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Politiken måste göras tillgänglig. I projektet
Mitt val ges personer med intellektuell
funktionsnedsättning möjlighet att delta
i en studiecirkel om valet 2014 samt en
valdiskussion med lokala politiker.
Läs mer på www.sv.se/mittval
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Nu laddar vi om!
DET FANNS EN pirrande förväntan i luften på valdags-

27.

kvällen. Efter veckor av glödande kampanj hade svenska
folket sagt sitt. Vad skulle svaret bli?

SKULLE ALLA personliga samtal, alla utdelade broschy-

36 MILJARDER
TILL LANDS
BYGDEN

rer och alla otaliga valmöten ge resultat?

ELLER SKULLE domedagsprofeterna få skrocka sitt hesa

hånskratt?

DET BLEV GLÄDJEN som segrade! Den blev miljöan-

svaret, djurskyddet och den aldrig sinande förnybara energin som tog hem spelet. Centerpartiet har ökat rejält
i Europavalet och nått det bästa resultatet på nitton år.
Trenden är bruten och pekar nu uppåt!

STARK POLITISK övertygelse. Riktigt avgörande fram-

tidsfrågor. Och en målmedveten, inspirerande kampanj
tillsammans. Nu vet vi att detta är en oslagbar kombo.

05. MEDLEMSÖKNING GÅR
MOT REKORDÅR

06.

TEMA: FULL FART MOT NÄSTA VAL

DE GRÖNA frågorna tar vi med oss till nästa kampanj.
Inför höstens val. Då lägger vi också in en extra växel
för jobb i hela landet. För vi vet, att om vi centerpartister
inte driver på i dessa frågor, då kommer ingen annan att
göra det tillräckligt hårt.

06. ”JAG ÄR EN TÄVLINGSMÄNNISKA I ALLT!”

NU BEHÖVER vi ta tillvara den nyvunna energin. Välkomna de nya centerpartister som har funnit oss i denna
EU-valrörelse. Och samtidigt andas ut, le mot solskenet
och samla ny kraft för höstens bravader.

16. LENAS KAMPANJ FÖR GIFTFRI VARDAG

JAG TROR ingen kommer att ens tänka tanken igen på

att räkna ut Centerpartiet. Nu har
vi åter visat att vi kan klara vad som
helst i valspurten. Och Sveriges
framtid behöver ett starkare Centerparti.
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Prata politik i sommar
Du som är sugen på att prata politik och träffa partikamrater
under sommaren kan boka in följandetillfällen:
• 25-26 juni, Borgeby Fältdagar
• 19-25 juli, O-ringen, Norra Åsum
• 26 -28 juni, Cityfestival/
• 2-10 augusti, Stora Nolia, Piteå
Prideparad, Västerås
• 23 aug, Marknadsdag i Flen,
• 28 juni, Jordbrukets dag, Julita
• 25 aug, Blodomloppet, Västerås
• 2-3 juli, Hörby marknad
• 24 aug, Familjedag, Sala
• 14-16 juli, Kiviks marknad
• 30-31 augusti, Skånska Jakt &
• 17-18 juli, Sjöbo marknad
Fiskemässan, Bosjökloster

Annies bästa
kampanjtips:
Möt människor där de befinner
sig i sommar, på stranden eller
kanskei parken. Bjud på något
extra och oväntat. Till exempel
popkornstrutar av valmaterial.

Enkelt att
anmäla nya
medlemmar
Är du haj på att fixa nya medlemmar? Nu är det busenkelt
att anmäla dem till riksorganisationen. Här kommer två vägar:

Lenas bästa kampanjtips:
•
•
•
•
•

1. Via hemsidan centerpartiet.
se/blimedlem

Prata med vänner.
Sätt på Centerknappen.
Skriv insändare.
Säg emot när någon påstår felaktigheter.
Var stolt över de framsteg Centerpartiets
politik gett.

Kalender
V 27
Almedalsveckan
Juni

31 juli
Brevröstning
startar
Juli

CENTERPARTIET (mellanslag)
PERSONNR (mellanslag)
MAILADRESS och skicka
till 726 72

7 augusti
Förtroende
rådet beslutar
valprogrammet
Augusti

6 juli
Centerpartiets
dag i Almedalen
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2. Via sms: Skriv

27 augusti
Förtidsröstningen inleds

17 september
Valnämndens
preliminära
rösträkning
avslutas

September

8-9 augusti
Valkonvent i Solna.
Valmanifest tas
av partistyrelsen

14 september
Valdag

Medlemsökning

går mot rekordår
Sällan har det strömmat in så många nya medlemmar,
i slutet av maj hade 1245 nya medlemmar valt att lösa
medlemskap i Centerpartiet. Det går mot ett rekordår.
TEXT: Pernilla Melander BILD: Patrick Trägårdh

VISST ÄR DET VAL och det i sig ska-

par alltid större intresse för politik
och politiska organisationer. Under
2010 kom det till 2027 nykomlingar,
men årets siffra på 1245 bara under
de knappt fem första månaderna är
något i hästväg.
I år har redan tre distrikt - Jämtland, Västerbotten och Norrbotten – ökat sitt medlemstal jämfört
med antalet betalande medlemmar
2013. Och då är mer än halva året
kvar. Det bäddar för att centerrörelsen kan göra något historiskt och
för första gången sedan 70-talet öka
medlemstalet.
Emma Petersson, ansvarig för
medlemsrekrytering på riksorganisationen, säger att det egentligen
bara handlar om en sak:
– Det personliga samtalet är den
avgörande faktorn, prata med folk.
Sedan kan vägen fram till
själva samtalet ha olika
orsaker.

HON BERÄTTAR.

– I kretsar där
vi ser nya medlemmar är det
vanligt att man
helt enkelt

har bestämt sig för att bli fler. Vi
måste bli fler. Det kan vara en eldsjäl eller ett större gäng som tillsammans har gjort en strategisk planering för hur de ska växa.
I Falun hade till exempel Göran
Vestlund bestämt sig. Och lyckades
på tre månader att engagera ett 30-tal
nya medlemmar. I Norsjö kommun
räckte viljan om att bli fler till en ökning om 43 procent redan i år. Och i
Stockholms län är de inte sämre, hela
100 nykomlingar på fem månader.
SAMTALEN KAN också ta fart när en
het fråga blossar upp i kommunen
och speglas i lokalmedia. När Centerpartiet driver en tydlig linje och
kommuninvånarna tar ställning.
Det skapar ett lokalt engagemang.
– I den kampen är det läge att
fånga de som tar vårt parti. Ställ
frågan: Tycker du som
vi? Visa att den
partipolitiska
plattformen ger
möjlighet att
påverka.

Våga fråga om
medlemskap!
99% blir glada!

EXTERNA
KONFLIKTER

med exempelvis andra partier

fungerar ofta på
samma sätt, men
Allt fler vill bli
även interna hän- medlemmar i
Centerpartiet.
delser kan locka
Enligt Emma
till sig nyfikna
Petersson är
den snabbaste
personer.
vägen till folk
– Det kan
engagemang
handla om en viss att ställa frågan
kandidat inom
”Vill du bli medlem i Centerpartiet som gör
partiet?” Prova
att våra åsikter
du också!
blir tydliga och
skapar debatt.
Som sagt, allt som ger dig anledning att prata med folk och skapar
engagemang öppnar upp för personliga samtal och chansen att ställa
frågan: Vill du bli medlem i Centerpartiet?
Tänk om man får ett nej till svar?
– 99 procent blir glada och smickrade, säger Emma, som aldrig har fått
ett nej. Möjligen att någon svarar att
de ska tänka på saken.
Det tuffa målet för 2014 ligger på
5 000 nya medlemmar till hela centerrörelsen. Hur många av dem värvar du med den enkla frågan: Vill du
bli medlem i Centerpartiet?
På sidan 32 i detta nummer
träffar du sex nya medlemmar.
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FULL FART MOT NÄSTA VAL

”Jag är en
tävlings
människa
i allt!”
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Det var viljan att förändra Sverige som fick Annie Lööf att engagera sig politiskt.
I rollen som partiledare och näringsminister är engagemanget i högsta grad närvarande och det som driver henne varje dag. Oavsett om hon har tunga förhandlingar i regeringen eller reser runt i landet för att lyssna på väljare. Som under
den två dagar långa resan till Kalmar län där alltifrån företagande i välfärden till
89-åriga Maj-Britts gardiner stod på agendan. 
TEXT: Emma Fahlstedt BILD: Jimmy Stjärnborg
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FULL FART MOT NÄSTA VAL
Annie Lööf
träffar lokala
företagare
i Ekerum.

UNGEFÄR 1-2 DAGAR i veckan

under åtta års tid har Annie Lööf
varit på resande fot. Hon har mött
tusentals människor - unga företagare och pensionärer, lantbrukare
och börs-VD:ar. I rollen som statsråd och partiledare krävs både en
fast hand som vågar fatta beslut och
ett lyssnande öra. Att lyssna på vad
människor i landet berättar ser hon
som något av det bästa med jobbet.
– Jag älskar att träffa människor,
särskilt när jag är ute och reser. Att
lyssna på vad de har att säga. Det var
också därför jag en gång blev politiker, för att få möjligheten att göra
Sverige bättre.
Sorlet från småprat blandas med
klirr från kaffekoppar. I Ekerum
på Öland är stämningen och förväntningarna höga denna grå
disiga f ebruarimorgon. Ett stort antal l okala företagare är samlade för
att äta frukost och lyssna till Annie Lööf. Rummet fylls snabbt och
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intresset är så pass stort att stolarna inte räcker till. Landshövding
Stefan Carlsson modererar och
Annie håller ett anförande innan
hon får frågor från publiken. Hon
talar om tillväxt och om möjlig
heterna att bedriva företag i hela
landet. Det behövs snabbt bredband, bättre infrastruktur och
enklare regler så att jobb och utveckling kan skapas på fler platser
i Sverige. Annie Lööf är medveten
om att man som företagare idag,
såväl som i andra tider, måste vara
både beslutsam och driven.
– Man måste vara rejält envis, då
går det. Och går det inte ändå så går
det garanterat nästa gång, säger Annie till publiken medan hon engagerat ackompanjerar sina ord med
händerna.
För Annies egen del har envis
heten och engagemanget varit
en självklar del så länge hon kan
minnas.

ALLT BÖRJADE i byn Maramö där

Annie växte upp på den sydsvenska
landsbygden. Hon spelade fotboll,
åkte på campingsemestrar och levde
som hon säger själv, ett rätt vanligt
svensson-liv. Hennes politiska intresse växte tidigt och som artonåring bestämde hon sig för att gå med
i Centerpartiet, efter att ha ambitiöst
granskat alla partiprogrammen som
fanns.
– Det låter säkert nördigt och
överambitiöst att göra så men jag
gjorde verkligen det. Jag gick samhällsprogrammet, läste väldigt
mycket och ville engagera mig. Det
var när jag läste Centerpartiets program som jag direkt kände att jag
hittat rätt och att partiet delade mina
grundvärderingar. Jag gick med och
blev som nittonåring invald i kommunfullmäktige i Värnamo och fick
en plats i socialnämnden.
Att som första politiska uppdrag
sitta i socialnämnden blev både läro-

rikt och stundtals tufft. De människoöden
hon kom i kontakt med gjorde att kontrasten blev stor mot Annies uppväxt i Maramö. Men här förstärktes också hennes
engagemang och avstamp i den för Centerpartiet grundläggande sociala liberalismen.
– Det handlar om att se till de som är utsatta, något man kan vara vid olika perioder i livet. Jag har fått med mig en djup
respekt för människor som har det
svårt. Även om jag inte satt särskilt
lång tid i socialnämnden, ett drygt år
ungefär, så lärde jag mig mycket och
är tacksam för den tiden.
MEN ANNIE LÖÖF ville mer och bestämde sig för att försöka nå riksdagen.
För att ha en chans att komma in var hon
tvungen att bli inkryssad och en intensiv
valkampanj tog fart. Hon var målmedveten,
satte mål och delmål och använde allt sitt
småländska engagemang och driv för att nå
hela vägen fram. Att lyckas omsätta engagemanget i praktiken kräver passion.
– Dels handlar det om att verkligen tro
på det man gör. Det krävs vilja och en hel
del jäklar anamma. Sedan handlar det om
att vara kreativ och tänka i nya banor. Då
ser andra människor runt omkring att man
verkligen älskar och brinner för det man
gör. Så var det för mig, och jag är fortfarande väldigt glad att jag faktiskt fick förtroendet från så många människor att föra deras
talan i riksdagen.
Företagarfrukosten är slut och Annie
hinner hälsa och småprata med många av
deltagarna innan hon åker vidare mot Nybro. Hon intervjuas av media och kommer med anledning av besöket att medverka i både tidningar, radio och tv. Frågorna
hon får handlar om jobb, landsbygd och
opinionsmätningar. Hon svarar engagerat
och eftertänksamt på allt men är i ärlighetens namn trött på att prata opinionssiffror
många månader före valdagen.
– Jag ser verkligen fram emot det här året
med hårt arbete och många spännande debatter, säger hon till den lokala tidningens reporter samtidigt som hon påminner
om att Centerpartiet var det parti som öka-

de mest av alla mot slutet i förra valet. Hon
skulle önska att mer fokus hamnade på politik och engagemang och mindre på opinionsmätningar.
ENGAGEMANG KRÄVS för en förbättrad

Jag ser fram
emot hårt
arbete och
spännande
debatter.

värld. Det finns med i rollen som partiledare och minister och det fanns hos den
då artonåriga Annie från Maramö som
gick med i Centerpartiet. På frågan
om det är samma parti idag som då
är svaret både och.
– Våra rötter är urstarka och över
hundra år gamla. Vi har samma
grundvärderingar och samma gröna,
sociala liberalism. Det är vårt kitt och
det som gör oss unika. Sedan är det
klart att vi driver olika frågor beroende
på vilken tid man lever i. Det är naturligt.
Men frågor om jobb och tillväxt i hela landet har alltid varit aktuella. Jag är stolt över
vår historia. För hundra år sedan var majoriteten av Sveriges befolkning småföretagare så vår politik idag hade på många sätt varit precis lika aktuell för dem.
RESANS NÄSTA anhalt är Nybro och Jute-

gården, en mötesplats för daglediga. Där
väntar företagare inom välfärdssektorn på
Annie, tillsammans med representanter
från Nybro kommun. Att öka kvaliteten i
välfärden genom den mångfald och valfrihet som uppstår när fler får möjlighet att
driva välfärdsföretag är en av Annie Lööfs
hjärtefrågor. Det är en bransch där kvinnors företagande skulle kunna växa starkt
och skapa nya jobb. Dagen innan träffade
Annie 89-åriga Maj-Britt som var mer än
nöjd med sitt val av Evas privata hemtjänst.
Annie Lööf berättar om besöket hos MajBritt när hon träffar företagarna i Nybro.
De vill också förverkliga sina idéer för
bättre kvalitet genom att få driva vårdföretag i sina kommuner. Diskussionen handlar om vård och företagande men också
om jämställdhet. Samtalet glider in på de
ibland kritiserade vinsterna i välfärden.
– Varför ska biltvätten som tvättar kommunens bilar få gå med vinst men inte
jag som tar hand om kommunens gamla?
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undraren av företagarna vid bordet.
För Annie Lööf är det självklart
att företag som satsar i välfärden
måste få gå med överskott. Alltid
under förutsättningen att kvaliteten
är hög.
– Utan möjligheten att göra vinst
kan man som företagare heller inte
få möjligheten att investera i verksamheten och göra den bättre. Med
fler privata initiativ i vård och omsorg får vi förutom mångfald och
kvalitet också en ökad möjlighet för
kvinnor att driva företag. Synen på
vilka företag som får göra vinst på
skattepengar och vilka som inte får
det blir en jämställdhetsfråga för
mig.
SVERIGE HAR LÅNGT kvar till att bli

helt jämställt och kvinnor och män
har fortfarande olika förutsättningar.
Annie Lööf vet. I sin roll har
hon det yttersta ansvaret för drygt
386 medarbetare. Hon har tunga
poster, som näringsminister och
departementschef. Dessutom är hon
partiledare och ska leda sitt parti
I Nybro lyfter hon
en hjärtefråga, ökad
kvaliteti välfärden via
mångfald och valfrihet.
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framåt under ett år med två valrörelser. Detsamma gäller övriga partiledare i regeringen men till skillnad
från Annie får de sällan eller aldrig
frågan hur de egentligen orkar med
sina förtroendeuppdrag. Att vara
kvinna i ledande position är att
ständigt behöva möta fördomar och
få försvara de åtaganden man gjort.
Det gäller i näringslivet och det gäller i politiken. Och Annie Lööf blir
både trött på och provocerad av de
attityder hon ibland möts av.
– Det här är ett problem och något av det jag brinner allra mest för.
Vi har en lång väg kvar innan kvinnor har samma förutsättningar som
männen. Genusfrågan är oerhört
viktig och jag försöker lyfta den hela
tiden.
Mycket börjar i hemmet, menar
Annie. Människor ser att kvinnor
ofta tar det största ansvaret för hushållsarbetet och då förväntas detsamma även av kvinnor som vill
jobba mycket. Därför är det viktigt
genom olika incitament att försöka få kvinnor och män att dela mer

jämställt på föräldraledighet och
vab-dagar. Kvotering vill hon inte
se, snarare en ökad jämställdhetsbonus för att uppmuntra fler pappor
att vara hemma. Själv har hon valt
att vänta med familjebildandet för
att istället fokusera på jobbet. Det
hindrar henne inte från att med passion prata om kvinnors och mammors rätt att kunna kombinera jobb
och familj.
– Mycket handlar om attityder.
Många kvinnor vill vara föräldralediga en kortare tid och sedan börja jobba och då ska man kunna göra
det utan att bli ifrågasatt för sina val.
Där behöver vi bra förebilder i de
kvinnor som gått före oss. Jag hoppas kunna bana väg för andra genom mina uppdrag just nu. Genom
att visa att det går att vara kvinna
och jobba på det sätt jag gör. Min tid
som partiledare är tuff och intensiv
men jag tror att det kommer att bli
lättare för andra kvinnor framöver
att se att det går. Man behöver inte
alltid göra det som förväntas utifrån
att man är kvinna eller man.

ÅTER TILL KREATIVITETEN från

valkampanjen 2006. Då badade Annie isbad för att peka på den globala
uppvärmningen, slog in Arbetsförmedlingen i Jönköping i plåster och
delade ut popcorn i strutar gjorda
av sina kampanjfoldrar. Idag blir det
få isbad men kreativiteten är med
ändå. Som när det handlar om det
Annie beskriver som ”en väg in”, ett
sätt för småföretagare att lämna in
en mängd uppgifter på samma ställe
för att slippa krånglet med flera
myndigheter. Tidsbesparande för
företagarna som kan ägna sin tid åt
annat än att lämna in blanketter och
mitt i prick för vad som är Centerpartiets politik om mer tillväxt och
mindre krångel. Enkelt kan tyckas,
men som så ofta i byråkratins värld
tar det tid och väntan. Och just att
vänta är något som Annie helst gör
så lite som möjligt.
– Jag är otålig av naturen och vill
att saker och ting ska gå snabbt, jag
gillar inte att vänta. Samtidigt är det
viktigt att många människor är med
i politiska processer, då blir det allra
bäst. Men det är klart att jag ständigt
får jobba på att tygla min otålighet
och det krävs ett enormt tålamod.

DET ÄR I DE situationerna hon

gärna söker sig till skogen. När hon
är frustrerad eller upprörd är bästa
medicinen en intensiv löprunda på
vandringslederna bakom husknuten.
Politik handlar om mer än bara trög
byråkrati, det blir mycket känslor
när människor vill förändra världen.
I skogen kan Annie kanalisera ilska
genom tuffa löprundor, slappna av
eller få uppslag till nya politiska idéer. Drivet och målmedveten kommer fram när löparskorna trummar
mot skogsstigen. Tävlingsnerven
finns alltid med.
– Jag är en tävlingsmänniska i allt
jag gör och älskar att träna. Det är
min egen tid och jag försöker varie-

ra träningen så mycket jag kan. Styrketränar, löptränar eller går på spinning. Då på cykeln är det jag mot
spinninginstruktören, och det är
blodigt allvar.
Annie skrattar och demonstrerar ett hårt grepp på spinningcykeln kombinerad med ett fokuserat
ansiktsuttryck. Sedan berättar hon
om hur hon till stor del format sitt
ledarskap som partiledare, minister och chef utifrån just idrotten och
den kultur som finns där.
– Jag spelade fotboll under min
uppväxt och var målvakt. Det passade mig perfekt att vara individualist
i ett lag. Min roll var viktig men jag
kunde inte ensam göra jobbet utan
andra fick springa fram och göra
mål. Så vill jag vara som ledare också, lyssna in och se mina medarbetare. Samtidigt är det viktigt att också våga fatta beslut och ibland peka
tydligt framåt.
RESAN NÄRMAR sig sitt slut och
Annie Lööf är framme vid flygplatsen i god tid före avgång. Hon köper
en banan och en chokladkaka med
nötter i. Slår sig ner vid ett bord i
ankomsthallen tillsammans med

pressekreteraren. Kollar mejlen,
Facebook och Twitter. Hon skriver
allt själv, de sociala medierna är
hennes egna och hon är stolt över att
vara en av de första politikerna på
Twitter.
– Jag startade mitt konto julen
2008, det vet jag för det var precis i
den vevan jag träffade min man.
Mannen heter Carl-Johan Lööf
och är den hon står allra närmast.
Det är också med honom hon helst
tillbringar sin lediga tid, även om
den är minimal. Just ledig tid är något hon i mångt och mycket får välja bort och precis som i jobbet gäller
det att effektivisera också de lediga
timmarna.
– En ledig lördag tränar jag gärna och umgås med min man såklart.
Men jag behöver också göra allt det
jag inte hinner på veckorna, som att
köpa kläder till jobbet eller tvätta.
Jag får ofta välja bort släktträffar, semestrar och kompismiddagar och
det är ett val jag gjort att satsa allt
mitt engagemang på jobbet just nu.
PLANET LANDAR med en duns på
Bromma flygplats och Annie Lööf
åker raka vägen hem till Nacka. Hon
hoppas på en lugn kväll där hon kan
packa upp väskan, ”jag vet inte vad
jag tänkte men tog med mig alldeles
för mycket kläder”, och varva ner.
Hon lyckas med sina förutsättningar
och förutom lite mejl, sms och telefonsamtal får hon tid för återhämtning i soffan. Innan hon går och
lägger sig skriver hon på Twitter.

”Idag har jag träffat företagare i en
mer än fullsatt lokal. Kanske inte så
konstigt - i Borgholm är var fjärde
person företagare (!).”
Det finns med andra ord underlag
för en närodlad och företagsvänlig
politik. Annie Lööfs framtidsresa
har på många sätt bara börjat.
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Laddad med energi

för kampanj

För IT- och energiminister Anna-Karin
Hatt är kampanjarbetet inför valet i full
gång. Under sina resor i landet uppskattar hon samtalen med väljare,
företagareoch lantbrukare.

Portföljen är fylld med energi och IT för en närodlad politik och minister
Hatt är redo. Nu är det kampanj som gäller.
TEXT: Inger Fredriksson BILD: Patrick Trädgårdh

– VI SKA LYSSNA när väljarna

berättar om sin vardag, men också
berätta om hur vi ser på framtiden.
Nu är det viktigare än någonsin att
vi alla är ute och mobiliserar, säger
IT- och energiminister Anna-Karin
Hatt.
Resor är normalläge för en minister, men ett valår blir det lite annor12 • TIDNINGEN C

lunda. Nu gäller det att dra valtåget tillsammans med medlemmarna
till framgång i september. Plattformen är stabil och fastlagd. Centerpartiet ska se till att Sverige får världens modernaste landsbygd och att
samhället ställs om till 100 procent
förnybart.

SVERIGE HAR KOMMIT en bra bit

på väg, men är långt ifrån i mål. Det
har Anna-Karin Hatt själv kunnat se
under de många resorna i landet. Ett
av de goda exemplen är Nyköpings
Rör och Svets, där ägarna Micael
och Elisabeth Pettersson tillverkar
effektiva brännare till värmeverk,
som går på export, och är med i

produktutvecklingen av ett fällbart
vindkraftverk för fartygsbruk.
– Vi har många energiteknikföretag som levererar smarta energilösningar. Vi är duktiga på miljöteknik
i Sverige, säger Anna-Karin.
Att ställa om samhället till 100
procent förnybart under en generation är en stor, men nödvändig uppgift och där handlar en del om att
styra om transporterna.

ternativen, som etanol och biogas,
som vi vill ha mer av.
Det nämns ofta många siffror och
årtal i debatten. Anna-Karin menar
att man inte behöver fastna i det.
– Kom ihåg två saker – 60 procent
av elproduktionen idag är förnybar
och vindkraftsproduktionen av el

SVERIGE ÄR REDAN nu långt

framme inom EU. Centerpartiet drev på för att det
2020 ska vara tio procent
förnybart i transportsektorn. Redan idag har Sverige närmare 15 procent
och har därmed redan
nått målet med råge. Men
samtidigt återstår det
mesta, att byta ut bensin
och diesel mot andra bränslen och att få in mer eldrift.
– Det är inte bilen, utan det är
utsläppen som vi jagar, poängterar
Anna-Karin. Massor av människor
är beroende av bilen för att kunna ta
sig till jobbet, skjutsa till skolan eller
till barnens fritidsaktiviteter.
– Miljöpartiet vill straffbeskatta
bilen, det vill inte vi. Vi ser till att
det blir billigare att köpa en miljöbil som drivs med el eller alternativa
bränslen.

LANDSBYGDEN SITTER på det

gröna guldet, möjligheten att göra
biogas. Den svenska bonden har
gödseln till biogasen, råvaran till
etanolen, restprodukterna från skogen som kan bli till andra förnybara
bränslen. På landsbygden finns
också vinden och vattenkraften.
– Grundtanken är enkel. Det ska
löna sig att göra miljövänliga val. Vi
höjer skatten på koldioxidutsläpp,
det som vi vill ha mindre av, och tar
bort skatten på de rena förnybara al-

Centerpartiet vill:
• Ta vara på landsbygdens
gröna guld som förnybara
bränslen.
• Skapa världens modernaste
landsbygd med bättre
mobiltelefoni och snabbt
bredband.
• Gröna jobb ger grön tillväxt.
Vi ser möjligheterna i den
gröna tillväxten som världen
behöver.
har tiofaldigats sedan Centerpartiet
och Alliansen tog över regeringsmakten 2006. Idag är mer än hälften
av all energi i Sverige förnybar. Vi
ska nå 100 procent förnybart, det är
dit vi ska inom en generation.

EN VIKTIG DEL i att nå målet om att
Sverige ska ha världens modernaste
landsbygd, är tillgången till bredband. Centerpartiet förhandlade
hårt och framgångsrikt för att få
in fler bredbandsmiljarder i landsbygdsprogrammet. IT-minister Hatt
ser få initiativ från oppositionen.
– Regeringen har nyligen beslutat att 700 MHz-bandet framöver
ska användas för mobilt bredband,
framförallt på landsbygden. Miljöpartiet har sagt att de är
emot beslutet, vilket skulle
leda till att invånarna fick
mycket sämre mobilt bredband. Socialdemokraterna
har inga idéer och Miljöpartiet går i motsatt riktning, de vill hellre backa
banden. Oppositionen
har inget gemensamt, inte
heller om energipolitiken.
De tre partierna har tre olika agendor. Här har Centerpartiet trumf på hand med vår
tydliga politik; 100 procent förnybart och världens modernaste
landsbygd.
För det finns många som har
mycket att vinna på Centerpartiets
politik.
– På lång sikt är den största vinnaren jordklotet, men mer nära så
förbättrar vi för dem som skapar
jobben.
– Det finns mycket som vi kan
vara stolta över. Det är faktiskt
Centerpartietsom står för den förnybara energin, som ser till att det
kommer bredband till landsbygden
och som sett till att det förts till
medel till drift och underhåll av vår
infrastruktur.
– Vi står för en närodlad politik.
Nu bygger vi vidare på det som är
våra starka ideologiska rötter, att
vi ska bygga ett samhälle som tar
vara på de resurser som produceras
lokalt.
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Eskil slåss för

hela landet

Med ett nytt, robust landsbygdsprogram och en
framgångsrik vårbudgetproposition i ryggen ser
Eskil Erlandsson fram emot att ta debatten på
marknader och torg. Han är inne på sin tolfte
valrörelse och får positiv energiav att träffa
människor ute i landet.
TEXT: Pernilla Melander BILD: Johanna Stenius

DEN ANDRA MANDATPERIODEN som landsbygdsminister

går mot sitt slut och under en period kommer arbetet på
landsbygdsdepartementet att gå på tomgång. Nu tar Eskil
på sig kampanjkepsen och blickar framåt för att illustrera
vad han vill åstadkomma under de kommande fyra åren:
– Då ser jag ett land där jobben, livet och aktiviteterna
finns i hela landet. Det handlar främst om att utveckla bioekonomin där skogen, jorden, vattnet och maten ska brukas av samhället. Jag ser många möjligheter till nya företag
men också att befintliga verksamheter utvecklas.
I Centerpartiets valplattform Närodlad politik står det
tydligt: ”För att Sverige ska må riktigt bra behöver människor i alla delar av landet ha möjlighet att bidra.” Det rimmar väl med Eskil Erlandssons hjärtefrågor.
– Med hela landet i fokus där jobben och aktiviteterna ska sjuda. Grunden för detta är goda villkor för nya och
växande företag på landsbygden och på mindre orter.

JOBB I HELA LANDET och resultat för miljön är grund-

stommarna i valplattformen. Och landsbygdens perspektiv
går som en röd tråd genom dem båda.
Som minister är uppgiften att kratta manegen med bättre
jobbvillkor för jobbskaparna på landsbygden. Det nya landsbygdsprogrammet för den kommande sjuårsperioden år
2014 – 2020 omfattar totalt 36 miljarder kronor. Regeringen
tillförde 2,8 miljarder extra för att kompensera minskningen av medel från EU. Bland satsningarna finns bland annat
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bondepaketet på 26,5 miljarder kronor för ett hållbart jordbruk i hela
landet.
– Jag vill se mer närproducerad
mat i Sverige, maten ska vara säker
och sund. Biologisk mångfald i vårt
land är en viktig del för att vårda det
svenska landskapet.
I vårpropositionen har regeringen satsat 700 miljoner till lokal service på landsbygden vilket innebär
en femdubbling jämfört med tidigare. En unik satsning har också gjorts
på järnvägar, vägar och bredband i
hela landet. Paketet till bredbandsutbyggnad på landsbygden på totalt
3,25 miljarder och infrastrukturprogrammet på 522 miljarder talar klarspråk.
– Bredband och infrastruktur är
avgörande när människor funderar
över om man vågar ta steget från anställning till ett eget företag. Därför
lanserade vi det stora infrastrukturprogrammet som går till hela landet,
även till vägen med gul skylt, säger
Eskil Erlandsson nöjt.
HAN MENAR ATT landsbygden är
större delen av Sverige med stora
förutsättningar i naturresurser som
med jorden, skogen och vattnet. Här
finns möjligheter till företagande
och jobb. Sedan 2006 har utanförskapet i Sverige minskat med mer än
200 000 personer. Här har visionen
om Matlandet bidragit till att öka
antalet sysselsatta med 9100 personer mellan åren 2008-2012.
En levande landsbygd och konkurrenskraftiga gröna näringar som
kan producera klimatsmart, närproducerad mat och den förnybara skogsråvaran är avgörande för en
hållbar utveckling. Ett viktigt mål är
att Sverige ska vara klimatneutralt år
2050. Grön ekonomi bygger på principen att det som är bra för miljön
ska vara billigt och det som är dåligt
ska vara dyrt.

Eskil Erlandsson besöker
Svista gård utanför Uppsala
som producerar ekomjölk:
– Jag älskar valrörelser!
Man får så otroligt många
goda vänner och fina
kontakter i mötet med alla
trevliga människor.

Centerpartiet vill:
• Skapa förutsättningar för jobb och företagande på landsbygden, genom
sänkta kostnader och mindre krångel för små företag.
• Satsa på infrastruktur för företagande och pendling. Den framtida tillväxten
och möjligheten att bo och verka i hela landet är beroende av ett robust
och välfungerande transportsystem.
• Införa en servicegaranti över hela landet. Grundläggande samhällsservice
avgör om en ort är attraktiv att bosätta sig i.

– Vi ska bruka utan att förbruka.
Det gäller jorden, skogen och vattnet som ska lämnas till kommande generationer, men vi måste bruka
vattnet för att få fisken på våra matbord. Vi ska heller inte nyttja andra
att producera vår mat och förbruka andra länders resurser. Egen produktion ger dessutom fler jobb på
landsbygden.
ESKIL ERLANDSSON kandiderade

första gången 1976 och lyckades
komma in kommunalfullmäktige i
Ljungby. Då cyklade han runt och
delade ut reklamlappar i brevlådan.
Nu går han in i den tolfte valrörelsen, åker runt i hela landet och träffar folk. Under sommaren kommer
han kampanja på marknader i Små-

land, träffa nya och gamla vänner på
hemvändardagar.
NATURLIGTVIS VAR VALET 2006 ett

minne för livet, men än mer spännande var valet 2010:
– Opinionssiffrorna tog fart sista veckan innan valet, när vi var på
Harpsund i augusti låg blocken precis lika och i maj låg alliansen rejält
under. Sedan vände det.
– Nu måste vi alla hjälpas åt att
vända siffrorna ännu en gång, tillsammans är vi nämligen oslagbara,
avslutar han och ger sig ut i
sommarkvällen.

Ladda ned valplattformen från
Centralen, sökord Valplattform
Närodladpolitik 2014
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Lenas kampanj

för giftfri vardag

När det drar ihop sig till valrörelse trivs miljöminister Lena Ek som allra, allra bäst.
Nu smäller hon upp en spontan kampanj med roll up, ett bord och bjuder på te.
TEXT: Inger Fredriksson BILD: Kristoffer Hellman

– JAG TYCKER ATT det är

fint att regeringsledamöter
också har lokal förankring och jag ska ge järnet
tillsammans med övriga
kandidater på riksdagslistan från Östergötland för
att valet ska bli en framgång för Centerpartiet.
Miljöminister Lena Ek
har tillbringat många dagar och nätter på resande
fot, i möten och i intensiva
förhandlingar. Allt för att
skapa allianser för att kunna komma överens när det
blir skarpt läge. Det är inte
alldeles olikt en valrörelse,
där det också handlar om
att skapa relationer och
vinna förtroende. Lena har
ett alldeles eget knep som
hon tänker använda i valrörelsen, där ministerns
inrutade almanacka ofta
överraskas av oplanerade
händelser.
– Jag tänker smälla upp
en spontankampanj, en roll
up, ett bord och bjuda på te.

EN KOPP TE med Lena är
temat för de enkla väljarträffarna.
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Centerpartiet vill:
• Att det ska vara enklare, roligare och lönsammare att
vara miljövän
• Få en giftfri vardag, genom att fasa ut farliga ämnen
• Fortsätta sänka Sveriges klimatutsläpp

– Vi ska lyssna mycket på hur folk har det, på
deras vilja och idéer och
berätta om vad vi gör
och vad vi vill göra, säger
Lena.
I valplattformen talas
det om att Centerpartiet
vill se resultat för miljön
– och inte prat. Lena menar att Centerpartiet har
en hel del resultat att visa
upp på miljöns område,
att vara stolta över.
– Vi har en modern
miljöpolitik. Miljöfrågorna är något som måste
genomsyraalla politikområden, det är inte en fråga
skild från övriga.
Centerpartiet har levererat flera viktiga propositioner. De handlar om en
ny kemikaliepolitik, om
ekosystemtjänster och biologisk mångfald och om
havsmiljöer.

– Det är 20 år sedan
Agenda 21-propositionen presenterades med
Olof Johansson som miljöminister. Det är kul att
få återkomma med en ny
proposition om systemtänkande för att bevara
biologisk mångfald. När
det gäller havsmiljöerna, så har vi lagt en marin
havsplan. Det är världsunikt och kommer att betyda mycket för havsmiljön.
ANDRA MILJÖFRAMGÅNGAR som inte hade

kommit till utan Centerpartiet och Lena är
förhandlingarna om de
kortlivade klimatgaserna.
Nu har världens alla stora
ekonomier ställt sig bakom en överenskommelse
om att minska dem.
– FN-chefen berömde Sverige, när vi besök-

te USA. Det här visar att
det lönar sig att jobba med
grön teknik. Teknikutvecklingen är en jättegrej.
ATT DET INTE bara är prat,

utan också resultat, kan
hon visa med siffror på
papper.
– Genom ett långvarigt stadigt arbete så går
Sverigesklimatutsläpp ner,
övergödningen går ner
och vi har också ökat andelen av naturskyddade
områden.
Hon anser att det inte
finns något seriöst miljö
alternativ till Centerpartiet.
– Oppositionen är inte
samlad. Centerpartiets
tema är jobb och miljö.
Grön kemi ger jobb, hållbar natur ger jobb, alternativa bränslen ger jobb. Den
kombinationen har ingen
annan. Hur skulle det bli?
Miljöpartiets förbudspolitik eller Socialdemokraternas politik som inte har
något miljöalternativ alls?
Socialdemokraterna vill
mest återställa.

EN HÅLLBAR utveck-

ling består av ekologisk,
ekonomisk och social
hållbarhet. Det går inte att
ta bort någon del. Vad vi
gör ger resultat, vilken bil
vi väljer, vilken mat vi äter
eller köper in till kommuner och landsting eller hur
vi transporterar varor, det
betyder mycket för miljön
och klimatet här i Sverige
och ännu mer i Bangladesh, som drabbas hårdast
av klimatförändringarna.

– Jag brukar säga att
det ska vara enklare, billigare och roligare att vara
miljövän. Man behöver
inte kunna en massa siffror, teknik eller kemi för
att förstå Centerpartiets
politik. Forma budskapet så att en vanlig familj
kan känna att det är enkelt
att leva miljövänligt, tipsar Lena.
EGENTLIGEN är det gan-

ska enkelt:

– Centerpartiet står för
god miljö. Miljöpolitik
skapar jobb. Det räcker att
veta att vi tycker det. Det
viktigaste är att det finns
ett parti som prioriterar
miljö och jobb och som
också gör det här i kommunen där du bor.
För det är just de här
sambanden som gör Centerpartiets miljöpolitik
trovärdig.
– I maj kom kemikaliestrategin, där vi bör-

jar med att ta bort kemikalier som finns bland
barn. Samtidigt följer vi
upp detta runt om i kommunerna med motioner
om att ta bort skadliga kemikalier på förskolorna.
Vi kombinerar rikspolitiken och lokalpolitiken,
det blir närodlade frågor
som fungerar. Vi ser till
att miljön blir bättre för
våra barn, därmed blir den
bättre för alla.
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Centerpartiet leder

41 kommuner

Visste du att Centerpartiet har det yttersta ansvaret i ett fyrtiotal kommuner från norr till
söder? Partiets företrädare har den ansvarsfyllda positionen som kommunstyrelsens
ordförande i 41 kommuner. Uppdraget handlar bland annat om att leda och samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter och att sköta kommunens ekonomiska
förvaltning. Här får du en överblick och det viktigast målet för några c-märkta kommuner
inför nästa mandatperiod.

Våra mål är:
Clas-Åke Sörkvist, Tanum: Att Centerpartiet
behåller KSO-uppdraget. Vi kommer att värna
om god service till omsorg, vård och skola samt
ha god kontroll över den kommunala ekonomin.
Valresultat 2010 – 26,92%

Eva Johansson, Svenljunga: Vår handlingsplan för 2015-2018 innehåller
flera förslag inom miljö och klimatområdet, en hållbar välfärd, jobb och företagande, lokal utveckling samt utbildning. 
Valresultat 2010 – 25,81%

Henrik Erlingson, Hylte: Att öka till att
vara det största icke-socialistiska partiet. Fokus kommer ligga på skolan, förbättra resultat genom att använda ny
teknik och satsa på personalen.
Valresultat 2010 – 15,8%

Mari-Louise Wernersson, Falkenberg: Att väljarna kan känna sig trygga med att vi står för en fortsatt
hållbar utveckling av hela kommunen – och ge oss
fortsatt stöd att leda kommunen.
Valresultat 2010 – 21,64 %
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Sofia Jarl, Gagnef: Att skapa stabilitet i kommunen. Centerpartiet
behöver stärka sin ställning ytter
ligare och på så sätt skapa stabila
förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av kommunen.
Valresultat 2010 – 32,68%

Jakob Spangenberg, Östhammar:
Att få vidareutveckla Uppsala läns star
kaste lokala arbetsmarknad tillsammans
med alla våra företag. Det gör vi med
regelförenklingar och bättre service.
Valresultat 2010 – 18,38%

Marie Wilén, Heby: Att vår
landsbygdskommun fortsätter växa - med fler människor
och företag! Då kan vård,
skola och omsorg stärkas.
Valresultat 2010 – 20,83%

Ulf Eriksson, Falköping: Sätta fler i
jobb - genom utbildningar kopplade
till arbetsmarknadens efterfrågan
samt vuxenutbildningar inom Yrkeshögskolan som öppnar arbetsmarknaden för nya svenskar. 
Valresultat 2010 – 10,77%
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centerkommuner
med fullt mandat

I kommuner med Centerpartiet i ledningen är valarbetet i full gång. Men hur gör
de för att flika in jobb och miljöfrågorna, skapa lyckade kampanjer och vad ser de
framför sig under nästa mandatperiod? Här kommer deras svar.
TEXT: Johanna Stenius

1. Hur lyfter ni jobb- och
miljöfrågorna i valrörelsen?

2. Vilka är dina bästa
kampanjtips?
Tomas Mörtsell, Storumans kommun
Valresultat 2010 – 19,42%
1. Jobb- och miljöfrågorna är centrala
för oss. Vår förmåga att hantera arbetsmarknadens behov samtidigt som vi tar
miljöfrågorna på största allvar, kommer
att vara avgörande för vår fortsatta
framgång.
2. Det personliga samtalet ger stor
effekt och resulterar ofta i fler ambassadörer som talar väl om Centerpartiet.

FO

Ewa-May Karlsson, Vindelns kommun
Valresultat 2010 – 22,01%
1. Vi kommer att använda mycket
som kommer från den centrala
politiken, men även ta lokala exempel. Där är barnomsorgspeng
lyckad hos oss eftersom vi fått
fem privata utförare av barnomsorg.
2. Vi har annonser i det lokala bladet och ordnar ”C-afé”
med olika teman. Senast handlade det vindkraft eftersom
en park ska byggas i kommunen.
3. Levande byar med byskolor, mer lokalproducerad mat i
kommunens kök och att utveckla kollektivtrafiken med fler
tågperronger.

TO

: Pa
trik Trädgårdh
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3. Vad satsar ni på inför
nästa mandatperiod?
3. Vi tog över ledningen i kommunen
tillsammans med övriga allianspartier.
Min uppfattning är att vi hanterat förtroendet utmärkt. Nu bygger vi vidare inför
nästa mandatperiod. Vårt mantra ”från
avveckling till utveckling” är fortfarande
lika aktuellt, det spinner vi vidare på,
samtidigt som vi fortsätter att se till att
vi har en organisation och en ekonomi
som är välskött.

Henrik Erlingson, Hylte kommun
Valresultat 2010 – 15,8%
1. Jobbfrågan lyfts genom utspel
kring lägre arbetsgivaravgifter för
unga. Miljöfrågorna kretsar kring
solenergi, energianvändning i kommunala byggnader och försök att få
till landsbygdsbussar med gasdrift.
2. Se till att träffa människor ansikte mot ansikte, komplettera sedan med Facebook och utspel i lokaltidningen. Vi
är i majoritet och skruvar inte till budskapen för mycket.
3. Fortsätta regera som det största icke-socialistiska partiet och växa ordentligt för att få större ännu större genomslag för vår politik. Tydligare skolpolitik är också en stor
fråga hos oss.
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Roland Åkesson,
Mönsterås kommun
Valresultat 2010 – 40,37%
1. Stimulera
nyföretagandet
för att få fram
fler jobb och
underlätta ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden.
Klimatfrågorna,
kustmiljön, giftfri vardag och fortsatt
satsning på att bli en helt fossilbränslefri kommun har högsta prioritet.
2. Det är särskilt viktigt för alla kandidater att vara ute och skapa personliga
kontakter. Att ta initiativet i debatten
och synas via media.
3. Jobb, jobb, jobb genom regionens
bästa företagsklimat. Kvalitet inom skolan. Trygghet, tillgänglighet och kvalitet
inom vård och omsorg. Hela kommunen ska leva!

ds

Annette Riesbeck, Rättviks kommun
Valresultat 2010 – 26,21%
1. I Rättvik
jobbarvi i nära
samarbete
med näringslivet och försöker på bästa
sätt möta den
stora generationsväxling vi
står inför. En högaktuell fråga är bevarandet av LOV i hemtjänsten. Vi värnar
om miljö och gröna näringar genom
egen produktion av råvaror till våra
offentliga kök och är 95 procent självförsörjande på nötkött.
2. Aktiviteter på gator och torg där
lokala politiker och medlemmar pratar
med folk om viktiga frågor för Rättvik.
3. Förutom den närproducerade maten
satsar vi bland annat på skolan, ett
starkt näringsliv, och bevarandet av
våra bymiljöer.

lan

Ulrika Liljeberg, Leksands kommun
Valresultat 2010 – 22,36%
1. Det är viktigt att visa att jobben och miljön är lokala frågor - både
problemen och lösningarna. Lyfta fram goda exempel!
2. Att lyssna på människor. Att visa att vi politiker är vanliga medborgare med stort engagemang som vill ta ansvar.
3. Som största parti i Leksand sedan 1974 så är det fortsatt utveckling
som gäller. Att våga utveckla och modernisera även fast vi ibland ändrar beslut vi tidigare drivit igenom. Bostäder, jobb och hög kvalitet i
skola och omsorg är viktigt.

Ulf Eriksson, Falköpings kommun
Valresultat 2010 – 10,77%
1. Småföretagsamheten kan växa i vår
kommun, främst inom turism och lokal
mat. På miljösidan jobbar vi
dels med energi och dels
mycket med
logistikfrågor
kopplade till
järnvägen.
2. Att träffa
människor och
föra bra, längre samtal då man får
tillfälleatt både ge och få frågor. Vi
försöker också vara aktiva i lokal
tidningen.
3. Lokalt viktigt är hållbarhetsfrågor,
miljö- och jobbfrågor. Vi kommer att
fortsätta lyfta kvaliteten i skola. Jobb
kopplat till integration är också viktigt,
vi har haft en stor inflyttning av utländska medborgare senaste åren.

Martin Carling, Dals Eds kommun
Valresultat 2010 – 37,42%
1. Jobbfrågorna lyfter vi genom att arbeta för ett närodlat företagsklimat i
toppklass och att alla elever ska klara av gymnasiet. Miljöfrågorna fokuserar
på att vi ska bli fossiloberoende kommun och att hållbar mat ska serveras i
våra kök.
2. Att vara med där det händer och producera vår egen valtidning.
3. Genom närodlad politik ska vi befästa Dals-Ed som en av landets starkaste
centerkommuner!
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Annie Lööf tar emot
glädjesiffrorna på val
vakan och konstaterar
att man aldrig ska räkna
ut Centerpartiet.

Stor framgång i
Annie Lööfs första
val som partiledare
Annie Lööfs första val som partiledare blev en riktig framgångssaga. Centerpartiet gjorde
sitt bästa EU-val sedan 1995, och överträffar de tre senaste EU-valen med råge. Nu
brytervi trenden, konstaterade hon, nu ser vi början av en långsiktig framgång. Och med
en ökningav andelen röster i 17 av 21 län kan man inte kalla det annat än ett trendbrott.
TEXT: Pernilla Melander BILDER: TT, Patrick Trägårdh

ETT TOTALT ÖRONBEDÖVANDE jubel mötte Annie

Lööf när hon klev upp på scenen tjugo minuter efter
att valresultatet presenterats strax före midnatt. Vilken
framgång, vilken glädje! Hon hann inte säga mer än ett
par ord i taget innan nästa jubel avbröt.
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– Vilken arbetsseger! 6,5 procent! Jag vill tacka alla runt
om i Sverige från Treriksröset i norr till Smygehuk i söder
för fantastiska kampanjinsatser. Vi har gjort det här tillsammans - våra toppkandidater, övriga kandidater, förtroendevalda, medlemmar och anställda runt om i landet.

Det här är en gemensam
centerseger, tack så hemskt
mycket för alla fantastiska insatser, jublade Annie
Lööf och konstaterade:
– Efter några jobbiga år är nu trenden bruten, och det här är början
på en långsiktig framgång.
Det här är min första nationella valvaka som partiledare, och jag är oerhört
glad, stolt och lycklig över
våra arbetsinsatser. Är det
något som vi har lärt oss
i kväll så är det att aldrig
räkna ut Centerpartiet!

Centerpartiet
i EU-valet 2014
• Största valframgång sedan år 1995.
Årets val är bättre än all de tre EU-val som
genomförts sedan dess
• Stor framgång hos förstagångsväljare, 7 % enligt Valu
• Högst procentuellt väljarstöd i Gotland, 14,1 %,
Jämtland 11,2 % och Kalmar 10,6%
• Flest röster i Västra Götaland,
Stockholms län och Skåne
• Ökning i 17 av 21 län. I topp Dalarna
2,0 %, och Stockholms län 1,7 %
– tydlig ökning både på landsbygd och i storstad

DET BLEV EN valrörelse

präglad av ett smalare men
vassare EU, uppmaningar
om att hålla tassarna borta
från skattepolitiken och
visstidsanställningar och
att ställa krav på skarpare
på miljö- och klimatpolitik
och så givetvis djurskyddet med grisarna i fokus.
En rad centerfrågor som
engagerar och rimmar väl
med den genomsnittliga
svenskens åsikter om EU.
– Vi har gjort ett framgångsval som överraskar
alla. Framgången beror
bland annat på vår målmedvetenhet i att sätta miljö, klimat och djurskyddsfrågorna på agendan,
sammanfattar partisekreterare Michael Arthursson.
Han menar att vi resonerar på ett förnuftigt sätt
som även personer som
inte är så partipolitiskt intresserade kan förstå. Ett
tydligt exempel som blev
en köksbordsfråga under den sista veckan innan valet var det under-

måliga djurskyddet med
antibiotikaproblematiken
och knorrkupering i andra
EU-länder. Här bidrog alla
tre toppkandidaterna till
att driva debatten om griskött och knorren.
– Vi har också gjort en
rad med bra aktiviteter på
centralstationerna, pendelstationer och i många
personliga samtal. Dessutom har vår marknadsföring fungerat väl, med
högt tryck på rätt platser
och med budskap som gått
hem, säger Michael.

FRAMGÅNGEN VISAR

också vad man kan uppnå
med hjälp av att sprida
450 000 foldrar, kampanjkit till 260 kretsar med
jackor och roll-ups och
över 15000 valaffischer
runt om i hela landet.
Ännu en gång har Centerpartiet visat att ju närmare
valdagen, desto bättre blir
vi på att föra ut de politiska budskapen:
– Nu har vi visat att vi
kan bryta en negativ trend.
Det är på valdagen det gäller, då är vi som bäst. En

orsak till vår spurtförmåga är att vi i en valkampanj
för vi ut våra egna frågor.
Då blir det klart och tydligt
vad Centerpartiet står för.
Ledstjärnan inför höstens val är att bygga vidare på valplattformen
”Närodladpolitik” med
resultat för miljön och
jobb i hela landet.
– Fortsätt också att ge
varandra positiv energi, uppmärksamma goda
exempel och sprid dem.
Många bäckar små fungerar riktigt bra i Center
partiet eftersom kraften
kommer underifrån från
alla medlemmar - den
kraften som kan ge oss ett
bra resultat.
PÅ FRÅGAN OM vad vi kan

skruva på inför hösten val
har han ett gott råd:
– Vi måste bli ännu
modigare i att ta de
personliga samtalen. Fler
är intresserade av våra
frågor än vi tror, övervinn
blygseln, var vardagsnära
och ge konkreta exempel om sådant som finns i
människor vardag. Att det
fungerar visar ju grisknorren.

NÄR RÖSTRÄKNINGEN

Annie Lööf kampanjar tillsammans med Åsa Nyberg i Umeå
dagarna innan EU-valet.

av personvalskryssen var
färdig ett par dagar senare
var Fredrick Federley med
13,62 procent av personkryssen den som lyckats
skapa störst intresse kring
sin person och tar ansvaret
för Centerpartiets mandat
under den kommande
femårsperioden. Se intervju på nästa sida.
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Håll koll på Centralen
Centerpartiets intranät Centralen är navet för informationsmaterial i valrörelsen. Tipset är att regelbundet besöka intranätet för att ta del av kampanjtips, annonsmaterial, talepunkter, debattartiklar
och mycket, mycket mer. Inför sommaren lanseras
en rad nya kampanjsaker som du kan ta med på
semestern, dela ut på badstranden eller
på marknader.
Håll koll på Centralen! centralen.centerpartiet.se
Tygkasse för badkläderna.

Närodlad politik
på åkern
Vill du också sätta upp en
”Närodlad politik” skylt
på din åker? Beställ via
centralen.centerpartiet.se,
sökord åkerskylt.

Läsvärt: Håll gränsen
Håll gränsen
var statsminister Torbjörn Fälldins korthuggna
besked till
ÖB när det
verkade som
att Sovjetunionens flotta
var på väg in
på svenskt
vatten år
1981. Hur ser
dagens gränser ut? Och
hur bör de
hållas? Politik innebär kompromisser, men allt
kan inte förhandlas bort.
Boken ”Håll gränsen” spänner över ämnen från
miljö och jordbruk till utbildning och marknadsekonomi. Här markerar bland andra centerprofiler som Emil Källström, tillika redaktör, Marie
Wickberg, Nils G Åsling, Kristina Yngwe och
Martin Ådahl sin syn på var man bör hålla vakt.
Läsvärt i hängmattan!
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Nostalgitripp i filmarkivet
Den som har några minuter över kan med stor behållning besöka
webbsidan www.filmarkivet.se. Sök på Centerpartiet och hitta en
guldgruva av reklam- och informationsfilmer. Valfilmen ”Vi på Vallberga” från 1944 som handlar om bondesonen Bengt, eller ta del
av centerkvinnornas semesterdrömmar och kärnkraftens sprängkraft på 1970-talet.

Centerpartiet den stora

vinnaren i vårens budget
Centerpartiet har rönt stora framgångar i regeringens vårbudget. Tidningen C pratade
med Karl-Johan Petersson, en av många företagare på landsbygden, för att höra hur
Centerpartiets politik påverkar möjligheten att bo och verka på landsbygden.
TEXT: Karin Carlesten FOTO: MalinFotostudio

TACK VARE CENTERPARTIET kommer regeringens Landsbygdsprogram nu att utökas och finansiera satsningar på bredband,
infrastruktur och service på landsbygden.
Dessutom minskat sjuklöneansvar riktat
främst till småföretagare, i form av ett högkostnadsskydd som aktiveras efter motsvarande två sjuklönedagar per år och anställd.
Reformen kommer kraftigt minska kostnaderna för sjuklön för de minsta företagen.
En total satsning på 360 miljoner. Kajsa
och Karl-Johan Petersson driver Fornby
Gård utanför Horndal, Avesta kommun.
För Karl-Johan har den nya politiken tydlig
betydelse för dem som lantbruksföretagare.
– Vi är i hög grad beroende av ett stabilt
stödsystem eftersom vi är ekologiska lantbrukare. Vi har 75 mjölkkor, rekryteringsdjur, och odlar vall samt vårvete och åker
bönor till helsädesensilage. Att Centerpartiet
nu lyckats få igenom en bibehållen kompensation i Landsbygdsprogrammet är därför
viktigt för oss, säger Karl-Johan Petersson.
MEN DET SLUTAR inte där. Karl-Johan
Petersson är engagerad i en bredbandsförening och förhoppningen är att kunna
få bredband till de boende i bygden. En
bra infrastruktur på IT-området är enligt
honom en förutsättning för ett livskraftigt
företagande.
– Vi sökte stöd för bredbandsuppbyggnad förra året men fick inget, så vi hoppas
kunna få det i och med den nya, utökade
satsningen på bredbandsutbyggnad på

Karl-Johan Petersson på
Fornby Gård är nöjd med
Centerpartiets framgångar
i vårpropositionen.
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Framgångar i
vårens budget
• En förstärkning av
landsbygdsprogrammet
på 2,8 miljarder kronor.

– Det är helt enkelt en
förutsättning för oss
att kunna bo och verka
på landsbygden.
landsbygden. Det är otroligt vilka fördelar det skulle kunna ge, vi är väldigt beroende av bra hastighet på bredbandet i
den dagliga verksamheten.
Som exempel nämner Karl-Johan
Peterssonden mjölkrobot som är uppkopplad mot nätet och som kan styras
på distans – men den kräver bra uppkoppling. Även familjens tre barn använder internet mer och mer, både för
skoluppgifter och nöje.
– Det är helt enkelt en förutsättning
för oss att kunna bo och verka på landsbygden.
HAN TAR ÄVEN UPP det minskade sjuk-

löneansvaret för företagare, vilket var en
annan stor framgång för Centerpartiet i
Vårpropositionen, och dess betydelse för
småföretagare som han själv.
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– Just nu har vi en person säsongsanställd, men vi har haft heltidsanställda förut och som företagare är man extremt sårbar för när de anställda blir
sjuka. När risken för oss som företagare minskar ökar också möjligheten
att nyanställa, förklarar Karl-Johan
Petersson. Därför tror jag att det minskade sjuklöneansvaret är ett väldigt
viktigt beslut.
Framtidens utmaningar för Fornby
Gård är många, men Karl-Johan Petersson menar att förutsättningarna har förbättras väsentligt med Centerpartiet i
regeringen.
– Vi vill kunna växa, men med en
rödgrön regering vet man inte vad som
händer. Höjda dieselskatter, ett bantat Landsbygdsprogram, vem vet vad de
skulle hitta på?

• Dubblad finansiering
för bredbandsutbyggnad på landsbygden,
totalt 3,25 miljarder
fram till år 2020.
• Totalt 700 miljoner
under sju år i stöd till
kommersiell service på
gles- och landsbygden,
till exempel till lanthandlare och bensinmackar och för att öka
tillgängligheten till
lokal service.
• Minskat sjuklöneansvar
riktat främst till småföretagare, i form av ett
högkostnadsskydd
som aktiveras efter två
sjukdagar per år och
anställd. Reformen
kommer mer än halvera
kostnaderna för sjuklön
för de minsta företagen.
En total satsning på
360 miljoner.
• 500 miljoner kronor per
år 2015-2018 för att
förkorta väntetiderna
inom cancervården.
• 50 procents ökning av
utbildningsplatser för
barnmorskor och 20
procents ökning av
utbildningsplatser för
specialistsjuksköterskor.

36 miljarder
till landsbygden
Det var ett mycket välkommet landsbygdsprogram som landsbygdsminister Eskil
Erlandsson presenterade i samband med vårpropositionen. Pengarna ska bland annat
användas till att skapa fler lönsamma och livskraftiga företag på landsbygden, men
också premiera aktiva bönder med ekologiskt jordbruk och betande djur.
FÖR ÅREN 2014 – 2020 skjuter regeringen till ytterligare

2,8 miljarder och därmed har neddragningen från EU
kompenserats fullt ut. Med det står regeringen för 20,6
av totalt 36 miljarder kronor. Resterande 14,8 miljarder
kommer från EU.
För att skapa ett hållbart jordbruk i hela landet går en
stor del till ett ”bondepaket” som omfattar 26,4 miljarder kronor och riktar in sig på lönsamma företag och
aktiva bönder.
– Utgångspunkten är en modern landsbygd med lönsamma och livskraftiga företag. Jobben är nyckeln till att
kunna bo vart man vill i hela landet. Vi vill också gynna
aktiva bönder som producerar vår mat och ger oss öppna marker med betande djur, säger Eskil Erlandsson.

SVENSK LIVSMEDELSPRODUKTION är av stor betydelse

för jobben, miljön och konsumenterna. Tanken är att
stimulera aktiva bönder med starka jordbruksföretag och
ett öppet odlingslandskap. I paketet ingår investerings-

stöd, startstöd till unga företagare, kompetensutveckling, samarbete och innovation, stöd till områden med
naturliga begränsningar, ersättningar för djurens välfärd,
ekologiskt jordbruk samt miljö- och klimatersättningar.
– Vi vill stödja det ekologiska jordbruket och avsätter
därför 3,9 miljarder. Till miljö och klimatersättningar
för att bevara biologiskt värdefulla hagar och ängar har
vi vikt nära 8,1 miljarder.
EN NYSATSNING är stödet till djurens välfärd som viks

åt att premiera djurägare som går längre än svensk
lagstiftning kräver. Nu utökas stödet för suggor till att
även omfatta får i avel och ett nytt klövvårdsprogram för
mjölkkor.
Den fördubblade satsningen på bredbandsutbyggnad
är ytterligare en viktig del för att kunna bedriva verksamhet på landet.

Mer info hittar du på centralen.centerpartiet.se
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13Raka

med

Torbjörn Fälldin

1. Du har nyligen fyllt 88 år. Hur
kändes det?
Ganska bra. Att man blir äldre går ju
inte att göra så mycket åt. Får man
leva så blir man gammal! Svårare än
så är det inte.

2. Hur firade du födelsedagen?

Det kom en hel del folk för att gratulera, mest släkt, så det blev ganska
många koppar kaffe. Det ringde en
hel del också, bland annat Annie
Lööf och den förre moderatledaren Ulf Adelsohn, som jag har haft
mycket roligt med under åren.
3. Hur ser annars en helt vanlig dag
ut för dig?
Jag har inte hälsan för några större
projekt nu för tiden utan lever ett
ganska lugnt liv. Jag läser så gott jag
kan fast det går knappt längre, trots
olika hjälpmedel. Då läser Solveig för
mig. Och så försöker jag följa med
vad som händer på radio och TV.

4. Vad ser du helst på TV?

Nyhetsprogrammen och så sport så
klart. Jag har alltid gillat sport och
följer både hur det går för Modo i
hockeyn och GIF Sundsvall i fot
bollen.

5. Varför blev du centerpartist?
Mina föräldrar var med i Bondeförbundet så jag blev påverkad redan
som ung när jag var med på möten
eller folk var hemma hos oss och
pratade politik.
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6. Vad var det som gjorde att du
också engagerade dig aktivt i poli
tiken?
Jag märkte att det gick att påverka
saker om man inte gav sig. Bland
annat ville jag och mina kompisar
att det skulle byggas en riktig fotbollsplan och idrottshall i samhället.
Och till slut lyssnade de gamla kommunalmännen. Sådant gav mig lust
att engagera mig mer och när jag var
24 år kom jag in i Högsjö kommunfullmäktige.

7. Du är känd för att vara
rätt envis?
Det gäller ju att om möjligt nå dit
man vill. Och då kan man inte bara
nöja sig med första instans.

8. Har du några goda råd till dem
som ska kämpa i årets valrörelse?
Det gäller att gå in med bra kondition så att man vet och känner att
man pallar, särskilt för de ledande
företrädarna. Sedan är det som i
idrotten att framgång föder framgång. Gör man ett mål så blir man
genast på bättre humör.

9. Vilket är ditt bästa valminne?
När vi vann valet 1976. Valvakan
var på Hotell Anglais och jag och
några till satt barrikaderade en bit
upp i hotellet tills vi var säkra på det
skulle bli en ny majoritet i riksdagen. Då gick jag ner och möttes av
en mycket hög stämning. Jag kände
det Gunde Svan brukar kalla ståpäls,

det pirrade i hela kroppen. Jag var
glad, men kände samtidigt stor
ödmjukhet inför vad som komma
skulle.

10. Vad är du mest stolt över

under din tid som statsminister?
Det finns mycket att välja på,
men det största var nog när den
sovjetiska ubåten U137 gick på
grund utanför Karlskrona 1981.
Det var några väldigt dramatiska
dagar som ändå slutade bra och det
är jag stolt över.
11. Hur var det att varva politiskt
arbete med kroppsarbete hemma på
gården i Ås?
Det var en mycket bra kombination.
95 procent av jobbet på gården gör
man med ryggmärgen, så ofta är det
fritt fram för hjärnan att jobba samtidigt. Jag har löst många problem
på traktorn.

12. Du slutade med politiken

tvärt efter valet 1985. Hur var det att
bli sysslolös?
Har man en gård så är man aldrig
sysslolös. Visst kliade det i den politiska tarmen ibland, men det gick
ganska fort över. Och efter ett tag
fick jag en hel del styrelseuppdrag
att sköta.
13. Är du engagerad i partiet idag?
Inte aktivt. Men jag är så klart fortfarande medlem.

TORBJÖRN FÄLLDIN, 88 ÅR
Familj: Hustrun Solveig, 3 barn, 8
barnbarn och 6 barnbarnsbarn
Politiska uppdrag: Partiledare för
Centerpartiet 1971-1985, statsminister
1976-1978 och 1979-1982
Jobb: Pensionär sedan många år
Bor: Gård i Ås, några mil norr om
Härnösand
Gillar: Lingonsylt och mjölk. Det finns
inget bättre kvällsmål
Ogillar: Inget särskilt. Jag behöver inte
vara på dåligt humör
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Fredrick Federley:

Centerpartiet behövs
mer än någonsin
Det blev en jämn krysskamp innan det stod klart att Fredrick Federley representerar Centerpartiet i EU-parlamentet de kommande fem åren. Idag sätter han sig på planet och reser ner
till Bryssel för första gången i sin nya roll. Någon vila och återhämtning har det knappast varit.
- Det är pang på direkt från valrörelse till action. Igår hade vi partistyrelse hela dagen och idag
bär det av tidigt på morgonen mot Bryssel och de första gruppmötena.
TEXT: Emma Fahlstedt FOTO:Patrick Trägårdh

FORMELLT TILLTRÄDER Fredrick

Federley sin nya roll som parlamentariker i juli men redan nu påbörjar
förhandlingar om utskottsplatser
och fördelningar i den liberala partigruppen ALDE. Han är tystlåten om
hur resultatet av förhandlingarna
kan tänkas bli.
– Vi har lämnat våra önskemål
men allt är en förhandling och jag
vill inte säga något innan det är
klart. Det är för övrigt något jag lärt
mig att aldrig ta ut något förrän det
är färdigt. Det gällde personvalet
och det gäller också utskottsplatser.
Det är ett på många områden delat Europa som i sommar får nya representanter i Bryssel. Främlingsfientliga krafter har vunnit framgång
i valet och hårda tongångar hörs på
många håll. I flera länder i Europa är fattigdomen stor och utbredd.
Det finns, som Fredrick Federley uttrycker det, många utmaningar de
kommande åren.
– Jag kommer att sitta i parlamentet samtidigt som det sitter nazister
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där. Det är tungt att det är så. Det är
ett delat Europa vi ser och man ska
försöka fatta gemensamma beslut.
De starka högerextremistiska krafter som vunnit mark bryr sig inte om
klimatet, inte om öppenhet, handelsavtal eller fri rörlighet. Risken är stor
att de kommer att rösta höger för att
begränsa den fria handeln. Man kan
konstatera att det är mycket stora utmaningar som ligger framför oss nu.
Centerpartiet har alltid varit en stark
liberal grön röst som nu behöver höras mer än någonsin.
FREDRICK FEDERLEY har ett

passionerat driv för många frågor
men kanske allra mest för klimatet,
djurskyddet och den fria rörligheten.
Frågor som han drivit i sin roll som
riksdagsledamot och som han kommer fortsätta att driva i parlamentet.
Hur kom det sig att du kandiderade
till parlamentet från första början?
– Det kändes som ett naturligt steg
för mig. Jag har suttit i EU-nämnden

i riksdagen i två mandatperioder
och har ett stort intresse för Europa.
Jag känner mig redo för nästa steg
och ser med tillförsikt framemot de
kommande åren. Det är stora frågor
som är på agendan.
DET HANDLAR om klimatet och

omställningen till det förnybara
samhället. Det handlar om utsläppsrätter och ett stärkt djurskydd.
Men det handlar också om den fria
rörligheten och om rättigheten för
de många miljoner människor i
Europa som är fattiga och som lever
under svåra förhållanden. Finanskrisen har slagit hårt och är inte
på långa vägar över. För Fredrick
Federley handlar det också om rent
praktiska åtaganden. För att kunna
driva frågor på plats i Bryssel krävs
att vardagslogistiken går ihop.
– Vi har inte funderat så mycket
i familjen än på hur vi får ihop det.
Det här blev klart för bara några dagar sedan. På något sätt löser det sig,
det gör det alltid.

Det är ett på många
områden delat Europa
som i sommar får nya
representanter i Bryssel.
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Därför valde vi

Centerpartiet

Under året har det strömmat in nya medlemmar, se sidan 5. Tidningen C träffade
några av dem och ställde frågorna:
TEXT: Mattias Borrelid

1. Du är ny medlem i Centerpartiet, vad var det som lockade dig till oss?
2. Snart är det valrörelse, hur kommer du att vara en del av den?
3. Kan du tänka dig att kandidera för Centerpartiet i framtiden?

Maja Troedsson, Stockholm

Liza Lidvall, Gällö

1. Jag tycker att Centerpartiet är
den gröna rösten på den borgerliga sidan. Sedan har partiet så bra
tankar kring migration. Miljö och
migration helt enkelt.
2. Det vet jag inte riktigt, eftersom
jag är ny. Jag har inte hittat min
plats ännu, men förhoppningsvis
på sikt.
3. Ja, det kan jag tänka mig att göra i framtiden.

1. Centerpartiet berör frågor som jag
vill vara med och förändra. Framförallt tanken om en levande landsbygd. Den brinner också jag för.
2. Under valrörelsen kommer jag att
finns på platser där människor kan
träffa och prata med mig. Jag tänker
också åka ut till företagare på landsbygden för att lyssna
hur vi tillsammans kan skapa en ljus framtid.
3. Jag kandiderar i kommunvalet redan till hösten.

Gunilla Lundberg, Visby

Jesper Ulke,
Stockholm

1. Du vet, jag har faktiskt varit medlem i
hela mitt liv. Men jag blev upprörd över
en fråga och gick ur. Men sen tänkte jag
att så kan man inte göra. Då kom jag tillbaka.
2. Inte på något sätt, för jag är gravt handikappad. Men övriga familjen har alltid
varit mycket aktiva.
3. Nej. Men jag vill säga det här, vi måste få slut på
gubbväldetinom politiken. Det är viktigt att släppa fram
ungdomarna.

1. Då många väljer bort SD,
men i övrigt inte tar ställning,
vill jag istället kunna säga att
jag är för något parti. Det blev
då Centerpartiet då det, för
mig, var det enda liberala miljöpartiet.
2. Har hittills bara varit en ”lurker” och jobbar utanför
Sverigejust nu så vi får se vad som händer i sommar.
3. Om jag ser att jag kan bidra med något, så kanske.
Lär mig fortfarande hur allt fungerar.

Liubov Kvasnevska, Falun

Michael Haglund, Vilhelmina

1. Jag såg en annons i tidningen om
kursen Nyfiken på politik. Det var en
centerpartist som var kursledare. Jag
gick dit och blev medlem.
2. Svårt att säga. Men jag är utbildad
programmerare. Jag hjälper gärna till
med internetsidor och bloggar.
3. Kanske, men först måste jag komma in i det svenska samhället. Jag vill förstå på vilket sätt
jag kan jobba som politiker här.

1. Det var en svår fråga. Men jag vill ha
lokal transparens inom kommunpolitiken. Det tycker jag är viktigt, det gör
även Centerpartiet.
2. Kampanjandet överlåter jag till dem
som har mer rutin. Dessutom pågår
valrörelsen under min mest intensiva
yrkesperiod. Jag jobbar med skogsvård.
3. Ja, det kan jag tänka mig att göra. I första hand i kommunen.
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Bjud hem
dina väljare

Valkampanj
för valvinst

HEMMATRÄFFAR ÄR ETT nytt populärt sätt att träffa

väljare och andra målgrupper på i en avslappnad och
personlig miljö. Aktiviteten testades under valrörelsen
2010 och under 2014 blir det troligen ett allt vanligare
grepp.
Hemmaträffar bygger på principen ”lokala väljare möter lokala politiker och diskuterar lokala frågor i hemmamiljö” och fungerar på alla politiska nivåer.
Det är just den avslappnade atmosfären som öppnar
upp för samtal mellan kandidaten och gäster och kan
locka många som drar sig för att gå till debatter och andra
politiska arrangemang. Att bli personligt inbjuden till en
hemmaträff hos grannen kan locka mer. Släpp inte dina
nya kontakter efter träffen utan följ upp med telefonsamtal eller inbjudan till ytterligare aktivitet och medlemskap.

HEMMATRÄFF VISADE sig också vara ett framgångsrikt

grepp när Salemcentern bestämde sig för att bli fler
medlemmar. Så här gjorde de:
1. Låt medlemmarna bidra till en lista med kloka,
samhällsintresserade personer.

2. Bjud in till träff i hemmamiljö. Servera något gott – paj,
dricka, kaffe och kaka. Gör extra trevligt med marschaller
och levande ljus.
3. Samtala och lyssna - samla in synpunkter på förändringar och förbättringar i kommunen.
4. Berätta om Centerpartiet och behovet av nya medlemmar.

5. Dela ut infomaterial och berätta hur man kan bli med-

lem. Våga fråga om de vill bli medlemmar!

– Det var lite pirrigt i början att fråga, men nu vet vi
att det är förvånansvärt lätt, säger den nöjda trion
Leif Ståhl, Ankie Bosander och Gunny Jörlén.
På Centralen hittar du tips och råd för hur en hemmaträff
kan genomföras. Sökord ”homeparties”.

INFÖR DET framgångsrika valåret 1976, som gav Tor-

björn Fälldin möjlighet att bilda sin första regering,
hamnade fokus på arbete åt alla och trygga energikällor.
Låter det bekant? Onekligen två heta politiska frågor
som lever över decennier. Det som skiljer från dagens
annonsmanér är främst paketeringen, snarare än politiska huvudfrågor. Eller vad tycker du?
Vill du se fler historiska annonskampanjer?
Titta på www.flickr.com/photos/centerpartiet/sets/
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I nr 4 av Tidningen C
kommer vi att dra vinnare
av korsorden från nr 2 och
nr 3. Då publiceras också
den rätta lösningen.
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Åsa
möter
Annie

KOMMER DU IHÅG Åsa Runander

som vann en lunch med Annie Lööf
i Tidningen C? Över en god måltid
i näringsdepartementets representationsmatsal träffade Åsa Runander
från Lund äntligen Annie Lööf,
partiledare och näringsminister.
Efter en första presentation,
fotograferingoch småprat om
gemensammaerfarenheter av
bostadsområdeni Lund och några
partikamrater i Lundacentern var
lunchen serverad.

Åsa berättade
att hon valt
Centerpartiet
efter noggrant övervägande och
utvärdering
av andra
partier:
– För att
besluten ska
tas där människorna bor
och lever. Jag gick
med i partiet efter
idéprogrammet efter
som jag upplevde att
det är högt i tak i Center
partiet. Det speglas också i
partietsnärodlade politik.
Med fokus på miljö och närodlad politik gick den dryga timmen
snabbt.
– Det är alltid trevligt och lärorikt
att träffa medlemmar ute från landet

som arbetar med andra frågor på
kommunalnivå, men som också berörs av den nationella politiken. Det
är bra att få perspektiv på tillvaron,
sammanfattar Annie Lööf.

DEBATT

Miljövänligare kyrka
Nu när sommaren gör sig påmind undrar många av oss
vad som egentligen hände med vintern. Hur välinvesterad
var den där nya och dyra snöslungan som köptes förra vintern? Varma vintrar flyttar tankarna till de där miljörapporterna som emellanåt bubblar upp i vår vardag. Har vi en klimatförändring eller ej?
Det som bland annat förenar oss i Centerpartiet är vårt klimatengagemang. Vi är oroliga för den klimatförändring vi har
och står inför. Vi lånar jorden av våra barnbarn, förvaltar det
som våra förfäder har lämnat till oss. Jorden och jordelivet är
heligt och vackert, naturen är gudomlig. Vi har inte råd att
äventyra härligheten.
Centerpartiet gick till kyrkoval 2013 på bland annat miljöfrågor. Nu är det dags att gå till handling. Vår natur och miljö
ropar efter klimatsmarta åtgärder. I Stockholms stift har vi
som är aktiva i Svenska Kyrkan startat nätverket Söndags-

Centern som är tillgängligt för alla intresserade.
Vi utmanar alla andra
centerpartister som sitter i
Svenska kyrkans fullmäktige
att motionera om solceller på
kyrkotaken, klimatsmart uppvärmning, miljöcertifiering av församlingar,
tillämpa kretsloppstanken för Svenska kyrkans ordinarie
verksamhet. Det är nu Centerpartiet ska stå upp för miljön ge avtryck i samtid, samhälle och opinion.
SöndagsCentern
Robert Sennerdal, Daniel Sunesson och
Carita Wallman Larsson, centerpartister i
församlingar och stift i Stockholms län
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Annie
POLITISK HÖGSOMMAR

DET ÄR INTE EN överdrift att påstå att den
här sommaren kommer att handla mer om val
än semester för vår del. Mitt i all grönska,
glassätande och grillkvällar kommer sommaren framförallt att handla om politik. Om Sveriges framtid och våra gemensamma framtidsutmaningar.
Jag vill inte vara en dysterkvist, men vi får
inte blunda för de orättvisor och utanförskap
som fortfarande finns i vårt land. Hur bra Sveriges ekonomi än tickar på så får vi inte glömma dem som inte får del av jobben, välfärden
och tillväxten. Bara denna sommar kommer
183 300 unga att stå utan jobb, försörjning
och därmed möjligheten till ett eget och
självständigt vuxenliv.
KRISEN HAR SLAGIT ojämnt
över landet. När städerna rullar på
med hjälp av hög konsumtion och
stark efterfrågan på tjänster är det
tuffare för våra traditionella bruksorter och exportberoende industrier. Vi
måste se till att Sverige växer i takt.
Att jobben skapas i hela landet.
Trots att vi sedan 2006 har
tiodubblat vindkraften, femtonfaldigat miljöbilarna på
våra vägar och minskat våra
utsläpp med 23 procent sedan 1990 års nivå i Sverige,
går den globala takten på utsläppsminskningar oroväckande långsamt. Sverige som
föregångsland måste förmå

fler länder att göra som oss. Vi måste sätta
tryck på andra länder och vi behöver exportera
våra klimatlösningar.
Om detta vill jag att valrörelsen ska handla.
Jobben, landsbygden och miljön ställer krav
på en aktiv politik som ser lösningarna på nära
håll. Globalt och lokalt på samma gång. Det är
det vi kallar närodlad politik. Svaren finns inte
centraliserade hos en regering, de finns oftast
hos dig och mig.
FÖR ATT KLARA JOBBEN, inte minst för alla
unga som stängs ute, måste vi satsa på dem
som skapar jobben runt om i landet. De små
företagen måste få kostnadsminskningar, regelförenklingar och ökade möjligheter att växa och
anställa. Landsbygden ska inte räddas med bidrag, det är luft under vingarna och förutsättningar att driva jord- och skogsbruk med stark
konkurrenskraft som gör att landsbygden kan
blomma. Klimatutmaningen kommer inte att lösas av sig självt. Vi behöver politik som stimulerar det förnybara och som vågar ställa tuffa krav
på omvärlden som behövs.
Denna sommar kommer jag med glädje ta
mig an varje debatt som erbjuds och ihärdigt
framföra det Centerpartiet slåss för. Jobben i
hela landet och miljön.
SVERIGE ÄR ETT FANTASTISKT land som
vi vill göra ännu bättre. Jag hoppas vi ses i
sommar på torgmöten, skolor eller varför inte
i glasskön? Glöm inte att njuta av sol och
lite ledighet också, så att vi har krafter
kvar ända fram till valdagen!

