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Politiken måste göras tillgänglig. I projektet
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Läs mer på www.sv.se/mittval
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EU: Mer, mindre, minst
FÖR FEMTE GÅNGEN går svenska folket till EU-val.

Tillsammans med 400 miljoner andra röstberättigade i
Europa. Det är riktigt stort. På många sätt.

VI I CENTERPARTIET har tagit fram en stark valplatt-

form. Den kallas ”smalare men vassare”. Vi beskriver
vad vi vill med samarbetet inom EU. Vad vi vill att EU
verkligen ska göra. Och vad vi definitivt inte vill att EU
ska göra.

DET FINNS FLERA grundbultar till att vi överhuvudtaget
ska ha ett EU-samarbete. Freden. Den gemensamma
säkerheten. Öppenheten inom Europa och med andra
delar av världen.
ETT OMRÅDE där EU behöver göra ännu mera är

miljön. De miljöskadliga föroreningarna trotsar alla
nationsgränser. Vi behöver ännu starkare insatser av
EU för klimatet. Driva på för mer förnybar, grön energi.
Göra mer för att skydda haven.

DÄREMOT SKA EU ägna sig mindre åt att frågor vi kan

besluta på hemmaplan. Det gäller utbildning, välfärd,
skatter, arbetstider och rovdjurspolitik. För att EU ska
göra riktig nytta, och ha ett folkligt stöd, behöver EUbyråkraterna låta bli att styra och ställa med detaljer.

VALUTAN ÄR ETT område där vi inte vill gå in i ett över-

statligt samarbete. Sverige mår bäst av att stå utanför
euron. Vi klarar både jobb och ekonomi med vår egen
svenska krona.

SÅ: Mera miljöpolitik, mindre detalj-
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”Alla som tror att de
kommer att ha någon
åsikt om EU de närmaste
fem åren bör gå och rösta
den 25 maj.”

Överlevnadstips i Bryssel
HANS LINDQVIST, ledamot i
EU-parlamentet 1995–1999
1. Att du vet vad du vill
2. Att du måste kunna
kompromissa
3. Att du inte är rädd för
att flyga mycket och
sova lite
KARL-ERIK OLSSON,
ledamot i EU-parlamentet
1995–2004
1. Vara positiv – tala, kommunicera och umgås med olika
människor så långt som möjligt på deras villkor.
2. Rätt kunskap – nationell och internationell
politik, historia och ekonomi
3. Skaffa snabbt en fråga att brinna för och
göra sig känd med

Lena Ek, miljöminister

Din röst är viktig
I förra EU-valet 2009 hamnade valdeltagandet för Sverige på 45.5 procent. I topp ligger länder med röstplikt som Belgien och
Luxemburg med hela 90 procent. Ju fler som
röstar desto större inflytande får Centerpartiet.
Var med och påverka med din röst den 25 maj.
Du kan också förtidsrösta från den 7 maj. Röstningslokal
för förtidsröstning i din kommun hittar du på www.val.se.

Följa toppkandidaterna varje dag
Vart landar Kent sin rundresa i landet den är veckan? Hur resonerar Fredrick
kring den låga igenkänningsgraden av våra EU-parlamentariker? Eller tycker
Kristina Yngwe om EU och snuset? Du som är nyfiken på att lära känna våra
toppkandidater kan följa dem på nätet i olika forum:
Kristina Yngwe
www.kristinayngwe.se
www.facebook.com/kristinayngwe,
Twitter & Instagram
@kristinayngwe

Kent Johansson
www.kentjohansson.eu
www.kryssakent.se
http://www.facebook.com/
kentjohansson.eu
Twitter: @kentjohanssonEU

Kalender för EU-valet
7 maj
Förtidsröstning
till EU-valet börjar

Maj

7

8

9

10

11

Utfrågning med
Kent Johansson
SVT 14 maj

12

13

14

15

16

17

18

Utfrågning med Kent
Johansson SR P1 12 maj
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Fredrick Federley
www.federley.se
www.twitter.com/federley
www.instagram.com/federley
www.facebook.com/fredrickfederley
www.federley.blogspot.se

25 maj
Valdag EU-valet

Slutdebatt alla
partier i SVT
23 maj
19

20

21

22

23

24

25

26

Slutdebatt alla
partier i SR P1
Studio Ett 22 maj

27

28

29

30

31

Valnämndens
preliminära
rösträkning 28 maj

Full koll på Centerpartiets EU-politik
Centerpartiets valplattform ”Ett smalare men vassare EU” innebär att EU måste fokusera på rätt
områden. EU behöver vara vassare i de stora frågorna som miljö och öppenhet, men inte lägga sig i
sådant som bättre hanteras lokalt. 2014 går Centerpartiet till val under parollen Närodlad politik. Vi vill
att beslut ska tas nära de människor som berörs och ges större möjlighet att påverka sin egen vardag.

Centerpartiet strävar efter att:
EU blir smalare, men vassare
EU blir grönare

Minska regelkrånglet
inom EU

EU samarbetar för att underlätta för fler jobb
och tillväxt i hela Europa

Se till att all EU-lagstift
ning granskas utifrån ett
småföretagarperspektiv

EU är öppet och solidariskt

Stärka djurskyddet i hela Europa

Euron inte ska införas som valuta i Sverige

EU-lagstiftning som påverkar människors integritet och rättigheter utgår utifrån principerna om
proportionalitet och subsidiaritet

Införa nya mål i EU för utsläppsminskningar,
energieffektivisering och förnybar energi
till år 2030

EU-valplattformen finns i sin helhet på intranätet centralen.centerpartiet.se. Läs den!
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Under skinnet på
toppkandidaterna
Vi samlas i riksdagens gästmatsal en ruggig vårmorgon. Den 25 maj
närmar sig med stormsteg och vallokalerna öppnade redan den 7 maj.
Nu börjar de räkna ned dagarna och spänningen stiger. Men hur går
egentligen tankarna hos våra toppkandidater Kent Johansson, Kristina
Yngwe och Fredrick Federley? Följ med under deras gemensamma frukost
där stort och smått med EU-vinkel blandades med kaffe och frallor.
TEXT: Pernilla Melander BILD: Christian Saltas
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Vilken hjärtefråga vill du driva i
Bryssel?
KY: En av de frågor som är viktiga när man pratar om EU är vår mat.
Den svenska maten är bra producerad, vi har ett högt djurskydd i Sverige och jag vill se att samma höga
djurskydd i hela Europa. Det handlar också om öka smittskyddsarbetet för att alla Europas konsumenter
ska känna samma trygghet i att man
inte blir sjuk av det man äter. Kopplat
till det ser vi att antibiotikaanvändningen i resten av Europas djurproduktion är ohållbar. Det medför ökad
förekomst av antibiotikaresistenta bakterier. En sjuk dansk grisbonde läggs in på isolering eftersom man
inte vill ha in antibiotikaresistenta
bakterier på sjukhuset. Vi måste ta ett
gemensamt grepp kring den ökande
antibiotikaresistensen i Europa.
FF: Jag ser den stora faran i
uppdelningen och värderingssättet
som vi ser i Europa. Det finns
idag fler nazistiska och fascistiska
partier i europiska parlament än
innan andra världskriget. Vi har
en tilltagande främlingsfientlighet
i kombination med en hög
ungdomsarbetslöshet.
KJ: Miljö- och energifrågorna är
oerhört viktiga för mig. Förnybar energi till exempel är en fråga som påverkar varje väljare, att ha bättre uppvärmnings om bygger på förnyelsebar
energi, i stället för som nu importera
fossila bränslen från Ryssland och oljeländer. Det är inte ekonomisk, socialt eller miljömässigt hållbart.
Vilket utskott siktar du på i
parlamentet?
FF: Det enda jag inte vill sitta i
är kultur, annars kan jag tänka mig
vilket som helst av de andra.
KY: jag brinner för landsbygden
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forsknings- och energiutskottet
samt ersättare i jordbruks- och
jämställdhetsutskottet.

Kent Johansson från Skara är nummer 1
på EU-listan och Kristina Yngwe med rötterna i Ystad tar andra platsen.

Fredrick Federley, hemmahörande i
Botkyrka, har tredje platsen på listan.

och de gröna näringarna och
hoppas jag kommer med i utskottet
för jordbruk och landsbygdens
utveckling.
KJ: Jag är beredd att sitta
kvar i samma utskott som nu,
ordinarie ledamot i industri-,

Vilken del i valplattformen
”Smalare men vassare” känner du
mest för?
KJ: Öppenheten och möjligheten att gå ut i Europa. Tänk på tändsticksfabriken i Tidaholm, 64 % av
alla tändstickor som används i Västeuropa tillverkas av 110 personer
i Tidaholm. Det globala samtidigt
med det lokala, det är smalare men
vassare.
KY: Som småföretagare tycker jag
att frågan om regelkrångel är viktig
för att sänka kostnaderna för småföretagare.
FF: Den fria rörligheten, med den
värderingsyn som vi har idag med
stora likheter med 1930-talet, och
immigrationsfrågan som jag jobbat
med i åtta år i riksdagen.
Hur kan du som enskild
parlamentariker bidra till ett
smalare, vassare EU?
FF: Det handlar om att skapa nätverk och plattformar för att få ut sin
politik. Att visa sig tillgänglig, ha en
bra telefonbok och goda vänner att
liera sig med.
KJ: Smalare men vassare blir det
när EU sätter målen, men inte lägger sig i detaljerna. Till exempel att
energi ska vara förnybar, men vilket
slags energi man väljer måste varje
kommun avgöra.
KY: Jag tror att man kan vända
upp och ned på politiken om man
verkligen driver sin fråga. Med min
bakgrund som småföretagare och
som ny i politik har jag ett smalare och vassare tänk med erfarenhet från verkligheten och kan bidra
med det.

Hur kommer man åt mytbildningen
att de fattiga länderna
kannibaliserar på de rika?
KJ: Egentligen är alla i parlamentet Skara-bor, de kommer från ett
spanskt eller ett italienskt Skara. Majoriteten av oss kommer inte från nationella valkretsar, utan lokala och regionala kretsar. Och då märker man
snabbt att Europa är väldigt olika,
och då blir det tydligt att vi fattar beslut om principer och sedan får detaljerna bestämmas på hemmaplan.
Till exempel landsbygdsprogrammets som innehåller 17 övergripande
punkter där varje land får bestämma
själva. Det har hänt någonting där vi
har varit med och påverkat.
KY: Jag träffar ofta folk som undrar om EU verkligen är något bra
och där har vi alla – inte bara vi kandidater – att förklara att det är bra

med ett EU-samarbete och att Sverige faktiskt gagnas av det. En vinst
för Sverige är EU som exportmarknad, där vi exporterar mer än importerar. Utan det hade vårt välstånd inte varit detsamma.
FF: Fördomarna är många, kanske framför allt att man inte riktigt
ser vilken betydelse europasamarbetet har. Vi kan välja att samarbeta och föra ordkrig med varandra i
stället genom lagstiftning, direktiv
och politisk debatt i stället för att ta
till vapen och krig. Den grundtanken för hela unionen har vi glömt
bort eftersom vi i Sverige har haft
det väldigt bra.
Hur bedriver ni era
personvalskampanjer?
KY: Det är verkligen en berg- och
dalbana, det är väldigt extremt på

många sätt för mig som gör min första valrörelse och det är jätteroligt
och spännande. Det som jag tycker är mest fantastisk och känner mig
allra mest ödmjuk inför är det stödet
som jag får av människor som lägger
ned sin fritid, egna pengar och energi på att hjälpa mig för att de tror
på de frågor jag driver. Det motiverar mig att verkligen kämpa vidare!
Det är också häftigt att se hur Centerpartiet mobiliserar inför valrörelsen. Det känns att både kommuner
och kretsar är på gång.
FF: Jag är som bäst när jag kampanjar, träffa väljare, att mobilisera de egna trupperna är jättekul. Det
finns ett tydligt intresse och nyfikenhet. Och därför försöker jag täcka så
mycket som möjligt av landet, och
har hittills besökt 53 kommuner,
med sikte på 100. Tyvärr har jag inte
TIDNINGEN C • 9
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en chans att täcka in hela detta långa
land. Får vi bara de till valurnorna
som röstade i förra riksdagsvalet –
då säkrar vi att två av oss, kanske till
och med tre kommer in. Jag lovar att
ingen av oss sover tillräckligt mycket, nu är det bara kampanj som gäller. Jag gillar när det blir väldigt annorlunda, Jokkmokk, minus 35 och
dela ut flygblad. Det minnet kommer jag alltid bära med mig.
KJ: Jag bestämde mig att det är
viktigt att ta reda på vad som händer
i hela Sverige nu kopplat till europapolitik och har besökt 39 platser på
två månader från Kiruna till Svalöv.
Nattåg är ett bra sätt att resa och
samtidigt få sova ut. Ute i landet utgår människor från sina lokala valförutsättningar som upphandlingar,
hur gör vi det här? Det är ett helt annat samhälle som vi diskuterar idag
– det miljövänliga samhället.
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Hur får vi ut alla medlemmar på
banan?
FF: Den lokala mobiliseringen nu
är oerhört viktigt för att nå alla, oftast är det inte svårare än att vara
närvarande och synligt. Vi kandidater tar av vår inre energi när vi är ute
lokalt, sedan måste kampanjen fortsätta att drivas lokalt.
KJ: Tänk om varje medlem tar
kontakt med tio till - då är vi hemma.
Vi måste visa på fördelen med EU ta fram underlag i kommunerna vad
EU tillför i sysselsättning, exportförsäljning, åka utomlands och studera.
Vi är ett land som lever på att andra
länder köper våra produkter.
KY: Det finns många som inte känner till att det är ett EU-val i år, därför
måste vi ut och prata, bara prata med
så många som möjligt. Vänner, bekanta, arbetsplatser, skolan – prata med
alla. Och säg vad Centerpartiet vill.

Varför ska man rösta på just dig?
KY: Därför att jag har en annan
bakgrund, ny i partipolitiken och ser
med nya ögon, men har erfarenhet
från hur EU-beslut påverkar företagare, och har suttit med och förhandlat med övriga unga bönder i Europa.
KJ: Miljö- och klimatfrågorna
kommer jag att fortsätta bevaka och
driva, och då är det en fördel att ha
det lokala perspektivet med i Europa
sammanhang.
FF: Jag prioriterar frågor inom
immigration, integration och djurskydd som tydligt visar på partiets
värderingar. Bekämpa rasism och
främlingsfientlighet, djurs utsatthet i
Europa.
Se mötet i sin helhet på:
bit.ly/1hXt8Pu
Tack till Mila Segervall som ställde
frågor och drev diskussionen.

Annie vill
flytta Bryssel
närmare

Annie Lööf brukar beskriva sig själv som en varm
EU-vän, men på Centerpartiets kommundagar nyligen
citerade hon ett proggband från Piteå med textraden
”det är långt härifrån till Bryssel, men än mycket längre
från Bryssel och hit”. Tidningen C träffade Annie Lööf
för att fråga vad hon menar med det där egentligen och vad EU betyder för henne.
BILD: Sanna Dahlén
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Är det för långt från Bryssel och hit?
Jag tror att väldigt många har känslan av
att EU inte fattar hur det funkar i Sverige.
Ibland är det som att man försöker krångla
på alla medlemsstater skor av samma storlek, även om fötterna ser väldigt olika ut.
EU ska ställa tydliga och långsiktiga krav,
men inte peta i detaljerna eller styra sådant
som vi klarar bättre själv.
Du låter kritisk, ändå kallar du dig EU-vän,
varför då?
Därför att det finns utmaningar som inte
känner av några gränser – och därför behöver vi jobba tillsammans med dem. Klimatet, gemensamma säkerhet och konkurrenskraft är bra exempel på vad EU behöver ta
krafttag kring.
Dessutom får vi aldrig glömma bort att
EU är ett fredsprojekt. Samarbetet föddes
när grannar hade blivit fiender och Europa
låg i ruiner. Sedan dess har vi steg för steg
förändrat Europa. I mitten av 1970-talet var knappt hälften av EU:s
nuvarande medlemsstater
demokratier, det tycker
jag är en ganska otrolig
utveckling.
Men om man
gillar någon måste man också
våga säga tuffa sanningar;
EU har svällt
ut väl mycket och skulle
tjäna på
att bli lite
smalare.
Vilken
skillnad tycker
du att EU gör i
din vardag?
På jobbet ser jag
skillnad varje dag,
ibland på ett negativt
sätt, men väldigt ofta
på ett positivt sätt. Svenska
företag har dörren vidöppen mot
12 • TIDNINGEN C

Men om man
gillar någon
måste man
också våga
säga tuffa
sanningar;
EU har svällt
ut väl mycket
och skulle
tjäna på att bli
lite smalare.

Europa, det gör det enkelt att exportera och
importera, marknader växer och fler jobb
kan skapas. Det är jättebra.
Privat uppskattar jag verkligen hur enkelt det är att resa eller jobba i ett annat EUland. Jag har själv varit barista i London efter gymnasiet, det tog mig bara några dagar
att fixa bostad och jobb.
Finns det någon del av din vardag där du
tycker att EU borde påverka mer?
Jag tänker ofta på EU när jag handlar mat.
Vi har stenhårda krav på våra svenska bönder, både när det gäller miljö och djurskydd.
Det tycker jag är bra. Men när jag står där i
mataffären och inser att den danska fläskfilén kostar en bråkdel av vad den svenska
gör, så blir jag förbannad. Vi behöver ha högre krav på djurskydd och miljö i hela EU så
att man kan konkurrera på schyssta villkor.
Dessutom behöver vi ursprungsmärka
maten. Jag vill veta vad jag stoppar i mig och
var det kommer ifrån. Det är jätteviktigt både för den som äter maten
och för den som producerar.
Kan man göra
avståndet till Bryssel
kortare på något
vis?
Jag tror att vi
måste göra
EU-frågorna
mer konkreta. Inre
marknadsfrågor är
obegripligt,
men människors
möjligheter
att resa, plugga
och jobba i hela
EU förstår de
flesta. Det samma
gäller miljöpolitiken,
övergripande klimatmål handlar egentligen
om att skapa förnybar energi,
att minska risken för smittsam-

ma sjukdomar och att jobba för ett hållbart
svenskt jordbruk.
EU fattar mängder med beslut som berör oss i vardagen, det gäller att vi blir bättre
på att berätta om det, då tror jag att människors engagemang kommer att öka och Bryssel kommer att komma närmare.
Vad kan man göra som medlem i
Centerpartiet för att vi ska få mer inflytande
i EU?
Se till att så många som möjligt går och röstar, det är bara så vi kan få fler centerpartister i EU. Det handlar om praktiskt fotarbete
som kampanjer utanför mataffärer eller på
skolor. Men vi måste också bli bättre på att
prata med vänner, kollegor och släkt, berätta
för dem varför vi behöver ha ett EU som tar
sig an de stora utmaningarna, men låter bli
att detaljstyra.
Centerpartiet vill ha en närodlad politik,
men kan politik från Bryssel verkligen bli
nära?
Framförallt handlar det om att vi behöver
flytta makt från Bryssel närmare människor. En del frågor behöver lyftas till EUnivå, men annat blir bäst om det beslutas i
kommunfullmäktige eller vid människors
köksbord. Sverige kan till exempel inte fixa

klimatutmaningen ensamma, men däremot
är vi fullt kapabla att själva besluta om vår
egen valuta, om arbetstider i Sverige eller
om hur vår vargstam ska förvaltas.
Vilka tror du kommer att bli EU-valets stora
frågor?
Jag tror att det kommer att bli tre frågor,
först och främst miljön och klimatet. EU
behöver ha tuffa mål för förnybar energi och
minskade koldioxidutsläpp. I Sverige har vi
till exempel tiodubblat vindkraften, men vi
behöver göra ännu mer.
Den andra frågan är euron. Centerpartiet
sa nej redan för tio år sedan, och det håller
vi fast vid. Historien visar att det är oerhört
viktigt att kunna styra över sin egen penningpolitik.
Den sista frågan är detaljstyrningen. Mindre krångel och mindre klåfingrighet är avgörande för att förtroendet för EU ska stärkas.

En del frågor
behöver lyftas
till EU-nivå,
men annat blir
bäst om det
beslutas i
kommunfullmäktige eller
vid människors
köksbord.

Till sist, vilket EU-land skulle du helst vilja
åka till?
Oj, det beror ju på vad man ska göra. Jag
skulle vilja åka till Tyskland för att kolla lite
extra på deras framgångsrika politik mot
ungdomsarbetslösheten. Men om jag ska åka
på semester så blir det nog något högt berg
där man kan åka skidor.
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Mandatperiod 2009-2014:

Centerpartiet
gör skillnad i EU
På fem år händer det mycket. Även om många frågor som drivs i Europaparlamentet tar längre tid än så innan beslut, har Centerpartiet hunnit leverera en rad
framgångar sedan 2009. Flera av de beslut som landat under mandatperioden
initierades av Lena Ek och togs vidare av Kent Johansson. Och minst en av framgångarna går tillbaka till Karl-Erik Olssons tid i början av 2000-talet.
TEXT: Pernilla Melander BILD: Europaparlamentet

UNDER DEN SENASTE mandatperioden

har Centerpartiet med stor framgång drivit politik inom framförallt klimat och miljöpolitik kopplat till grön omställning som knyter samman näringslivet, ekonomi och
miljö.
– Det viktigaste har varit att vi i parlamentet har lagt
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fast en bra position inför det fortsatta arbetet med EU:s
klimatmål 2030. Det finns stora motsättningar, så det är
upplagt för strid nästa mandatperiod, men Europa måste gå före, säger Kent Johansson, Centerpartiets ledamot i Europaparlamentet sedan 2011 då han efterträdde Lena Ek.

HAN FORTSÄTTER:

– EU:s nya upphandlingsdirektiv är ett annat exempel på centerframgång i Europa.
Nu blir det äntligen möjligt att ställa miljöoch kvalitetskrav på maten som upphandlas
i kommuner och landsting.
Ett område där Centerpartiet varit den drivande kraften är EU:s handelssystem med utsläppsrätter ETS - Emissions Trading Scheme. Systemet lanserades 2005, men eftersom
det funnits för många rätter på marknaden
och priset har sjunkit hade det på senare år
förlorat sin funktion. Men Centerpartiets
ståndpunkt är tydlig - den som smutsar ned
ska betala för sig, medan miljövännen belönas med lägre avgifter. Genom att skjuta upp
utdelningen av nya utsläppsrätter har EU nu
lyckats få upp priserna på utsläpp igen.
KENT JOHANSSON har också förhandlat om
landsbygdsprogrammet. Där Centerpartiet
har verkat för en moderniserad jordbrukspolitik med fler miljösatsningar och mindre
direktstöd och subventioner.
– Vi måste öka lönsamheten för aktiva
jordbrukare och bidra till hållbar tillväxt.
Vi behöver öppna landskap, service och utveckling av landsbygden, säger han.
Att landa Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, har varit

Lena Ek, ledamot i EUparlamentet mellan
2004-2011.

en av Centerpartiets största insatser under
mandatperioden. Den strategiska grunden
för arbetet lades av Lena Ek, medan Kent Johansson tog vid och fick de konkreta framstegen på plats. Som ALDE*:s förhandlare
om forskningsprogrammet var han en central figur i utformningen. Det resulterade i
en tydlig miljö- och småföretagarprofil samtidigt som han lyckades genomföra ordentliga regelförenklingar för att rensa upp bland
stela, byråkratiska system.
– Med 23 miljarder i en öronmärkt budget öppnas nya möjligheter för små och
medelstora företag. Det ger fantastiska möjligheter för innovation och företagande i
hela Sverige. Det är också ett bra exempel på
framgångsrik centerpolitik i Europa.
EN RIKTIG LÅNGBÄNK som startade redan

Kent Johansson,
sittande ledamot i EUparlamentet sedan
2011.

under Karl-Erik Olssons tid som parlamen
tariker är de europeiska miljö- och forskningssatsningar för en renare Östersjöregion. Lena Ek tog över stafettpinnen och
hann lämna över till Kent Johansson innan
beslutet slutligen landade. Han framhåller
vikten av samarbetet:
– För mig är det symbolen för att vi behöver ett samarbete mellan Östersjöländerna i
miljöfrågorna eftersom stora globala frågor
inte kan lösas i varje kommun.

Centerframgångar i Europaparlamentet 2009-2014:
Horisont 2020, EU:s nytt gemensamt forsknings- och
innovationsprogram, fick en tydlig miljö- och småföretagarprofil samt ordentliga regelförenklingar
Drivit beslut om tre bindande, ambitiösa klimat- och
energimål för EU till år 2030
Varit ledande i reformen om handeln av nya utsläppsrätter inom EU och samtidigt fått upp priserna på
utsläpp
Drivit fram att skogen ska vara en förnybar nyckelresurs
i Europas gröna omställning och förhindrat gemensam
skogspolitik
Fått på plats europeiska miljö- och forskningssatsningar för en renare Östersjöregion
Fått EU-parlamentet att ta ställning för hårdare miljökrav för skiffergas

Tagit parti för ett starkt skydd av den personliga
integriteten, bland annat i dataskyddsregler och
telekomlagstiftning
Bidragit till lägre roamingavgifter och förbättrat den
inre marknaden för digitala tjänster
Verkat för en moderniserad jordbrukspolitik med
fler miljösatsningar och mindre direktstöd och
subventioner
Varit en tydlig röst för mänskliga rättigheter
Drivit att ett tydligt jämställdhetsperspektiv ska genomsyra alla EU:s politikområden
Varit emot att Sverige ska omfattas av nya regleringar
för euroområdet och verkat för svenska undantag i
den nya ”bankunionen”

*ALDE - Alliansen liberaler och demokrater för Europa, 85 ledamöter från liberala och socialliberala partier och är den tredje största politiska gruppen i parlamentet.
Läs mer på sidan 29.
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Gränslösa miljöproblem
kräver samarbete
Den bleka vårsolen söker sig in genom höga fönster på departementet. Miljö
minister Lena Ek ursäktar sig med en lättare förkylning och slår sig ned i soffan
på lagom avstånd. Med en något hes stämma förklarar hon varför miljöområdet
inte bara är en nationell angelägenhet och vikten av att centerpolitiken finns i
Europa. Och vad som gör henne riktigt arg på EU-kommissionen.
TEXT: Pernilla Melander BILD: Göran Petersson

MED SJU ÅRS ERFARENHET

som EU-parlamentariker och
nu som miljöminister sedan
2011 har hon en unik erfarenhet av att driva centerpolitik
över alla gränser. Och just
miljöfrågorna följde med
från bordet i Bryssel till sjätte
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våningen på miljödepartementet.
Centerpartiet vill se ett smalare men vassare EU. Samtidigt måste alltfler komplexa
miljöfrågor lösas med samarbete över länders gränser och
gärna bredare än så. Lena pra-

tar om att jobba på alla nivåer
– lokalt, regionalt, nationellt,
internationellt.
– Växthusgaser, problem
med luftkvalitet och havsfrågorna måste vi lösa tillsammans. Men även bilmotorer,
elproduktion och andra

produktersom rör sig över gränserna måste standardiseras. Att begränsa kemikalier i mat är ett annat område. Det är lika viktigt för föräldrar
i Rumänien som i Spanien att mat
och leksaker är giftfria.

ambition och tuffare klimatmål?
– Det gäller att visa att det går att
förena sänkta växthusutsläpp med
en stabil ekonomi – det som vi gör
i EU är viktigt att visa u-länderna
som jobbar med både bättre klimat
och fattigdomsbekämpning.

HON TYCKER OCKSÅ att det är bra

med gemensam reglering av vardagsfrågor som kompostering och
sopor. Däremot vill hon inte se ett
EU hindrar svenska politiker att gå
före i miljöarbetet. Utfasningen av det
hormonstörande ämnet bisfenol A är
ett sådant exempel. Riksdagen satte
målet för en giftfri miljö till år 2020
som en av de viktigaste och mest utmanande uppgifterna inom miljöpolitiken. Samtidigt tappar EU ambitionsnivån och slirar på bromsen.
– Jag anser att EU agerar för sakta. Samarbetet får inte leda till att vi
ska hålla tillbaka vår ambition i en
viktig fråga. Kommissionen förhalar
de kriterier som behövs för att stoppa hormonstörande ämnen. Är det
inte färdigt inom två månader är det
så allvarligt från miljö- och hälsosynpunkt att vi kommer att gå vidare och stämma kommissionen, säger
Lena Ek.
Hon illustrerar den enorma styrkan som finns i att rätt beslut tas och
blir allvar när 500 miljoner människor ska anpassa sig efter samma
regler.
– Därför jag blir arg och otålig när
EU inte använder sin styrka till att få
fram klimatbeslut som alla tjänar på
- människors hälsa, miljö och ekonomi. När okunskap och ovilja får
styra. Då blir jag arg och tar till de
verktyg som finns för att driva processen vidare.

LENA BEDÖMER att ungefär hälften

av de svenska miljöreglerna som vi
dagligen lever med har EU som avsändare. I Sverige finns en fungerande egenkontroll som sällan är synlig

Många komplexa miljöfrågor är helt beroende av ett internationellt samarbete,
samtidigt menar Lena Ek att EU måste
höja ambitionsnivån och använda hela sin
styrka.

i mer byråkratiska EU-länder, det
borde ge större handlingsutrymme.
– En del av EU ska definitivt vara
smalare och vassare – och inte blanda sig i hur vi gör, men däremot se
vilket resultat vi uppnår.
Men vad kan ett litet land som
Sverige göra för att bidra till höjd

EU-valplattform
med miljöfokus:
• Införa nya mål för minskade
utsläpp, effektivare energi och
förnybar energi till år 2030
• Reformera handeln med
utsläppsrätter – högre priser,
minskade utsläpp och fler gröna
tekniklösningar
• Fokusera EU:s utvecklingsbistånd på inkluderande tillväxt och
global hållbar utveckling
• Förvaltning av rovdjur utifrån regionala och lokala förhållanden
utan detaljstyrning från EU
• Östersjön ska vara ett giftfritt och
friskt hav

ATT VARA FÖREGÅNGSLAND innebär också att det finns flera öppna
dörrar till att skapa inflytande. Lena
exemplifierar när hon tillsammans
med ett par andra miljöministrar
drog ihop en grupp som jobbar för
att skapa en grön ekonomi.
– Vi skrev en deklaration och
marscherade upp till kommissionen. När vi visar att 13 länder tycker det är viktigt med internationella
klimatprojekt, då kan vi ändra hela
psykologin i EU-rådets globala förhandlingar.
Hon menar att vi blir tydliga och
kan vinna val när vi bestämmer vilka frågor vi ska driva och gör det på
alla nivåer – lokalt, nationellt och i
EU. Inom områden som övergödning, kemikalier och havsmiljö har
Centerpartiet gjort skillnad i Europa. Och på hemmaplan nämner hon
konkreta framgångar i kommuner
som Stockholm, Linköping, Mönsterås och Falkenberg. Centerpartiets
styrkor i Bryssel är uppenbara.
– Att förena jobb och miljö är vår
partitradition och vi vet hur man
kombinerar dessa.
HON PEKAR OCKSÅ på epitetet so-

cialliberaler som gör att centerpartister kan medla mellan vänster- och
högerblocken. Svenskar har också en
viss respekt i frågor som jämställdhet och mänskliga rättigheter.
– Centerpartiet behövs i EU parlamentet - den här gången borde vi
få tre parlamentariker. Vi har en fantastiskt stark kandidatlista till EUvalet som jag är stolt över, avrundar
hon.
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EU-besluten på ditt köksbord
VISSTE DU ATT ungefär 60 procent

av punkterna vid ett möte i kommunalfullmäktige påverkas av EU?
I landstingen är siffran något lägre,
50 procent. Det kan handla om hur
EU:s miljöregler påverkar kommunsektorns arbete med tillsyn och
samhällsbyggnad. Eller regleringen
av den kommunala tillsynen av
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produktionen från ”jord till bord”,
det vill säga allt från djurskydd till
paketeringen av den färdiga produkten i butiken. Lägg dessutom till
att ungefär 30 procent av de lagar
som stiftas i Sveriges riksdag påverkas av EU. Med andra ord en riktig
maktfaktor.

OAVSETT VAD MAN tycker om EU:s
inflytande – det är bättre att engagera sig, än att bara titta på. Eller
som tidigare EU-parlamentariker
Karl-Erik Olsson tidigare uttryckt
sig i Tidningen C: ”Det räcker inte
att inte bry sig. Tänk om man väljer
bort landstinget på samma sätt? Det
är för dumt.”

FRÅGAR

Här visar några nedslag i landet vägen fram till den 25 maj.
1. Vad innebär ”Ett smalare, men
vassare EU” i din kommun?

Ann-Helen Persson, Gävle
1. Att Europaparlamentet inte
ska bestämma över vad vi i
kommunen väljer att servera
för mat till våra barn och
gamla, hur vi utformar vår
landsbygd, vilken omfattning
vi ska bedriva skogsbruk och
huruvida våra ideella föreningar ska
betala moms eller inte. Det är beslut
som vi ska ta utifrån att vi känner till

2. Hur kampanjar ni inför
EU-valet?

vår kommuns förutsättningar, vilka
mål och visioner vi har för vår
kommun och vad våra invånare vill ha ut av livet.
2. Det är full rulle, vi har massor av aktiviteter på gång. Vi
kommer att delta på de debatter och arrangemang som vi blir
inbjudna till. Vi hoppas kunna ta del av
de toppkandidater som passerar
genom länet. Vi kommer då att bjuda

Magnus Larsson, vice gruppledare i Oskarshamn
1. I kommunpolitiken påverkas vi väldigt ofta av beslut som fattas någon
annanstans, inte sällan i EU. Ofta
innebär detta pålagor som kommunerna behöver göra, men utan att det på
något sätt skickas med pengar till det.
Om EU blir smalare men vassare så
att EU jobbar med ”rätt” saker och
håller sig till att bara sköta globala frågor så som t. ex miljöpolitik eller
bekämpning av internationell brottslighet och låter sedan medlemsländerna

sköta resten. Då skulle vardagen som kommun
politiker också bli lättare.
2. Vi tar alla tillfällen att
kampanja och prata med
väljare. Vi kommer först och främst
att vara delaktiga i offentliga aktiviteter som exempelvis marknader.
Någon specifik kampanjaktivitet blir
det säkert också där vi också kommer bjuda in allmänheten.

Carola Lidén, gruppledare i Luleå
1. Vi får en snabbare omställning till
grön energi samt förändring av
upphandlingsreglerna så att det blir
lättare för kommunen att upphandla
närproducerade livsmedel. Ett hållbart
järnvägsnät ända ner till Europa.

2. Vi kommer att ha utåtriktade aktiviteter samt en valstuga i Luleå centrum under
två veckor. I närradion 89,3
MHz fokuserar vi på EUvalet i Luleåcenterns sändning.

3. Vad gör ni för att
få alla våra medlemmar
att gå och rösta?

4

in till arrangemang i samarbete med
distriktet samt med Studieförbundet
Vuxenskolan och Europa Direkt som
har kontor i Gävle. På Högskolan i
Gävle tror vi att det finns många
potentiella väljare att hämta hem.
3. Vi har och kommer att uppmana
våra medlemmar att rösta precis som
vi alltid gör vid medlemsutskick och
träffar. Att få våra egna att gå och rösta känns inte som ett problem.

3. Jag tror att mycket handlar om
att lyfta fram betydelsen av EUvalet, hur mycket beslut som
EU fattar som faktiskt påverkar
oss i vardagen. EU och Bryssel
känns väldigt långt bort, men
besluten och effekterna av dessa letar
sig ända in till våra köksbord. Därför är
det viktigt att Centerpartiet är starkt
representerat i Europaparlamentet så
att vi kan vara med och påverka besluten redan innan de kommer till nationell-, regional- eller lokal nivå.

3. Vi uppmanar medlemmarna att rösta genom att skriva
i nyhetsbrevet Luleåcentern
som går ut till alla medlem
mar både via brev och mejl. Vi
skickar också sms.

Anders Dahlberg, valledare i Trollhättan
1. I de frågor vår kommun är bäst
lämpad för att ta besluten ska vi ha
svängrum att ta de beslut som passar oss. När EU är mest lämpad ska
besluten få genomslag i hela Europa
utan att det förhalas.
TEXT: Ulla Sigfridsson

2. Vi marknadsför oss på olika sätt.
EU-valet är en valrörelse på riktigt. Vi
arrangerar aktiviteter med kandidater
och uppmanar våra medlemmar att
prata med sina vänner.

3. Uppmanar
medlemmarna att
delta i kampanjandet inför valet och
på det sättet sprida engagemanget inför valrörelsen
och att rösta på valdagen.
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Skogen
växer i EU
Föredrag, direktiv och böjda bananer, det blir mycket politik och formalia när EU
diskuteras. Men den europeiska gemenskapen är framför allt en plats för fri och
öppen handel mellan länder. Till och med för en svensk basnäring som skogen har
tillgången till den europeiska marknaden visat sig oumbärlig.
TEXT: Annika Eriksson BILD: Rikard Wennberg, Fagerström Industrikonsult (planteringsmaskin)

DET FANNS EN TID när breven kom på papper och resor
gjordes med tåg. Då var det långt mellan Vindeln och
Bryssel. Så är det inte längre.
– EU-medlemskapet innebär mycket, men för oss är
frihandeln avgörande. Svensk skogsnäring skulle vara
något helt annat om vi inte hade den här tillgången till
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den europeiska marknaden, säger Hans Eliasson, ord
förande för Skogstekniska klustret.
Förutom sitt uppdrag som ordförande, är han ord
förande och delägare i Cranab AB, med dotterbolag
som är tillverkare av skogsmaskiner och utrustning.
Sammanlagthar han 40 års erfarenhet av skogsnäringen.

Hans Eliasson, ordförande för Skogstekniska klustret, menar att EU-medlemskapet har bidragit med ökad
skogsexport och fler jobb.

Om Skogstekniska
klustret
Tio skogsföretag bildade medlemsföreningen Skogstekniska klustret
2004. År 2010 bildades den ekonomiska föreningen och vd Maria
Hedblom anställdes. De arbetar
med utbildning, utvecklingsprojekt,
seminarieserier, men också produktutveckling som lett till att flera
innovationer nu finns på marknaden. Samarbete sker också med
Sveriges lantbruksuniversitet,
Umeå universitet och Luleå tekniska högskola.

Skogstekniska
klustret får bidrag
till finansiering av
prototypen MagMat, en planteringsmaskin som
utvecklats vid
Luleå tekniska
universitet.

REDAN FRÅN BÖRJAN förstod han

att ett medlemskap i EU var viktigt,
men tycker att det har visat sig vara
ännu mer betydelsefullt än han
trodde.
– Vid omröstningen tyckte jag
euron var lika viktig, men idag är jag
mer tveksam. Exporten har ökat och
jobben blivit fler, det mesta löser sig
via EU-medlemskapet, säger Hans
Eliasson med facit i hand.
För även om de gör affärer med
många länder är den europeiska

Läs mer på:
www.skogstekniskaklustret.se

marknaden i någon mening basen
för verksamheten. Via EU har skogstekniska klustret också fått strukturpengar till produktutveckling och
forskning, som bidragit till att kunna förverkliga många idéer.
DET BETYDER INTE att allt är oproblematiskt. Hans Eliasson tycker att
skogspolitiken inom EU behöver mer
kunskap om svensk skogstradition.
– Vi arbetar så annorlunda än
många andra länder. Vi är ingen

parkförvaltning, svensk skogsnäring
är en stor bransch med stora behov.
Hans Eliasson skulle önska att
svenska politiker var mer aktiva i
att tydliggöra svenska förhållanden,
men han menar att både bransch
och politiker borde se till att de här
frågorna diskuterades mer.
– Gemene man ser detaljhinder,
regler, de har svårt att se fördelarna
med handel och samarbete. Det är
inte bara politikernas ansvar att det
blir känt.
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Per-Olas bästa tips i valrörelsen
Ring, ring. Frågorna är många när en färsk medlem ringer upp en centerveteran
för tips och råd i valrörelsen. Låt oss tjuvlyssna på samtalet när Morabon Fardosa
Andersson slår hemnumret till Per-Ola Eriksson i Gammelstad.
Per-Ola Eriksson, att det är
Fardosa Anviktigt att ha
firar
50
år
dersson och är
ett starkt EU
som medlem i
ny medlem i
som värnar
Centerpartiet.
Centerpartiet
om freden
och ska för första gången vara
med i en valrörelse och delta i
en kampanj inför EU-valet
och behöver några tips
på vägen från en erfaren
kampanjarbetare.
– Vad roligt… välkommen till Centern! Vi ska se och värnar om sammanifall jag kan svara på fråhållningen mellan stater,
gorna, svarar Per-Ola Erockså för att få ner arbetsiksson som varit medlem
lösheten och skapa tryggsedan 1964.
het i Europa.
HEJ, JAG HETER

Hur ska jag göra min röst
hörd när alla partier slåss
om uppmärksamheten?
Gå med i ett parti som
du känner förtroende för
och där du kan vara med
och påverka. Ett parti som
stämmer överens med
dina grundläggande värderingar... gärna centern!
Var aktiv på möten för att
påverka bra beslut i olika
frågor.
Hur ska jag få folk att
intressera sig för EU-valet?
Det är viktigt att tala med
vänner och bekanta om
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Hur får jag kontakt med
folk?
Man kan ringa upp
personer som man känner. Delta i möten, skriva
insändare och debattartiklar i tidningar, ta kontakt
med radio och presentera
vad man vill göra. Huvudsaken är att man är aktiv
och använder sig av alla
former av möten.
Vilken typ av politiska
budskap brukar fungera
bäst?
Man talar om de frågor
som berör mest. Frågor

som finns i närområdet
och som berör människor.
Det kan handla om skolan,
vården och miljöfrågor.
Vilken typ av aktiviteter
ger bäst ”avkastning”
tycker du?
Det är direktkontakt med
människor. Det kan vara
på ett torgmöte eller möte
i en samlingslokal. Eller
i en skola där man talar
med elever.
Har du något konkret
exempel på en lyckad
aktivitet?
Ja, det har jag och det är
när man skapar intresse i
olika frågor. Det kan vara
om hur man skapar bra
kommunikationer, hur
man kan ordna bra service
i ett bostadsområde. Hur
man kan skapa bra villkor
för lantbrukare. Det är
många sådana här lyckade
aktiviteter som jag varit
med om.
Tips på hur man ökar
sammanhållningen i
kampanjgruppen - i med
och motvind?
Man måste sätta folk i
arbete. Engagera människor. Göra dem delaktiga i

Fardosa Andersson
blev medlem 2014.

arbetet med frågan så
att man inte själv gör allt
arbete. Aktiviteter föder
aktiviteter och aktiviteter
föder engagemang. Det är
så man får jobba.
Har du förslag på hur man
kan integrera invandrare
på landsbygden och nyttja
deras erfarenhet och
arbetskraft?
Lyssna på invandrarnas
önskemål och framförallt
erfarenheter från de länder
de kommer från. Vad de
jobbat med tidigare. Ta
vara på den kompetensen
och se till att de blir aktiva
i föreningslivet i olika politiska organisationer och
lyssna på deras tänkande
och idéer. Då blir de aktiverade och involverade i
den politiska världen.

Vinn en lunch!
Nu har du chansen att grilla Kent,
Kristina eller Fredrick – den eller de
som vinner valet och får representera
Centerpartiet i Europaparlamentet
under kommande mandatperioden.
Mejla dina svar till tidningenc@
centerpartiet.se senast den 20 maj.
1. Vad är namnet på Centerpartiets
EU-valplattform?
2. I vilken europeisk politikgrupp ingår
Centerpartiet?
3. Hur många mandat tror du att
Centerpartietfår i EU-valet?

Kampanjappen

Europadagar med val i sikte

– hjälper dig i valrörelserna
Centerpartiets nya kampanj
app innehåller ett flöde av
viktiga saker att ha koll
på som till exempel
politik från a-ö och
räknare för personliga
samtal. Information
om hur du får tillgång
till appen finns på
Centralen.

Fler överlevnadstips i Bryssel
LENA EK, ledamot i EUparlamentet 2004–2011
1. Man måste veta vad man vill
2. Vara en bra förhandlare
som kan lyssna på andra
3. Gilla rörligheten och dynamiken i Bryssel

Annie Lööf inledde Centerpartiets Europadagar i Göteborg
med en rad frågor:
– Det är mycket som står på
spel. Hur ska vi stärka EU:s legitimitet? Hur ska vi få fler att bry
sig om EU?
Det viktigaste för EU är att
skapa fred, frihet och säkerhet.
Ingen ska behöva uppleva ett
krig i Europa och EU igen. Det

handlar om att stå upp för handel, rörlighet, demokrati och
samarbete.
– Vi måste bli ömsesidigt
beroende av varandra inom EU,
det är vårt starkaste kort. Det
ska vara varutransporter som
korsar EU:s gränser och inte
soldater, säger Annie Lööf.
I motsats till det öppna EU
finns en byråkrati som i många
fall tycks vilja växa. Därför driver
Centerpartiet linjen att EU ska
bli smalare men vassare. Det
handlar om att göra färre saker
men göra dem bättre.
– Det är dags att vi som är för
EU säger stopp mot en växande
byråkrati och vilja att likrikta. Därför ska vi stå upp för EU, men
sätta ned foten när det går för
långt. Det är dags för mer närodlad politik, säger Annie Lööf.

Missa inte Centerpartiets
dag i Almedalen
Upplev Almedalen på plats i år! Kom och lyssna på Annie Lööfs
framträdande, ät en gemensam lunch och mingla med centervänner och många andra. Resan från Nynäshamn eller Västervik
kostar 400 SEK tur och retur inklusive bussresan, under 13 år
åker gratis. Centerpartiets dag är söndagen den 6 juli med start
kl 11:30. Anmäl dig på Centralen, dock senast den 16 maj.
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Mer än hälften
beslutas i EU

När bryggkaffet serveras på kommunfullmäktige kan
det kännas långt till chokladen i Bryssel, men på dagordningen är EU-besluten desto närmare. Möt två politiker som vet hur det går till när besluten blir verklighet.
TEXT: Annika Eriksson BILD: Ljungby kommun, Jämtlands landsting, Sandralee

– MAN KAN FRÅGA människor hur

många beslutsnivåer det finns i
svensk politik, och de svarar kommun, landsting och riksdag. Så gott
som ingen räknar med den fjärde
nivån, säger Thomas Andersson,
Centerpartiets gruppledare och
ledamot i landstingsfullmäktige i
Jämtlands län.
I praktiken är däremot EU en stor
del av de flesta kommun- och lands-
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tingspolitikers vardag.
– Det är en självklar del av arbetet, ibland tänker vi inte på om det
kommer från riksdagen eller EU, säger Carina Bengtsson, vice ordförande i kommunstyrelsen i Ljungby.
Däremot menar hon att det är en
viktig uppgift för kommunpolitikerna att göra ursprunget tydligt, så att
medborgarna får en möjlighet att se
hur besluten hänger ihop. Och en

möjlighet att se svenska resultat.
– Om vi visar att Sveriges röst kan
höras kommer det att bli viktigt för
människor att det är den röst de litar
på som hörs mest.
THOMAS ANDERSSON håller med

och pekar på supervalårets möjligheter att visa hur olika nivåer hänger
ihop. Genom att driva samma fråga
genom alla valrörelser gör man en

den gröna linjen
tydlig för väljaren.
Thomas Anderssons EU-engagemang fanns
redan när han
fick sitt första
politiska uppCarina Bengtsson, vice
drag som kom- ordförande i kommunstyrelsen i Ljungby, vill göra
munpolitiker
ursprunget tydligt så att
1996. Han är
medborgarna ser hur
besluten hänger ihop.
själv häpen över
vilka resultat
EU-arbetet fört med sig, inte minst som
ordförande inom AER (Assembly of
European Regions) arbetsgrupp för den
framtida regionalpolitiken, men lika betydelsefullt är allt han lärt sig av att möta
och samarbeta med andra länder.
– Svenskar har en tendens till självgodhet, EU-samarbetet är ett bra sätt att komma ifrån den begränsningen, säger Thomas
Andersson.
Han berättar om sina egna erfarenheter
av besök i Ryssland, en region som inte
precis är känd för sitt arbete med demokrati. Men efter att ha mött den ryska
lokala demokratin har han lärt
sig mycket om
hur medborgarna kan bli mer
delaktiga.
– För mig
handlar EU
ytterstom att
Thomas Andersson, landsmötas och skapa
tingsråd i Jämtland, är
försoning. På alla
häpen över vilka resultat
nivåer.
EU-arbetet fört med sig.

EU på dagordningen
60 % av de ärenden som finns på en
genomsnittlig kommuns dagordning har
sitt ursprung i EU
50 % av de ärenden som finns på ett
genomsnittligt landstings dagordning har
sitt ursprung i EU
KÄLLA: SKL

Så lyckas du påverka EU
EU kan upplevas som en byråkratisk
ångvält, eller en kraftfull politisk möjlighet. Oftast handlar det om hur man
väljer att agera själv. För den som vill
sitta i förarsätet har Tidningen C
samlat några av landstingspolitikern
Thomas Anderssons bästa tips.
1. Årlig plan
Gör en plan över era viktigaste frågor, identifiera vilka som avgörs på
EU-nivå. Leta efter de platser och sammanhang där den politiska diskussionen kommer att ske. Ta kontakt med aktuella nätverk, konferenser, projekt etc.
2. Prioritera
Bestäm vilka områden och begrepp som är särskilt viktiga för att nå
era lokala mål. Se till att bevaka alla texter, föredrag, vitböcker, grönböcker, och påpeka genast om era frågor inte finns med. Se till att
själv ta upp och diskutera dessa områden och begrepp vid alla kontakter med EU.
3. Omvärldsbevakning
Skaffa bra rutiner för omvärldsbevakning. Utnyttja SKLs genomgångar av vad som pågår i EU. De flesta svenska regioner har även kontor i
Bryssel, se till att utnyttja dessa.
4. Var synliga
Var offensiva i mötet med EU-politiker, berätta om den lokala utvecklingen. När ni åker till konferenser och projektmöten, sträva alltid efter
att synas, få talartid, kommentera och ställ frågor.
5. Inventera egen kompetens
Var har vi särskild sakkunskap? Det ger möjlighet att synas och höras
i olika sammanhang. Här kan också finnas kompetens att sälja. För
Jämtlands del har t ex kunskap om äldre och sjukvård visat sig vara
väldigt intressant i det åldrande Europa.
6. Media
För att nå och motivera medborgarna har media en nyckelroll. Se till
att lokala media förstår hur det hänger ihop. Kom ihåg att media söker
två saker, konfliktlinjer och enskilda personer som kan gestalta ett
problem, försök att presentera EU-arbetet i liknande mönster.
7. Lär av andra
Ta lärdom av andra. Om det finns problem med den egna vårdutvecklingen kan man leta upp kommuner i EU som lyckats bättre. Hur arbetar de? Vad kan vi använda?
8. Arbeta med andra
Finns det andra regioner med liknande utmaningar och utvecklingsområden? Kanske kan man starta ett gemensamt projekt och få EUmedel som bonus.
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13

Raka

1. Hur arbetar CUF inför EU-valet?
Alla distrikt är ute och tar varenda
debatt på gymnasieskolor. Vi har
också bemannade bokbord med
infomaterial och pratar med unga.

2. Vilka frågor vill CUF att EU

driver?
I valrörelsen kommer vi att prata
om fri rörlighet, den är väl värd att
bevara. Det är exempelvis omoraliskt att låta människor drunkna i
Medelhavet istället för att komma
till Europa och bygga sina liv.
3. Vilka frågor vill CUF inte att EU
driver?
Typ allt annat! Moms på ideella
föreningar gör mig orolig för
engagemanget, sluta skriva
integritetskränkande lagstiftning
och håll tassarna borta från snus
och lakritspipor.

4. Hur ser intresset för EU ut

bland era medlemmar?
Det är faktiskt ganska stort, man
tycker att det är viktiga frågor och ett
intressant val. De som engagerar i sig
politik har insikt i hur mycket EU bestämmer och vilken skillnad EU gör.
5. Vad gör ni för att öka
valdeltagande bland ungdomar?
Vi berättar om hur mycket som står
på spel i EU genom att finnas där
unga är.
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med

Hanna Wagenius
FOTO: Anna-Lena Ahlström
TEXT: Pernilla Melander

6. Förstagångsväljarna,
hur når vi dem?
Miljöfrågan är viktig för många
unga, och där tror jag man förstår
hur viktig EU:s roll är. Många tycker
också att EU lägger sig i småsaker
och vill se ett stopp för det.

7. Du är 4:e

kandidat på
EU-listan,
vad kan du
tillföra i EU?
Ett sunt ifrågasättande. Ska
EU verkligen lägga sig i snuset och
detaljerna? Som ungdomspolitiker
lär man sig snabbt att vara motvalls
och ifrågasättande – det behövs
även på EU-nivå.
8. Hur ser din personvalskampanj ut?
Jag har tagit fram foldrar, affischer
och lägger en hel del tid på sociala
medier. I mitt uppdrag som förbundsordförande reser jag runt i
landet så det blir en kombination
av båda rollerna. Men jag är kanske
beredd att ta en extra lång resa just
för att jag är kandidat.

10. Ni har precis lanserat valkampanjen ”EU:s jobbigaste ungdomsförbund”, berätta!
Vi kommer att prata om den
fria rörligheten och jobben som
hänger ihop - när vi handlar på
en fri marknad så skapas nya jobb
och mer tillväxt. Vi ska vara det
jobbigaste ungdomsförbundet
genom att ifrågasätta EU all makt
som finns i Bryssel och små beslut
som EU lägger sig i.

11. Var går gränsen för

människors rörlighet?
Det finns egentligen ingen gräns.
Det vore konstigt om vi inte strävar
efter fri rörlighet i hela världen.
12. Har du någon internationell
erfarenhet?
Ja, inom ramen för CUF:s
internationella samarbetsorgan.
Jag har också varit med på
ALDE:s kongresser. Där ska
man kompromissa ihop sig om
olika förslag, då lär man sig också
mycket om övriga europeiska
partier.

9. Hur upplever du tongångarna 13. Hur laddar du om inför
ute i landet?
Många tycker att Centerpartiet har
en vettig EU-politik och gillar vår
inställning till vad EU ska hålla på
med och inte.

riksdagsvalet?
Min plan är att först åka till
Bygdegårdarnas Riksförbuds
stämma och sedan till
musikfestivalen Sweden Rock
Festival. Där kan man släppa allt.

HANNA WAGENIUS
Familj: Mamma och pappa, två
yngre bröder, sambo och katt
Uppdrag: Förbundsordförande i
Centerpartiets ungdomsförbund
Utbildning: Juristexamen
Bor: Uppsala
Gillar: Valrörelse – det är kul!
Ogillar: Försenade tåg
Följ Hanna på: twitter.com/
hannawagenius, facebook.com/
hannawagenius
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DEBATT

Viktigare val
än många tror
I folkomröstningen om EU 1994 var
svenska folket delat. Det gällde också
Centerpartiet även om en extrastämma
sa ja till medlemskap. Själv var jag inför
omröstningen chef för nej-sidans kansli.
En majoritet av väljarna valde medlemskapet, ett resultat som även vi på den
förlorande sidan respekterar.
Nio år senare var det åter dags för folkomröstning, nu om vi skulle skrota kronan
för euron. Den här gången stod Centerpartiet på nej-sidan, vilket förmodligen
hade avgörande betydelse för att Sverige
idag har en egen valuta. Vi kan nu konstatera att det har varit en stor fördel att
ha kronan kvar. Under de senaste årens
kris har euron mer splittrat än enat Europa.
Den 25 maj väljer vi de 20 representanter som ska företräda Sverige i Europaparlamentet. EU-valet är viktigare än
vad många tror, särskilt som parlamentarikerna numera har verklig makt. Ungefär
60 procent av de frågor som finns på
kommunfullmäktiges dagordning i en
svensk kommun påverkas direkt eller indirekt av EU – och vad man än tycker om
detta vore det tokigt att inte påverka vilka
som fattar besluten.
“Ett smalare men vassare EU” är Centerpartiets paroll. Bryssel ska sluta att
detaljstyra frågor som vi bestämmer bättre lokalt, regionalt eller nationellt. Det
handlar om bygga ett EU som jagar koldioxidutsläpp men som inte bestämmer hur
vi jagar varg. Ett fungerande samarbete
byggs bäst underifrån.
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För genuint gränsöverskridande frågor
som miljö- och klimatfrågor, mänskliga
rättigheter, handel och kamp mot gränsöverskridande brottslighet är det europeiska samarbetet viktigt. Utmaningen för
framtiden, såväl i Europa som globalt, är
den gröna omställningen och bygget av
ett hållbart samhälle.
Vi kan vara stolta över hur förutseende
Centerpartiet var vid folkomröstningen
om krona eller euro 2003. Ett nej till
euron är ett “fortsatt välgrundat” ställningstagande. En logisk slutsats bör vara
att kräva att Sverige får samma formella
undantag från euron som Storbritannien
och Danmark har. Annars kommer starka
krafter i Bryssel att fortsätta att beteckna
Sverige och några andra länder som
“not-yet-euro-members”.
EU bör göras smalare genom att makt
återförs till nationell nivå och samarbetet
koncentreras till genuint gränsöverskridande frågor. Som decentralister bör vi
vara på vår vakt mot de centralister som
vill flytta ännu mer makt till Bryssel. Samarbetet i Europa bör bygga på självständiga stater, inte på ett allt mer centraliserat stormaktsbygge.
Rösta den 25 maj – och välj det decentralistiska alternativet, Centerpartiet. Glöm
inte att ett bra resultat i EP-valet lägger
grunden för valframgång i september!
Håkan Larsson (c)
Kandidat i EP-valet 2009, nu riksdagskandidat, vice distriktsordförande, Jämtlands län, ordförande i Krokoms kommun

Vi kan vara stolta
över hur förut
seende Centerpartiet var vid
folkomröstningen
om krona eller
euro 2003
Håkan Larsson

Vem ska företräda
dig i Bryssel?
För att synas och höras bland 751 ledamöter från 28 EU-länder är det viktig att Centerpartiet har rätt person eller personer på
plats. Här hittar du hela listan med kandidater till Europaparlamentet. Rösta på din
favorit!

Gemensamt valmanifest i

ALDE-gruppen

ALDE-gruppen (Alliansen liberaler och demokrater för
Europa) har landat i ett gemensamt valmanifest inför
EU-valet. Mila Segervall, internationell sekreterare på
riksorganisationen berättar om arbetet:
– I många stycken var vi överens.
Vi vill alla ha ett Europa där vi
främjar ekonomin och skapar fler
jobb.
Andra gemensamma nämnare är att värna medborgarnas säkerhet, ett EU om grundar sig på
jämlikhet och tolerans, byggt på
stabila medborgerliga rättigheter.
– Tyvärr hamnar inte klimatfrågan alltid högst på agendan. En
del partier tycker att ”det är något vi kan diskutera sen, nu måste
vi fokusera på ekonomin”, berättar Mila.
TILLSAMMANS MED Radikale

Venstre i Danmark, D66 i Nederländerna och Liberal Democrats i
Storbritannien hittade Centerpar-

tiet vägen fram och är nu överens
om klimatfrågan där huvudfokus
ligger på klimatutmaningen och
förnybar energi.
Andra åsiktsskillnader handlade om jordbrukspolitiken och hur
man ska lösa finanskrisen. Vissa
ville avskaffa den gemensamma
jordbrukspolitiken genast, medan
andra inte ville röra den.
– Slutresultatet blev balanserat
och alla partier kunde ställa sig
bakom texten, avslutar Mila.
Valmanifestet på svenska finns
att ladda ned från Centralen. Sök
på ALDE valmanifest.

1. Kent Johansson, 61 år, Skara
2. Kristina Yngwe, 30 år, Ystad
3. Fredrick Federley, 35 år, Botkyrka
4. Hanna Wagenius, 24 år, Uppsala
5. Staffan Nilsson, 67 år, Bjuråker
6. Ewa-May Karlsson, 56 år, Vindeln
7. Isak Engqvist, 24 år, Markaryd
8. Carola Gunnarsson, 60 år, Sala
9. Pelle Thörnberg, 59 år, Stockholm
10. Gunilla Hjelm, 47 år, Vetlanda
11. Andreas Carlsson, 46 år, Frösön
12. Stihna J Evertsson, 36 år, Högsby
13. Johan Örjes, 47 år, Enköping
14. Tomas Mörtsell, 43 år, Storuman
15. Kerstin Lundgren, 58 år, Södertälje
16. Erik Thunefors, 56 år, Ånge
17. Julie Tran, 27 år, Linköping
18. Nova Jeanette Nilsson, 34 år, Malmö
19. Lars Dahlström, 64 år, Göteborg
20. Stefan Nypelius, 47 år, Bro
21. Ann-Marie Nilsson, 53 år, Jönköping
22. Per Johansson, 29 år, Falkenberg
23. Dayana Jadarian, 40 år, Eskilstuna
24. Peter Helander, 51 år, Mora
25. Jane Larsson, 58 år, Kristinehamn
26. Lars Karlsson, 53 år, Karlskrona
27. Qalinle Dayib, 32 år, Kristianstad
28. Eva-Lena Blom, 34 år, Mårdsund
29. Bo Rundquist, 59 år, Vagnhärad
30. Torbjörn Ahlin, 61 år, Kumla
31. Staffan Albinsson, 52 år, Alingsås
32. Patrik Davidsson, 20 år, Fröseke
33. Fredrik Christensson, 22 år, Lysekil
34. Christina Bröms, 62 år, Sollerön
35. Leif Sternfeldt, 56 år, Horred
36. Johan Fälldin, 31 år, Stockholm
37. Inger Fredriksson, 51 år, Katrineholm
38. Christian Holm, 17 år, Helsingborg
39. Nina Wahlin, 44 år, Södertälje
40. Per Karlberg, 52 år, Stockholm
41. Petronella Petersson, 40 år, Mörrum
42. Thomas Andersson, 41 år, Fåker
43. Hans Lindqvist, 71 år, Värmdö
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EU-kandidater
på utbildning
Välkommen på inspirationsdag för Centerpartiets kandidater i europaparlamentsvalet! Under
en dag fick kandidaterna komma till riksdagshuset och lära sig mer om EU-frågorna på lokal
och regional nivå. Tidningen C passade på att lära känna några av kandidaterna.
TEXT & BILD: Mattias Borrelid

79 saker som gör att Centerpartiet
kommer att vinna EP-valet.
Kandidaterna uppmuntrades att debattera
sinsemellan. På bilden Nina Wahlin från
Södertälje.
Under lunchen fortsatte
diskussionerna. Här
möts Christina Bröms,
Sollerön, och Staffan
Nilsson, Bjuråker.

Det var en hektisk dag. Julie Tran,
Linköping, och Dayana Jadarian,
Eskilstuna, passar på att äta lunch
mellan utbildningspassen.
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Julie Tran fick
mycket att
tänka på.

Smalare men vassare är Centerpartiets
valprogram för EP-valet. Christina Bröms
ögnar igenom dokumentet i pausen.
Inger
Fredriksson,
Katrineholm,
är djupt koncentrerad. I
bakgrunden
syns Staffan
Nilsson.

Hans Lindqvist, Värmdö, försöker övertyga Joakim Franz från ALDE gruppen i
Bryssel efter hans utbildningspass om
europaparlamentet.

Patrik Davidsson,
Fröseke, försvarar sitt
ställningstagande mot
den övriga gruppen.

Hans
Lindqvist är
en man med
energi. Han
var själv
peppad att
hålla ett eget
utbildningspass.

Peter Helander, Mora, låter sig
övertygas.

Thomas
Andersson från
Fåker sitter
redo framför
datorn.
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Tillsammans gör vi jobbet
År 2014. Supervalåret med två val inom loppet av några månader. Svettigt
säger någon, men inte kommunikationschefen Ola Spännar. Tvärtom.
TEXT: Emma Fahlstedt

– SUPERVALÅRET ÄR unikt och det

ger oss som parti en chans att visa
att vi är bäst när det gäller. Vi är bäst
på mobilisering och vi är bäst på att
bygga en folkrörelsekampanj över
tid. Och det är precis det vi ska göra
nu. Det handlar om mer än bara
valet till Europaparlamentet, som i
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sig är oerhört viktigt. Det handlar
om vilket Europa vi ska forma.
I en tid med snabba nyhetsflöden,
är medielogiken annorlunda än tidigare och för att kunna nå ut med
en kampanj och kommunicera rätt
måste man förstå den.

– Man måste ha ständigt nya utspel och ständigt nya medievinklar.
Det handlar inte om att byta politik
utan snarare att hitta nya anledningar att nå ut med den. Makten över
massmedierna har decentraliserats
och det är stor skillnad mot, säg för
tjugo år sedan.

DET KRÄVS KREATIVITET och uthållighet

för att nå ut i dagens mediebrus och ett hårt
jobb. För Ola Spännar är det här något positivt, inte minst ur ett ideologiskt perspektiv.
Den närodlade politiken ser nämligen olika
ut runt om i landet.
– I ett decentraliserat samhälle där inte
allt bestäms centralt så kan man relativt
enkelt jobba med digitala verktyg för att
vara extremt lokal i sitt budskap, det
gäller i alla fyra valen men inte minst i
EU-valet där det finns en unik möjlighet att föra fram sin politik. Det är också som ett slags gigantiskt genrep och en
mycket bra möjlighet för oss.

TROTS ATT MEDIELANDSKAPET ändrats
och pulsen är hög så är grunden för allt
kampanjarbete ändå detsamma. Det personliga samtalet står över allting annat.
– Det finns ingen starkare påverkansmetod än en människa som påverkar en annan
människa i ett samtal. Därför är vi i Centerpartiet så bra rustade. Vi är aktiva i samhället och har många kontakter med andra.
Grunden för att vinna val läggs just där, genom att vi pratar med grannen, vännerna
eller människor på jobbet. Det är oöverträffat, säger Ola.
Åter till EU-valet och ett Bryssel som ofta
kan upplevas som en avlägsen storebror
långt borta. Inget kunde vara mer fel, Bryssel är närmare än många tror och den politik som Centerpartiet driver i Europaparlamentet har visat sig ligga nära majoriteten
av svenskarna.
– Vi har underifrånperspektivet, de gröna frågorna, och nej till euron. Det är väldigt
tydligt när det gäller just EU hur rätt vi ligger med vår politik. Statistiskt sett är väldigt
många väljare centerpartister och det kommer vi också att bygga mycket av kampanjen
kring. Samtidigt visar mätningar att väldigt
många tror att vi är för euron när det i själva
verket är precis tvärtom. Där har vi en utmaning och mycket handlar om att berätta för
väljare om den faktiska politiken och inte utgå
från att alla vet vad vi står för. Här är valplattformen som finns på Centralen ett bra stöd
för att på ett enkelt sätt förklara vår politik.

Det finns ingen
starkare påverkansmetod än
en människa
som påverkar
en annan
människa i
ett samtal.

DEN KAMPANJ som Ola Spännar ansvarar
för vilar på flera ben. Det handlar bland
annat om annonser eller event av olika slag.
Som de på centralstationerna i Stockholm,
Göteborg och Malmö där Centerpartiet
köpt ytorna inför båda valen. Som upplagt
för möten mellan människor.
– Här är fokus att just möta väljare.
270 000 människor passerar varje dag
vilket gör att det är helt rätt med tanke
på målet att vi ska nå målet om 200 000
personliga samtal med väljare inför valen.
I kampanjen ryms även de egna kanalerna – tidningen C, alla hemsidor, sociala
medier och plattformar där budskapet och
dialog med väljarna står i fokus. Den nya
kampanjsajten som lanserades i mars är ett
exempel på detta.
– Vi jobbar mycket med att reagera
snabbt på omvärlden genom att skriva texter, producera grafik och film. Ett exempel
på det är när SSU uppmanade människor att
bojkotta hamburgerrestauranger där tusentals unga jobbar. Då kunde vi snabbt göra
en motbild där vi visade hur befängt det
var. Det fick också god spridning i nationella medier.
FÖRUTOM ANNONSER, kampanjsida och

event finns även annat som hör en valkampanj till. Som material, talepunkter och
annat som finns på Centralen. Till det hör
också en mobil kampanjapp som är ett stöd
för dig som är ute och möter väljare. Här
finns kontaktuppgifter, politik A-Ö, samtalsräknare och annat. Appen är gratis och
enkel att använda.
– Använd appen som ett stöd, dela
materialfysiskt och på Facebook, använd
de bilder och grafiker som tas fram som
underlag från kommunikationsavdelningen. Att ställa frågor till människor du möter är bättre än att pressa på talepunkter.
Kampanjen lokalt, inte minst inför EUvalet är så viktig. Det är inte kommunikationsavdelningen i Stockholm som ska
göra jobbet, det är vi tillsammans i hela
landet. Gör vi det så grejar vi det här med
råge, s äger Ola.
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Han odlade
centerpolitiken
i Bryssel

Karl-Erik Olsson var en av Center
partiets första ledamöter i Europaparlamentet och satt mellan åren
1995-2004. Här syns han tillsammans med Europaminister Ulf
Dinkelspiel vid inträdet 1995.

Få personer har haft en så central roll i Sveriges och
Centerpartietsintåg i EU-samarbetet som Karl-Erik Olsson.
Som lantbruksminister och svensk förhandlare för lantbruks- och regionalpolitiken hade
han ansvaret för hälften av textmassan i medlemsavtalet med EG, som senare blev EU.
TEXT: Niels Paarup-Petersen BILD: Petter Oftedal/XP/TT

– JAG PENDLADE till Bryssel varje vecka, minns Karl-

Erik Olsson och berättar om det goda samarbetet med
chefsförhandlare Frank Belfrage och Europaminister Ulf
Dinkelspiel.
Det gick inte länge förrän Bryssel blev hans fasta arbetsplats. Karl-Erik Olsson och Hans Lindqvist blev
1995 de första centerpartister i Europaparlamentet och
Karl-Erik Olsson satt kvar till 2004 när Lena Ek tog över.

UNDER TIDEN hann Karl-Erik Olsson bland annat vara

talesperson för miljöutskottet och ordförande för förhandlingarna med Tjeckien inför landets medlemskap.
Han var också ständig rapportör för förhandlingar av
lantbrukspolitiken i samband med utvidgningen av EU
2004.
Centerpartiet har alltid haft en tillgång till EU som
har pendlat mellan omfamnandet av den fria rörligheten och motståndet mot klåfingriga tjänstemän i Bryssel.
Att EU är en fördel för Sverige är Karl-Erik Olsson dock
övertygad om.
– Innan vi kom med i EU var vi med i ESS samarbetet och var en del av allt förutom jordbruk, fiske och
demokrati. Som medlemsland förbättrades lantbrukets

villkor och vi fick möjlighet att påverka Europas utveckling.
ENLIGT KARL-ERIK Olsson har den inre marknaden

spelat en stor roll for utvecklingen av Sveriges näringsliv.
Men Sverige har också en viktig roll att spela i Europa.
– Sverige och Centerpartiet behövs i Europa, säger
han när talan faller på de stora utmaningarna med klimatet samt motståndet mot den fria rörligheten som än
en gång är en del av debatten om EU.
Centerpartiet driver Europa framåt i miljöpolitiken
och Centerpartiet försvarade ensamt i riksdagen den
fria rörligheten när Göran Persson och Socialdemokraterna varnade för social turism i samband med utvidgningen. Idag hotar Socialdemokraterna istället om att
ökad rörlighet leder till lönedumpning.
ATT MINSKA RÖRLIGHETEN är långt från Centerpartiets

politik och Karl-Erik Olssons hopp för EU:s framtid:
– Tänk hur underbart det kunde vara om den fria rörligheten inom EU långsamt kunde sprida sig över hela
världen, säger han och tillägger:
– Ja, jag har väl alltid varit lite radikal.
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Annie
STATISTISKT SETT ÄR DE
FLESTA CENTERPARTISTER
EN MAJORITET av svenska folket vill att
EU ska satsa mer på miljön, de vill minska
detaljstyrningen från EU och de säger nej till
euron som valuta i Sverige. Tänka sig, det är
precis vad vi går till val på.
Men tycker inte alla partier så här då? Nej,
från vänsterhåll vill man öka detaljregleringen, sätta upp hinder för arbetskraftsinvandring och begränsa den fria rörligheten.
En del partier vill till och med införa
skatt på EU-nivå för våra företag.
Andra partier vill gärna att
Sverige ansluter sig till euron.
Vad gäller miljön är det ingen
hemlighet att det är Center
partiet som är den gröna rösten
i Alliansen. Det är vi som driver
på för högre ambitioner på miljöoch klimatområdet.
MYCKET STÅR på spel i
årets EU-val. Ska vi öka
detaljregleringar och
släppa mer makt ifrån
oss till Bryssel, eller ska
vi fatta mer beslut
lokalt? Vill vi riskera våra
svenska kronor eller
värna våra svenska
kronor? I årets val har vi
alla möjligheter att nå

framgång, folk är trötta på detaljstyrning, de
vill se ett grönt Europa och de vill precis
som vi ha mer närodlad politik.
Vår politik i Bryssel styrs precis som här
hemma av devisen närodlad politik. Vi utgår
ifrån att beslut blir bäst när de fattas så nära
människor som möjligt, beslut ska helst vara
närodlade helt enkelt. Men det finns några
saker som EU ska ägna sig åt och lägga
mer kraft på. Det är till exempel miljö- och klimatpolitiken. Vi behöver tuffare utsläppsmål,
högre ambitioner för andelen förnybar energi
och en hårdare lagstiftning för att få bort giftiga kemikalier. Fler centerpartister i EU-parlamentet ger en grönare EU-politik och färre
detaljregleringar.
SUPERVALÅRET med både EU-val och
riksdagsval är, för oss som älskar politik, rena
julafton av debatter, kampanjande och möten
med människor. Det är en bra chans för oss
att synas mer, att prata mer om Centerpartiets värderingar och vara aktuella i debatten.
JAG KOMMER att engagera hela min själ i
båda årens val. Vad kan vara bättre än mer
utrymme för politisk debatt när målet är att
öka i årens båda val? Jag hoppas att ni är
lika taggade som jag för att visa att Centerpartiet är bäst när det gäller. Nu kör vi så
det ryker, vi ses där ute!

