagen. Det skapar möjligheter
att vässa och profilera den ekonomiska politiken samtidigt som budgeten får ökad tyngd och trovärdighet.
Text: Erik Aronsson Foto: TT Nyhetsbyrån & Getty Images
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Efter omröstningen om vårändringsbudgeten, då Alliansen gick fram
med sitt gemensamma budgetförslag,
kommer de fyra Allianspartierna i
höst att presentera var sitt budgetförslag. Emil Källström, Centerpartiets
ekonomisk-politiske talesperson, ser
detta som en chans att ge ökad tyngd
och trovärdighet till Centerpartiets
budgetmotion.
– Det är nu vi ska vässa och profilera
vår ekonomiska politik och siffersätta de
reformer vi vill genomföra, säger han.
Utgångspunkten för Centerpartiets
budgetmotion är att en ansvarstagande ekonomisk politik är avgörande
för att Sverige ska kunna fullborda
återhämtningen ur den djupa ekonomiska krisen. Det kräver både starka
statsfinanser och en vilja att genomföra de strukturreformer som behövs
för att skapa växtkraft i hela Sverige.
– Vi behöver växande företag, ett
lägre utanförskap och en minskad
ekonomisk tudelning i vårt land. Samtidigt behöver vi påskynda omställningen till ett klimat- och miljövänligt
samhälle, säger Emil Källström.
Han framhåller att regeringens vårbudget i de här avseendena är ett steg
i rakt motsatt riktning.
– Det är en jobbfientlig budget
från första till sista sidan, som slår
hårt mot både ungdomar och småföretagare. Man gör det svårare för
unga människor att få sitt första jobb
genom att kraftigt höja arbetsgivaravgiften för dem. Regeringen skattar
bort tusentals riktiga jobb och kompenserar med statligt subventionerade
traineeplatser, det är bakvänt.
Centerpartiets uppfattning är att
jobb skapas främst i små och växande
företag. Därför är det viktigt att jobbskaparnas förutsättningar förbättras. Kostnaderna för att anställa måste
minskas, regelkrånglet lättas och möjligheten att locka kapital och nyckelkompetens förstärkas.
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Det måste bli dyrare att förorena och
billigare att bidra till en grön tillväxt.
– Sverige kan bara växa hållbart om
tillväxten är inkluderande. Därför är
det centralt att fler människor och fler
regioner ges möjlighet att bidra till,
och dra nytta av, tillväxten, säger Emil
Källström.
Samtidigt behöver tudelningen i
samhället i allmänhet, och på arbetsmarknaden i synnerhet, bekämpas
med kraft. Många mindre orter har
drabbats hårt av den utdragna eko-

nomiska krisen och den minskade
sysselsättningen i traditionell industri. Det är också tydligt att ungdomar, nyanlända och personer med
svag utbildning har svårt att ta sig in
på arbetsmarknaden. Centerpartiet
vill därför sänka trösklarna till arbetsmarknaden så att det blir lättare att
komma in på en arbetsplats och lära
sig ett jobb. Det behöver införas en
mer rättvis arbetsrätt, och möjligheten

Emil Källström
Ålder: 28
Bor: Delar sin tid mellan Örnsköldsvik
och Stockholm
Familj: Stor!
Bakgrund: Studerat vid
Handelshögskolan och jobbat som
säljare i många olika sammanhang.
Invald i riksdagen 2010. Utsedd till
Centerpartiets ekonomisk-politiske
talesperson efter valet 2014.
Fritid: ”Jag har nyss blivit
gårdsägare så just nu är det
främsta fritidsintresset att måla om
traktorgaraget”.

Centerpartiets reformförslag i vårbudgeten (i urval):
Fler jobb i växande företag
• Lärlingsråd
• Lägre ägarskatter och ändrad
beskattning av personaloptioner
• Pilotprojekt för jobbfixarpeng
• Reformerad arbetsrätt
• Utökat undantag från revisionsplikt
Grön tillväxt i hela landet
• Miljölastbilspremie
• Förstärkt ersättning för
metangasreducering
• Bonus-Malus-system för
personbilar och lätta lastbilar

att kombinera arbete med utbildning
och handledning behöver förbättras.
En verklig hjärtefråga för Centerpartiet är miljön, vilket också präglar
budgetförslagen. Klimatförändringarna och miljögifterna ställer stora
krav på hur Sverige ska lyckas förena
ökad tillväxt med minskade utsläpp
och bli en förebild för omvärlden. En
central del i budgeten är därför en
kraftfull grön skatteväxling.
– Det måste bli dyrare att förorena
och billigare att bidra till en grön tillväxt. En giftfri vardag kräver nya styrmedel för att minska halterna av skadliga kemikalier.
Centerpartiet vill också stärka
välfärden med ökad mångfald och
närhet. Skolan behöver fler framgångsrika lärare, fördjupat fokus på

kunskap och på att ge alla elever en
bättre start i livet. Patienter som behöver vård, och äldre som behöver
omsorg, måste känna trygghet i att få
bästa tänkbara vård, så lättillgängligt
som möjligt, och inflytande över sin
situation.
– Vi måste försvara människors rätt
att påverka välfärden på den plats där
de bor samt ge dem bättre möjligheter
att välja med fler alternativ. Fler entreprenörer bör ges möjlighet att förnya
och förbättra välfärdens kvalitet.
– Centerpartiet kommer att aktivt
driva en ekonomisk politik som stärker svensk ekonomi så att utvecklingen kommer alla människor och
regioner till del och stödjer omställningen till ett klimatsmart samhälle,
avslutar Emil Källström.

Världens modernaste landsbygd
och grönare städer
• Stöd till kommersiell service i
glesbygd
• Frigör 700 MHz-bandet
• Förenklat strandskydd
• Inför gårdsförsäljning
Flyktingar i jobb och bostad
• Satsning på intensivkurser
• Kompensation till kommuner
• Utökning av utbildningsplatser
• Från etableringslots till civilsamhälle
• Snabbare spårbyte till arbetskraftsinvandrare
• Lära-svenska-praktik
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Lena Ek

Karriär i korthet: Jurist och expert
på internationell rätt, kommunalråd
i Valdemarsvik 1995–99,
ordförande för Centerkvinnorna
1998–2001, riksdagsledamot och
ekonomisk-politisk talesperson
1999–05, EU-parlamentariker
2005–11, miljöminister 2011–14,
vice ordförande i Miljö- och
jordbruksutskottet 2014–15,
sitter i Centerpartiets styrelse och
verkställande utskott. Medlare i FN:s
klimatkonferens i Warszawa 2013.
Familj: ”Stor och glad, fyra barn”
Bor: Gryts socken, Östergötland
Intressen: Gå i skogen, spela
piano och läsa. ”Jag läser mycket,
allt från fack- till skönlitteratur.
Nyligen läste jag Wolf Hall-sviten
av Hilary Mantel. En favorit som
står sig är Alexandriakvartetten av
Lawrence Durrell. Jag är mycket
intresserad av ny teknik men läser
helst på papper.”
Om att behålla lugnet i heta
debatter: ”Jag tror att ”life is a
learning experience” och det är
viktigt att vara ödmjuk och lyssna
på andra. Sedan försöker jag
komma ihåg vad som är målet för
förhandlingen. Och när det hettar
till så vet jag att lugnast vinner.”
Om en bra dag: ”Ett bra möte
ska vara lärorikt, produktivt och
roligt. Så försöker jag jobba och
organisera min dag.”

Mot nästa
utmaning

Lena Ek kan se tillbaka på en lång och strålande
politisk karriär. Nu blickar hon fram mot det nya uppdraget som styrelseordförande för Södra och möjligheten
att arbeta operativt med sina hjärtefrågor.
Text: Anne Hammarskjöld Foto: Centerpartiet & Herve Cortinat/OECD
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engagemang fanns där tidigt. Bland annat
arbetade Lena Ek på studentkåren i
Lund när hon pluggade till jurist. Efter
examen flyttade hon och familjen till
Östergötland, där folkomröstningen
1994 om EU-medlemskap blev
starten för den kommande politiska
karriären. På uppdrag av den lokala
företagarföreningen reste Lena runt
i Östergötland och föreläste om EU.
Vid valet 1995 fick hon frågan om att
sitta på Centerpartiets lista till kommunalfullmäktige i Valdemarsvik och
tackade ja utan tvekan.
– För mig handlar Centerpartiet om
jämställdhet, miljöfrågor, landsbygdsfrågor och om alla människors lika

Samhällsintresse och

Alliansens nya
gröna röst
Efter en uppmärksammad personvalskampanj blev Kristina Yngwe
inkryssad i riksdagen efter valet 2014. Nu tar hon nästa steg
genom att bli ny vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.
Text: Erik Aronsson Foto: Centerpartiet

värde. Saker som jag brunnit för och
arbetat med i hela mitt liv.
Lena personkryssades till kommunalråd och är stolt över den ”kommunala renoveringen” som kommunstyrelsens ordförande Torvald Karlsson
och hennes team åstadkom. Några
år senare blev hon ordförande för
Centerkvinnorna och kom in i riksdagen som partiets ekonomisk-politiska
talesperson. I den rollen blev Lena en
nyckelperson i vad som skulle komma
att bli borgerlighetens hittills mest
framgångsrika period.
– Min nyfödda dotter Anna var
med mig första året i riksdagen. Samtidigt var jag med och satte de finansiella nyckeltalen och utvecklade den
ekonomiska politiken som skulle bli
grunden för Alliansens ekonomiska
politik. Det var många svåra förhandlingar på vägen dit.
Som jurist och expert på internationell rätt är Lena van att sätta sig in i
svåra ämnen, men hon konstaterar att
det har krävts en del pluggande för att
lära sig ekonomi på hög nivå. Lena är
också djupt tacksam över stödet hon
som ny riksdagsledamot fick av ”det
gamla gardet” och speciellt av Karin
och Gunnar Söder.
– Karin stöttade med goda råd och
Gunnar, som hade suttit på Finansdepartementet, faktagranskade en
del underlag i våra budgetpropositioner. Var det fel så var Göran Persson
snabb på att kommentera, men tack
vare Gunnar så fanns inga fel. Jag har
alltid haft mycket duktiga tjänstemän
omkring mig, men jag vill gärna lyfta
fram Karin och Gunnar Söder.

När Lena Ek lämnar sin post som vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet är det
Kristina Yngwe som tar över och därmed blir
alliansens främsta företrädare i miljö- och
jordbruksfrågor.
– Det känns otroligt roligt att få det här
förtroendet. Jag är ödmjuk inför uppgiften
och kommer att göra mitt bästa för att
fortsätta det framgångsrika arbete som Centerpartiet bedrivit i Miljö- och jordbruksutskottet under lång tid, säger Kristina Yngwe.
Hon kom in i politiken hösten 2012 efter
tre år som ordförande för LRF Ungdom
och hon var då grundligt medveten om på
vilket sätt hon ville vara med och påverka
utvecklingen av landsbygden. Att hon skulle
bli centerpartist var en självklarhet. Hon är
uppväxt på en grisgård, utbildad markväxtagronom och har läst statsvetenskap.
– Jag driver en gård nu också, även
om jag inte hinner vara lika aktiv i driften
numera. Men det var i LRF Ungdom som jag
fick mitt näringspolitiska intresse. Då föll det
sig naturligt att gå vidare till partipolitik.

Efter en intensiv och uppmärksammad
kampanj inför EU-valet blev hon i riksdagsvalet 2014 inkryssad i både riksdagen och
kommunfullmäktige i Ystad. Hon ser nu fram
mot att fortsätta föra landsbygdens talan.
– Det ska bli spännande att grotta ned
sig ytterligare i de här frågorna. Min bakgrund är ju bland annat inom jordbruket där
jag har arbetet som rådgivare bland annat
inom klimat- och hållbarhetsfrågor. Med
den erfarenheten vill jag jobba vidare med
Centerpartiets prioriterade frågor om miljö,
klimat och jordbruk, säger hon.
Hon ser också långsiktigt på sitt politiska
engagemang. Om tio år hoppas hon finnas
kvar i politiken och vill fortsätta kämpa för ett
närodlat samhälle.
– Det är mycket klyftor och utanförskap
som jag hoppas att vi ska jobba mer med.
Det handlar till exempel om integrationsfrågan men också om klyftan mellan landsbygden och staden. Jag drömmer om ett
varmare och mer inkluderande samhälle än
det vi har idag.

Kristina Yngwe
Ålder: 31
Familj: Sambo och
tre hundar
Bor: På en gård
utanför Ystad
Yrke: Agronom

tidningen C • 13

Lena Ek tillsammans med
Angel Gurría, generalsekreterare för OECD, vid
ett möte i mars 2014.

Mellan 2005 och 2012 hade Lena Ek
flera tunga poster i EU-parlamentet.
Som ansvarig förhandlare för ITRE,
Committee on Energy, Industry and
Research, hade hon ett stort ansvar för
EU:s klimat-, kemikalie- och forskningspolitik som berör 500 miljoner
människor. När Lena 2011 blev miljöminister initierade hon två internationella klimatprojekt vars betydelse har
uppmärksammats av FN.
– Jag har dels varit med och startat CCAC, The Climate and Clean Air
Coalition, som i dag omfattar 50 länder och 50 organisationer. Dels har
jag själv startat New Climate Economy, som visar att klimatinvesteringar är lönsamma, till exempel i
kampen mot fattigdom. Snart kommer vår andra rapport där sex
internationella tankesmedjor tagit
fram det vetenskapliga underlaget.
Nu lämnar Lena Ek politiken och
blir styrelseordförande för skogsägarkooperativet Södra med 50 000 medlemmar och 17 miljarder i omsättning
förra året. Rösten får extra energi när
hon beskriver det nya uppdraget som
”en ära jag inte kunde tacka nej till”.
– Det känns otroligt roligt att få
arbeta operativt och från ett annat håll
med mina hjärtefrågor som energi,
hållbarhet och industri. Jag ser fram
emot att fortsätta bygga ett långsiktigt
hållbart Södra med god lönsamhet för
delägarna.
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Vi har allt som behövs för
att fortsätta växa.
Lena Ek kan se tillbaka på en fantastisk politisk karriär, där hon åstadkommit resultat i såväl Sverige som
inom EU och FN. För det vill hon
tacka en väldigt speciell grupp.
– Jag har alltid haft mycket personkryss. Tack vare kryssen har jag känt
mig trygg och har kunnat ställa tuffa,
tydliga krav i den politiska världen.
Jag vill ur djupet av mitt hjärta tacka
alla som kryssat fram mig och säga att
vi ses igen på andra arenor.
Lena konstaterar att ”många min-

nen bubblar upp” när hon packar ihop
sitt arbetsrum i riksdagen. Samtidigt
ser hon att Centerpartiet är i goda
händer under Annie Lööfs ledning.
– Vi har allt som behövs för att fortsätta växa, säger hon.
– Vårt parti är ovanligt i det att
vågorna kan gå höga när vi diskuterar men sedan tar vi en kopp kaffe och
har trevligt. Vi har en en grundläggande respekt för andras åsikter.
Det är fantastiskt och något som alla
centerpartister ska vara stolta över.

nytt toppjobb för jobbskaparen

”Det var svårt
att toppa det
jag redan gjort”
Efter elva år i rikspolitiken och 20 år som politiskt aktiv
tar Anna-Karin Hatt steget över till näringslivet. Den 15:e
augusti börjar hon som ny VD på Almega.
– Men de ideologiska ränderna går aldrig ur mig. De gör
mig till den jag är, säger hon.
Text: Carola Ålstig Foto: Patrick Trägårdh

Efter valförlusten i september
förra året valde Anna-Karin Hatt att
lämna politiken.
– Jag har haft förmånen att jobba 20 år
i Centerpartiet på olika positioner och
jag kände helt enkelt att det var svårt
att toppa det jag redan gjort, säger
Anna-Karin Hatt.
Hon tillhör också dem som är övertygade om att samhället behöver folk
som går från politiken till företagen
och vise versa.
– Det finns många inom företagen
som kan för lite om hur politiken
fungerar och många politiker som
inte förstår sig på företagen. Jag tror
att jag har jättemycket att bidra med
till Almega när det gäller att vi får en
ömsesidig förståelse för varandra. Och
då blir det också enklare att samarbeta
och nå resultat.
Vad är då hennes bästa minne från
åren i rikspolitiken och regeringen?
Svaret är inte självklart, eftersom hon
varit med om så mycket, men ändå
ganska givet.
– Jag är en av få som haft förmånen att
vara med från början när vi började
bygga Alliansen. Den resan och att
sedan stå där som segrare på valnatten
2006 och inse att det gick vägen, det är
jag både stolt och tacksam över att ha

fått upplevt. Och Alliansens resa pågår
än idag. Hon spår en ljus framtid för
Centerpartiet.
– Centerpartiet är inte ett parti som
tror att det finns en quick fix. Vi har
gjort ett ordentligt grundjobb och jag
ser en stor trygghet i partiet och var vi
står idag. Annie Lööf har också vuxit
in i sin roll och är en person som folk
har förtroende för.
För att lyckas återvinna regeringsmakten 2018 krävs dock att alla allianspartier gör sin hemläxa.
– Alliansen bygger på ”en för alla, alla
för en” och jag tycker att vi blivit duktiga
på att låta alla partier i Alliansen växa
och visa var de står i olika frågor.
Den 15:e augusti tillträder Anna-Karin
Hatt som VD på Almega och i september avgår hon officiellt som andre vice
ordförande i Centerpartiet. Hon stänger
dock inte dörren om politiken för gott.
– Så tänker jag inte. Det här handlar
inte om att jag är trött på varken politiken eller Centerpartiet. Jag är bara
42 år gammal och jag vet inte vad som
händer i framtiden. Det är inte omöjligt att jag kommer tillbaka senare i
livet, men just nu har jag bestämt mig
för att ägna ett antal år åt att förändra
samhället från min nya roll i näringslivet, säger Anna-Karin Hatt.

Anna-Karin Hatt

Ålder: 42 år.
Familj: Tre barn mellan 4 och 18 år.
Bor: Villa i Älvsjö utanför Stockholm.
Senast lästa bok: How Remarkable Women Lead: The Breakthrough
Model for Work and Life av Joanna
Barsh , Susie Cranston och
Geoffrey Lewis.
Favoritapp I mobilen: Har många,
men om jag ska välja några så säger
jag RunKeeper, Buy me a pie (inköpslista) och LinkedIn.
Karriär i korthet: Andre vice ordförande i Centerpartiet, IT- och energiminister, tidigare statssekreterare i Fredrik Reinfeldts regering. Har varit ledarskribent i Hallands Nyheter och Södermanlands Nyheter och varit talskrivare.
Från 2000 och några år framåt var hon
vice vd för den Stockholmsbaserade
pr-byrån Kind & Partners och därefter
vd för friskoleföretaget Didaktus Skolor. I slutet av 2003 utsåg Maud Olofsson henne till stabschef för Centerpartiets partiledarstab och gav henne en
nyckelroll i framtagandet av Allians för
Sveriges valplattform inför riksdagsvalet 2006.
På fritiden: Är med barnen, springer
gärna och pysslar i trädgården.
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partistämma 2015

Samling i Falun
Lugnet i Falun är platsen för 2015 års upplaga av Centerpartiets partistämma. Det är ett parti med självförtroende och goda opinionssiffor som samlas för att utveckla
politiken vidare. Tag chansen att bli en av de drygt 1100
ombud och partimedlemmar som kommer till Falun.
Text: Erik Aronsson Foto: TT Nyhetsbyrån

är det dags
för Centerpartiets högsta beslutande
organ – Partistämman – att samlas
vid Lugnet i Falun. Partistämman
genomförs vartannat år och är partiets
absolut största enskilda arrangemang.
Sammanlagt kommer 521 ombud
från kommunkretsar och distrikt från
hela landet att delta, och inklusive

Den 24-27 september
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media och åhörare beräknas det totala
antalet deltagare uppgå till cirka 1100.
– Det kommer att märkas av
att Centerpartiet är i Falun de här
dagarna, vi har bokat det mesta av det
boende som finns, säger Henrik Falk
som är projektledare för partistämman.
Till partistämman har medlemmar
runtom i landet lämnat in samman-

lagt 350 motioner som partistyrelsen
gått igenom. Inför stämman kommer
ombuden också att få yttranden kring
alla motioner så att de kan läsa in
sig på dem och se vad partistyrelsen
tycker. Stämmohandlingarna kommer
att skickas ut och läggas upp på partiets hemsida senast 1 september.
Stämman kommer också att
behandla tre större politiska program
och åtta ställningstaganden som tagits
fram av olika arbetsgrupper. De tre
större programmen handlar om Centerpartiets profilfrågor: landsbygd,
jobb och företagande samt miljö och
klimatfrågor.
Stämmoombuden kommer att
kunna utnyttja ett tekniskt stöd som

...liksom besök i Falu
koppargruva.

Besök på Carl Larsson-gården
är en av de kringaktiviteter som
kommer att erbjudas i samband med partistämman...

Vi kommer att
erbjuda barnpassning och andra
aktiviteter.
gör det möjligt för dem att begära
ordet, begära replik och rösta via läsplatta eller bärbar dator.
I samband med partistämman
kommer Centerpartiet i Falun också
att bjuda på olika kringarrangemang,
bland annat besök i Falu koppargruva
och på Carl Larsson-gården. Nytt för

i år är att det finns speciella aktiviteter
för barnfamiljer.
– Vi kommer att erbjuda barnpassning och andra aktiviteter för att underlätta för ombud att vara med på stämman även om man har barn. Dessutom
har vi Lugnets övriga anläggningar i
närheten med bland annat simhall och
tennis, säger Henrik Falk.
Ett mycket uppskattat inslag är förstås också banketten med trerätters
middag och underhållning, som hålls
på lördag kväll.
– Centerombuden brukar vara väldigt danssugna och vill bryta borden
snabbt.
På lördag eftermiddag delas Centerpartiets högsta utmärkelse Brams-

torpsplaketten ut. De som fick motta
utmärkelsen ur partiordförande
Annie Lööfs hand vid partistämman
2013 var Halvar Pettersson, Britta
Hammarbacken, Stig Davidsson,
Helena Nilsson Lannegren och Rolf
Kenneryd.
Preliminärt program

Partistämman inleds med invigning
den 24 september kl 12.30 följt av
stämmoförhandlingar och kommittéarbete.
Partistämman avslutas den 27 september
kl 13.00. Partibanketten hålls på lördag
kväll den 26 september.
Mer information finns på
www.centerpartiet.se/stamman-2015
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Nu behöver vi

Närodlad
integration
Centerpartiet vill gå på djupet för att få integrationen
att fungera bättre i Sverige. Det som behövs är snabbare vägar till jobb, värdiga boenden och en ärlig chans
för kommunerna att erbjuda ett bra mottagande, säger
Johanna Jönsson, talesperson för integrations- och
migrationsfrågor.
Text: Johanna Stenius Foto: Getty images & Anna Simonsson

Människor som flyttar till Sverige
är en tillgång. Ändå är utanförskapet stort bland många utrikesfödda
idag. Johanna Jönsson, Centerpartiets
talesperson för integrations- och
migrationsfrågor, förklarar att det
som behövs är att rätta till brister i de
system som byggts för att ta emot och
stötta nyanlända. Sveriges integrationsutmaningar ligger till stor i de
systemfel som finns idag.
En viktig fråga är möjligheten för
nyanlända att komma i arbete, att gå
från utanförskap till jobb. Här finns
bland annat ett behov av att reformera
Arbetsförmedlingens roll.
– Arbetsförmedlingen är ett jättehinder idag. De har det grundläggande ansvaret sedan 2010, och det
klarar de inte. Där vill vi ha fler aktörer som kan hjälpa till. Till exempel
kommuner, bemanningsföretag eller
studieförbund skulle kunna avlasta,
säger Johanna Jönsson.
I Centerpartiets 20-punktsprogram
för en närodlad integration finns även
en rad andra förslag som ger snabbare vägar till jobb, till exempel lärasvenska-praktik med lägre lön, möjlighet för flyktingar att byta spår till
18 • tidningen C

arbetskraftsinvandring från dag ett
och att göra det enklare att komplettera sin utbildning.
– Det är viktigt att agera tidigt så att
folk inte hamnar i utanförskap. Att så
många nu sitter sysslolösa på våra asylboenden i månad efter månad är helt
oacceptabelt. Går det lång tid är det
svårare att komma in och de absolut
flesta vill ju komma in i samhället. Det
ska såklart stöttas och uppmuntras.
En annan viktig fråga är flyktingarnas möjligheter att hitta snabbare vägar till ett värdigt boende. Här
vill Centerpartiet bland annat införa
en första boende-garanti vid kommunmottagandet, bygga tillfälliga
modullägenheter för att underlätta
kommunmottagandet och utnyttja
möjligheten att hitta anvisningsbostäder på landsbygden.
Johanna Jönsson lyfter också fram
frågan om att få ett jämnare mottagande över landet. För att kunna få till
det måste man börja med att plocka
bort de hinder som finns.
– Den ekonomiska ersättningen
är grundläggande, kommuner måste
kompenseras fullt ut. Idag är allt så
krångligt att få har koll på hur det

Snabbare vägar till jobb behövs för att förbättra
integrationen, enligt Johanna Jönsson.

egentligen fungerar. Det finns många
grupper av utrikesfödda, allt från flyktingar till arbetskraft och anhöriga
och alla har olika system, säger hon.
Men en viktig sida av migrationsoch integrationsfrågan är också den
som handlar om värderingar. Hur ska
vi hantera växande konflikter och diskriminering? Det är en fråga som man
måste våga lyfta och ta i med tydlighet. Johanna Jönsson ser behov av att

Centerpartiet står
för öppenhet mot
omvärlden och en
human integrationspolitik.

Johanna Jönsson

Ålder: 32
Gör: Riksdagsledamot och talesperson för
integrations- och migrationsfrågor.
Bor: I Stockholm, men kommer från Orsa och Sollerön.
Familj: Hundvalpen Alma
Bakgrund: Jag har haft väldigt många olika jobb, bland
annat i servicebranschen, som fastighetsförmedlare,
flygvärdinna, projektledare och med politisk påverkan
inom flyg och miljö. Jag har pluggat internationella
relationer, juridik och kriminologi.
Intressen: Just nu är det väldigt mycket politik, men
annars djur, ridning, friluftsliv, filosofi och personlig
utveckling.

ta fram riktiga fakta som kan bemöta
alla de rykten som florerar kring migration och integration. Nästa steg är
sedan att nå ut med dessa fakta.
– En allmän kunskapshöjning
behövs verkligen. Vi måste kunna hantera även obekväma fakta och våga lösa
de utmaningar som ryms däri. Dessutom behöver vi diskutera värderingar
och integration, inte bara jobb och
bostäder. Centerpartiet står för öppenhet mot omvärlden och en human migrationspolitik. Det är värderingar som
vi inte kompromissar om.
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miljöpolitik och tillväxt
Centerpartiets seminarium i Almedalen: Från vänster
Martin Ådahl, Centerpartiets chefsekonom, John
Hassler, ordförande för Finanspolitiska Rådet, Svante
Axelsson, generalsekreterare i Svenska Naturskyddsföreningen och Sarah McPhee, VD för SPP.

Dags för grön
skatteväxling
Centerpartiet är det enda riktiga miljöpartiet. Nu visar
partiet ännu tydligare att det går att genomföra en effektiv miljöpolitik som dessutom ger tillväxt och fler jobb.
Martin Ådahl, chefsekonom, berättar om den nya vägen,
som presenterades under Almedalsveckan.
Text: Johanna Stenius Foto: Centerpartiet

Det är dags att konkret förändra
miljöpolitiken. På ett år har inte mycket
hänt på området i Sverige och därför
vill Centerpartiet visa vägen. Instrumentet? Skatteväxling – att sänka skatten på arbete genom att höja skatten på
utsläpp och föroreningar.
– Skatteväxling, som vi pratat om
länge, ger en dubbel vinst. Miljöproblemen minskar, samtidigt får vi ett
bättre skattesystem när vi sänker skatten på det som är bra, arbete och
företagande, berättar partiets chefsekonom Martin Ådahl som tillsammans med Annie Lööf presenterade
den nya vägen under ett seminarium i
Almedalen.
– Sverige är ett litet land men vi
kan påverka jättarna som har de globala miljöfrågorna i sina händer, Kina
och Indien, genom att vara ett lysande
föredöme och visa att tillväxt och
miljö går hand i hand. Vi måste visa
att de inte står mot varandra, säger
Martin Ådahl med en indirekt referens till Miljöpartiets motstånd mot
ekonomisk tillväxt.
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Under tiden i regeringen fick Centerpartiet igenom förändringar i miljöpolitiken, bland annat ökade kvoter av
elcertifikat vilket gjorde att vindkraften
tiodubblades. Det blev också mer lönsamt med miljöbil tack vare Centerpartiets initiativ med miljöbilspremie och
utsläppen från biltrafiken vände ned.

Vi utmanar
Miljöpartiet och
visar att vi också
i opposition kan
vara konkreta.
– Vi har fått höga betyg av bland
andra OECD för miljöpolitiken, men
det räcker inte. Det är med smarta
styrmedel som det blir ”action” vad
gäller miljöfrågor. Vi kan sätta olika
mål, men utan medel att nå dem blir

det inget. Med grön skatteväxling får
man en massa positivt på köpet.
– Småföretagen får i vårt förslag
sänkta skatter för sin första anställda
och sina första investeringar, och de är
de som skapar de flesta jobben.
I skatteväxlingen finns också planer
på att höja skatten på farliga ämnen.
– Det finns en mängd farliga kemikalier som i större mängder inte är bra
och måste minskas. Vi behöver lägga
skatterna på de kemikalierna i elektronik, byggvaror och kläder, säger
Martin Ådahl. En skatt ska också införas på sopförbränning.
– Det är väldigt mycket import av
sopor till Sverige idag, och problem
med gifter. En skatt som riktar in sig
på miljöeffekterna kan dessutom dra
in hundratals miljoner kronor, säger
Martin Ådahl. På sikt är den största
frågan priset på koldioxid på EU-nivå
och det krävs ett enormt krafttag för
att rädda det viktigaste: EU:s utsläppshandel som leder vägen för pris på
koldioxid i hela världen.
– Priset på koldioxidutsläpp har gått

180

Tillväxt och miljö
BNP och koldioxidutsläpp 1990–2014

160

Den gröna skatteväxlingen
i korthet

BNP (volymindex, 1990=100)
140

Här är grundpelarna i den skatteväxling
som ska minska miljöproblemen och
öka tillväxten.

Utsläpp CO2 (index, 1990=100)
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Källa: Naturvårdsverket och SCB
Statistiken visar att tillväxt och minskade utsläpp mycket väl kan gå hand i hand.

ner väldigt mycket. Vi vill göra ett
räddningspaket där vi minskar utsläppen med en rejäl engångsinsats och
sedan vidare för framtiden. Vad som
händer då är att man utöver miljövinsten dessutom får intäkter i miljardklassen för Sverige och andra, säger
Martin Ådahl som är säker på att de
här nya vägarna för miljöpolitiken

kommer att få stor genomslagskraft.
– Vi utmanar Miljöpartiet och vi
visar att vi också i opposition kan vara
konkreta och ”in action”. Vi visar att vi
kan göra ännu mer. De höjer skatten
på arbete sex gånger mer än på miljö
– vi däremot skatteväxlar, med åtgärder som faktiskt kan påverka saker och
ting, avslutar Martin Ådahl.

Sänkta skatter på arbete och
småföretag
• Sänkt skatt på den först anställda i
nya småföretag, som slipper arbetsgivaravgift i två år.
• Färre ska betala högsta marginalskatten.
• Investeraravdraget mångdubblas så
att nystartade företag kan investera.
Höjda skatter på föroreningar:
• Kemikalieskatt på farliga ämnen
• Skatt på sopförbränning
• Slopade subventioner på
miljöskatter för gruvor
På sikt:
• Reform av EU:s utsläppshandel.
Läs mer om förslagen på
www.centerpartiet.se

tidningen C • 21

almedalen 2015

Stjärnspäckat
i Almedalen
Text: Erik Aronsson Foto: Centerpartiet

Centerpartiet bjöd på
ett digert program under
årets upplaga av Almedalsveckan, inte minst på
partiets mötesplats på S:t
Hansplan i centrala Visby
med samtal mellan Centerpolitiker och inbjudna
gäster.
Programmet kryllade av
välkända gäster som naturfotografen Mattias Klum,
krögaren Carl Jan Granqvist, polisen och tv-profilen Martin Melin och
Avanzas sparekonom Claes
Hemberg.
Andra gäster var ubåts2

jägaren Göran Frisk, SVT:s
vd Hanna Stjärne, Somalia Bandy-grundaren Patrik
Andersson, Teslas Nordenchef Peter BardenflethHansen och en rad ytterligare spännande namn.
– Det är ett mellanvalsår
och många andra partier satsade inte stenhårt
på Almedalen i år. Vi hade
dock en urstark uppställning av kända gäster och
det kändes väldigt bra att
kunna avsluta den politiska
vårterminen med flaggan i
topp i Visby, säger Centerledaren Annie Lööf.

1

3

5

4

1. Mattias Klum, naturfotograf.
2. Göran Frisk, ubåtsjägare.
3. Emil Källström, Centerpartiets ekonomisk-politiske
talesperson (till vänster) och Claes Hemberg, sparekonom på Avanza.
4. Från Centerpartiets mångfaldsseminarium. Från vänster Abir Al-Sahlani, mångfaldsansvarig på Centerpartiet, Anna Rehnwall, ansvarig för tankesmedjan Fores
migrations- och integrationsprogram och Banar Sadet,
mångfaldsstrateg på BRSC.
5. Martin Melin, tv-profil (till vänster) och Johan Hedin,
Centerpartiets rättspolitiske talesperson.
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Annie

nu blickar
vi framåt

Vilket år det har varit. När nu sommarens lata

dagar ger oss några veckors välförtjänt semester kan
vi se tillbaka på två valrörelser, ett utlyst och inställt
extra val och inte minst centerpolitik i massor. Vid
den här tiden för ett år sedan hade vi precis gjort vårt
bästa EU-val på 19 år. Vi hade fått svenska folket att
prata djurskydd, tänka efter en extra gång över vilket
kött man la på grillen och blivit en tungviktare i miljöfrågorna. När nästa valrörelse kom fortsatte vi vår
framgång även där. Vi gick framåt såväl i kommunalvalet som i valet till landsting och regioner och vi var
det Alliansparti som stod starkast av alla även nationellt trots en mindre tillbakagång.
Tyvärr räckte inte Centerpartiets suveräna valspurt
och alla medlemmars fantastiska engagemang hela
vägen. Alliansen förlorade valet och vi fick ställa om till
oppositionsrollen. Hos vissa hade kanske luften gått
ur efter ett sådant nederlag. För oss var det början på
något nytt och spännande som vi tog oss an med
både nyfikenhet och energi. Vi har snabbt blivit en naturlig motpol till en regering som radat upp löftessvek
efter löftessvek. Som lagt på kostnad efter kostnad på
företag och jobb för att finansiera en omodern
1990-talspolitik med fokus på bidrag och industrikanslers istället för riktiga jobb. När Miljöpartiet har
svikit i fråga efter fråga har Centerpartiet visat att miljö
plus tillväxt är lika med sant. Vi har lagt förslag för
grön skatteväxling där de som förorenar och skräpar
ner får betala mer samtidigt som vi gör det ännu mer
lönsamt att jobba och starta företag. Och vi har inte
minst sagt stopp och belägg när Miljöpartiet och regeringen försökt lägga en ny skatt på sol- och vindel.
Under året har vi också presenterat 20 konkreta
förslag på integrationsområdet. Ett område där alla
har en åsikt men där få klarar av att presentera skar-

pa åtgärder till förbättring och samtidigt värna öppenheten och humanismen. Vi har också fortsatt att vara
hela landets röst när regeringen lagt en budget som
försämrar ROT-avdraget för att istället satsa på ombyggnationer i storstäderna och som gör det dyrare
att köra bil. Om det är något vi centerpartister förstår
att den svenska landsbygden inte behöver mer av så
är det krångligare regler och skatt på avstånd.
Nu blickar vi framåt. Om bara några veckor är det
återigen dags för partistämma. Den här gången i
Falun. Under våren har elva olika arbetsgrupper arbetat med att forma nya tankar och idéer inför stämman.
Deras arbete, tillsammans med alla de motioner med
spännande förslag som inkommit från medlemmar
från norr till söder, processas just nu av partistyrelsen. Jag kan lova er att vi kommer ha många intressanta diskussioner i Falun i höst. Det stärker Centerpartiet och vår roll som det visionära och tydliga
oppositionspartiet. I höst ska vi passa på att berätta
om vår kloka centerpolitik, både inför, under och efter
stämman.
För att Centerpartiet ska växa sig
starkare och för att vår politik ska
få än mer genomslag krävs det
att vi kraftsamlar under sommaren. Ska vi orka med debatterna och kampanjandet
framöver behöver vi ta några
timmar i hängmattan eller sluka en sommardeckare på
stranden. Så njut av ledigheten så ser vi till att tillsammans göra Sverige ännu
grönare och mer företagsvänligt i höst igen.

