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All mat fri från antibiotika.
Smaka på det!
Vi vill att maten på ditt barns tallrik ska vara sund, säker
och hållbar. Och det är minsann ingen självklarhet.
I dag får djur i ﬂera länder antibiotika utan att ens
vara sjuka. Det ger billigt kött. Det ger också multiresistenta bakterier. Som kan göra att vanliga infektioner
inte längre går att behandla, utan blir livsfaror.
Det här är ett hot som vi måste ta på allvar. Nu.
Därför vill vi genomföra ett nationellt matlyft, så att

Läs mer om vår politik på www.centerpartiet.se

8 av10
röstar
inte.
Foto: Peter Timar Lönneborg

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

våra barn och äldre ska få sund och säker mat. Som inte
bidrar till antibiotikaresistens.
Därför vill vi ha tuffare krav på märkning, så att du
kan se var maten kommer ifrån och vad den innehåller.
Därför vill vi värna om både djuren och miljön.
Det är vårt recept.

Framtiden behöver
din insats!
ÄNNU FLER PARTIER tävlar om mandaten. Ännu fler
väljare är sökande och prövande. Valrörelsen blir allt
mer avgörande – ända fram till valdagen.
VI KAN VARA RIKTIGT STOLTA över allt vi klarat. Den

förnybara energin växer rasande snabbt. Vi har tio gånger så mycket el från vindkraft som 2006. Tunga skatter
för småföretagen har sänkts. 250 000 fler människor har
jobb. Större satsningar än någonsin görs på bredband,
vägar, järnvägar och på utveckling av landsbygden.
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DET BLIR SVÅRT FÖR SVERIGE om de rödgröna tar
makten. Skattechocker mot småföretag och hushåll.
Minskade möjligheter för människor att bestämma själv.
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Sjung med i vallåten ”Nära dig”
”Här hos mig…” så börjar den, Centerpartiets trallvänliga vallåt som
Fredrik Kempe har skrivit.
– När jag fick frågan att skriva
Centerpartiets vallåt kändes det
roligt och något som jag ville göra.

Jag tycker att Alliansen och Centerpartiet har gjort ett mycket bra jobb
de senaste åtta åren, säger schlagerkungen Fredrik Kempe.
”Nära dig” har hittills släppts i tre

version – schlager, bugg och pop.
Låten utgår från Närodlad politik,
temat för Centerpartiets valkampanj
2014, och finns att lyssna på via
Youtube, Spotify och centerpartiet.se.
Här kommer texten:

Nära dig

är hos alla, dig. Överall
t i hela landet
Här hos mig, D
Eget liv, Egna drömmars driv, Lika värt för alla
Refräng :
Nära nära dig, Nära nära mig, Så ett
frö och låt det växa
a
r
ä
n
ä
N
,
ra dig, Nära
Nära nära dig
nära mig,
Låt det gro och låt det blomstra, Nä
ra nära dig,
Våga tro, Våga Väx och gro, Du är d
en som behövs,
Det lilla blir till det stora, Du kan själv

Travet gör oss till vinnare
På Bergsåker, Bollnäs, Jägersro,
Färjestad, Solvalla och Åby syns
Centerpartiet extra i sommar.
Centerpartiet har köpt annonsutrymme på travbanorna. Passa på
att kampanja och synas i lokalmedia i samband med loppen. På
Centralen finns material att använda,
sökordet är häst.

Följande datum är kvar innan v aldagen:
• Bergsåker, Sundsvall
30/8, 10/9
• Bollnäs 9/9
• Jägersro, Malmö 2/9, 5/9, 6/9, 7/9
• Färjestad, Karlstad 1/9
• Solvalla, Stockholm 29/8, 10/9, 12/9
• Åby, Göteborg 3/9, 9/9, 11/9

Kalender
31 juli
Röstning från
utlandet startar
Juli

Augusti

4 september
Annie i partiledar
utfrågning, TV 4

12 september
Partiledardebatt,
SVT

September

27 augusti
Förtidsröstning
startar
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10 september
Pendelkampanj

8–14 september
Centerpartiet på
Centralstationerna i
Sthlm, Gbg, Malmö

Oktober
Utbildning av nya
förtroendevalda
Oktober

11 september
Partiledardebatt,
TV4

14 september
Valdag

17 september
Valnämndens
preliminära röst
räkning avslutas

Så går vi mot
  valvinst i hela landet
När Tidningen C dimper ned i brevlådan är det två veckor
kvar till valdagen. Två intensiva, hysteriska, fantastiska och
helt avgörande veckor. Nu gäller det att göra om samma fina
insats som inför EU-valet. Visa dina väljare att Centerpartiets
närodlade politik gör skillnad. Gigantisk skillnad.
TEXT: Pernilla Melander ILLUSTRATION: Mats Aronsson

VALMANIFESTET KLUBBADES på

valkonventet i Solna. Nio sidor som
beskriver Centerpartiets prioriteringar och riktning inför nästa
mandatperiod. Tre områden bär
vår politik: fler jobb i hela landet,
resultat för miljön och livskraft i
hela landet. Valmanifestet bjuder på
förtydligande, inspiration och ger
ett gott underlag till argumentation.
I mitten av tidningen finner du en
kort version.

NU SKA VÅR POLITIK nå ut till väl-

jare i hela landet.
Du kanske redan har märkt av
”Veckans utspel” med insändare, debattartiklar och flygblad. Tanken är
att nationella utspel ska få bäring i
lokal- och regionalmedia och spridas över hela landet med enhetliga
budskap. Hjälp till att sprida, dela på
Facebook och upprepa budskapen i
personliga möten.
För ungefär fyra veckor sedan
höjdes temperaturen när vi
tillsammans
klistrade val
affischer
i hela landet
och ökade
synligheten.

Nu, knappt två veckor kvar, gasar
vi på med utomhusreklam, stortavlor och annonser i ett hundratals
tidningar och på nätet.

I EU-VALET BESTÄMDE sig sex av tio

Centerväljare sista veckan. Nu satsar
vi på en spurtkampanj sista veckan
med aktiviteter i kretsarna. 500 000
flygblad ska delas ut och 3000 nya
affischer klistras upp.
Precis som under EU-valet kampanjar vi på centralstationerna i
Stockholm, Göteborg och Malmö
under den sista veckan.
TA MED DIG KAFFETERMOSEN till

tågstationen den 10 september. Då
kör vi den tredje nationella pendlarkampanjen. Läs mer på s 23.
Valmanifestet, valmaterial, veckoutspel, uppdateringar med aktuella
talepunkter och annat nyttigt hittar
du på centralen.centerpartiet.se.
DÅ KÖR VI! Den 14 september är

snart här.

Saknar du login till Centralen?
Mejla medlemsservice@
centerpartiet.se eller ring
08-617 38 80.
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Med sikte
på valseger
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Centerpartiets partiledare ser så där oförskämt pigg ut när tidningen
C träffar henne i augusti efter ett par veckors ledighet. Trots en intensiv
EU-valrörelse, politikerveckan i Almedalen och nu en rejäl kampanjstart inför
valen i september är det en strålande Annie Lööf vi möter. Full av tillförsikt
och kampvilja.
TEXT: Karin Carlesten FOTO: Line Degerhammar

K

anske är det också valframgången i EU-valet som gör
att Annie Lööf utstrålar
lite extra självförtroende
och energi. Det är efter en vår fylld
av politiska framgångar där partiet
gjorde sitt bästa val till Europaparlamentet på 19 år som Centerpartiets
partiledare kliver in i årets andra
valrörelse. En valrörelse som av allt
att döma kommer att bli stentuff,
men som Annie Lööf ger sig in i
med stor övertygelse.
– Under åtta år har vi sett till att
den förnybara energin vuxit ordentligt, fler jobb har skapats i hela landet och vi har hundratusentals nya
företag. Men vi är inte färdiga. Med
vår närodlade politik kan vi utveckla hela landet och skapa än fler jobb,
få än mer resultat för miljön och det
förnybara samtidigt som vi också
se till att maten på tallriken är sund
och säker, säger Annie Lööf.

2,8 miljarder kronor. Nya pengar till
lanthandlare, service och bredband
är en stor seger för Centerpartiet
och det visar tydligt att vi är landsbygdspartiet nummer ett. Vi ser att
det finns stora klyftor i Sverige mellan var det finns jobb och utveckling
och inte. Landsbygden måste bli mer
attraktiv att bo kvar på, men även att
flytta till, menar Annie Lööf.

FRAMGÅNGARNA I VÅRENS bud-

NÄR VI FRÅGAR HENNE om hon
kan berätta om jobbpolitiken och
vad hon hunnit göra som näringsminister glittrar det till ögonen. Det
går att ta på hennes engagemang.
– Hela valet handlar ju om jobben, men det är inte lika många
som pratar om vem som skapar
jobben. Det är ju de små företagen
som gör det, runt om i hela landet.
Mitt huvudfokus är att underlät-

getförhandling och Centerpartiets
fokus på miljö och djurskydd i EUvalet är ett resultat av hårt slit och en
bekräftelse på att partiets politik har
nått ut och gillats av väljarna. Men
också en efterlängtad belöning och
en skjuts in i höstens valrörelse.
– I vårens budget lyckades vi förhandla fram en kraftig förstärkning av landsbygdsprogrammet på

Under åtta år har vi sett till
att den förnybara energin
vuxit ordentligt, fler jobb
har skapats i hela landet
och vi har hundratusentals
nya företag.

ta för företagen att starta, växa och
anställa. Det är bara så vi får fler
jobb, säger hon.
ATT DET ÄR KLASSISK centerpoli-

tik som styr näringsdepartementet
går knappast att ta miste på. Utöver
landsbygdsatsningarna fick Centerpartiet i vårbudgeten också igenom
ett nytt högkostnadsskydd som
sänker kostnaden av sjuklön betydligt. Förslaget välkomnades brett av
företagarsverige. Men genomförandet av detta hänger på valutgången
eftersom Socialdemokraterna för en
helt annan politik i frågan.
– Vi har dessutom som enda parti
lyckats stoppa förslaget om att införa månatlig rapportering för företagare. För mig är det oacceptabelt att
lägga på ännu mer regelkrångel när
vi under lång tid har gjort allt för att
minska den, och i denna fråga fick
jag verkligen ta fighten med de andra partierna. Företagare ska inte
vara administratörer till staten, utan
skapa jobb i hela landet.

HON POÄNGTERAR att det är företa-

gare snarare än politiker som skapar
jobben, och att politikernas roll är
att skapa ett sunt företagsklimat.
Sänkta kostnader, minskat krångel
och tillgång till såväl kapital som
kompetens är viktiga delar i detta,
förklarar hon. Orden kommer i en
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snabb takt utan minsta
tvekan. Det märks att hon
är van att prata om företagarnas villkor.
– Det ska vara lika naturligt att starta företag som att söka jobb
som ung. Jag är långt
ifrån nöjd med hur
det ser ut idag, vi
har alldeles för hög
ungdomsarbetslöshet. Vi behöver fler
riktiga jobb och färre
AMS-åtgärder.

fossilt med förnybart eller eldrift vill vi också underlätta för mer vindkraft,
både på land och till havs.
Det är högt satta mål,
men någon måste visa
vägen i miljöfrågorna och det ledarskapet tar Centerpartiet
gärna på sig.
I TAKT MED att

ETT EXEMPEL på

företag som Annie Lööf
gärna lyfter fram är de
gröna företag som investerar för ett förbättrat klimat
och en renare miljö.
– Ska vi klara klimatutmaningen, sänka våra utsläpp och få mer förnybar
energi, då krävs det fler
företag och mer tillväxt.
En hållbar tillväxt, betonar hon. Sverige har visat
vägen genom att kombinera tillväxt och förbättrad miljö och det är det
som är vägen framåt.
Tidigare i år beslutade
Miljöpartiet att gå till val
på ett ekonomiskt system
som inte bygger på tillväxt. När vi frågar Annie
Lööf om vad hon tycker
om detta går hon igång på
högsta växeln.
– Miljöpartiets tillväxtfientliga linje är kontraproduktiv för miljön och
klimatet. De säger därmed
nej till sådant som nya
mediciner och innovativa
lösningar på miljöproble-
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men, såsom
effektivare vatten
rening och mer effektiv
solkraft. Nej till nya smartare elbilar.
ANNIE LÖÖF fortsätter

med att beskriva att Centerpartiet har den mest
ambitiösa klimatpolitiken och som har vågat ta
många tuffa beslut.
– För oss går jobb och
miljö hand i hand. Vi har
exempelvis gått före alla
andra partier i kampen
för en giftfri vardag, bland
annat genom att förbjuda
bisfenol A i barnmatsburkar. Det är också vår politik som gjort att förnybart
har gått om oljan som energikälla. Här har Centerpartiet påbörjat ett arbete
som vi vill fortsätta under
lång tid.

I Centerpartiets valmanifest
ligger fokus på jobb och
miljö. Bland annat föreslås
ett paket med satsningar för fler jobb, genom att
till exempel öppna upp
för privata arbetsförmedlingar, göra det billigare
att anställa unga och underlätta för familjeföretag.
Dessutom föreslås ett miljöbilspaket för att få fram
en bilpark med mindre utsläpp och mer förnybara
bränslen.
– År 2030 vill vi att 70
procent av all energi ska
vara förnybar. Det är ett
ambitiöst delmål för att
kunna vara helt fossilfria
inom en generation. Den
största utmaningen för
oss blir att fasa ut de fossila bränslena i transportsektorn. Utöver att ersätta

hösten närmar sig
ökar också temperaturen i valrörelsen.
Framgången i Europaparlamentsvalet var ett
kvitto på att Centerpartiet ligger rätt i sin politik
och att människor vill se
en grönare, öppnare och
företagsammare politik.
– Nu finns det bara en
riktning och det är framåt. Vi har otroligt mycket
kvar att ge och så många
idéer att förverkliga. Min
målbild är att den 14 september, då står vi där,
omvalda till en tredje
mandatperiod, och Centerpartiet är valets stora vinnare. Varenda folder som delas ut och varje
samtal spelar roll. Alla insatser är avgörande, och
jag vet att vi med gemensamma krafter kommer att
vinna detta.
HON SER SÅ övertygad

ut att det är svårt att inte
tro henne. Hon är trots
allt den enda partiledare
i Alliansen som aldrig
förlorat ett val. Och hon
har bestämt sig. Detta val
ska vinnas.

Centerframgångar
i regeringen
När du står öga mot öga med en väljare och ska berätta vad Centerpartiet har åstadkommit i
regeringsställning kan det ibland vara knepigt att komma ihåg alla våra fina framgångar. Här
bjuder vi på ett urval, en längre sammanställning finner du på centralen.centerpartiet.se, sök
på ”Vi leder landet”. Där finns även ett fördjupat argumentationsunderlag.

Fler har jobb
än för åtta
år sedan
• Över 250 000 fler
människor har ett arbete
och närmare 200 000
färre befinner sig i utanförskap än 2006
• Det är mer lönsamt att
arbeta, mellan 15002000 kronor mer i
månaden för vanliga
löntagare
• RUT-avdraget har gjort
svarta tjänster vita, skapat nya jobb och ger
familjer avlastning i vardagen
• Infört yrkesintroduktionsanställningar
(YA-jobb) för ung
domar, som erbjuder
unga att lära sig ett
yrke på jobbet i kombination med utbildning
• Infört en ny gymnasial
lärlingsanställning som
ska underlätta övergången från skola till
arbetsliv

Bättre villkor för jobbskaparna
• Halverad arbetsgivaravgift för ung
domar.
• Den tidigare nedsättningen av egenavgifter har utökats med 2,5 procentenheter. 180 000 småföretag får lägre
kostnader med en halv miljard årligen
• Sänkt restaurangmoms från 25 till
12 procent
• Minskade kostnader för företagens
administration med ungefär 7 miljarder
kronor genom bland annat slopad revisionsplikt för de minsta företagen och
kvartalsvis redovisning av moms

• Infört investeraravdrag för att öka attraktiviteten bland privatpersoner att
investera i små och växande företag
• Sänkt bolagsskatt från 26,3 till 22 procent
• Ökat nyföretagandet, över 200 000
fler företag nu jämfört med 2006
• Från 2015 införs ”En dörr in”, en servicetjänst som gör att företagen bara
behöver lämna in uppgifter en gång
och till ett ställe
• Ett nytt högkostnadsskydd för företagens sjuklönekostnader från och med
2015

Vi utvecklar hela landet
• Det nya landsbygdsprogrammet innehåller insatser för livskraft i hela landet,
och innebär att stödet till kommersiell
service på landsbygden femdubblas
de kommande åren
• Satsningar på utbyggnaden av bredband på landsbygden för 2,2 miljarder
kronor
• Infrastrukturproposition om 522 miljarder kronor fram till år 2025 till trans-

portsystemet för att knyta ihop hela
landet
• Sverigebygget med stora satsningar
på bland annat järnväg i hela landet
och höghastighetsbanor i kombination
med 100 000 nya bostäder
• Skapat projekten Skogsriket och Matlandet Sverige
• Infört landsbygdssäkring i beslutsfattandet på regeringsnivå
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Snabb utveckling av förnybar energi
• Över hälften av energiproduktionen
är nu förnybar. Bioenergi är det
största förnybara energislaget och
har gått om oljan som energikälla.
• Ökad elproduktion från biobränslen
med 50 procent
• El som produceras av vindkraft har
tiodubblats sedan 2006
• Miljövänliga biodrivmedel är befriade från energi- och koldioxidskatt.

• Andelen förnybara drivmedel har
mer än fördubblats
• Närmare 700 000 miljöbilar har
registrerats sedan 2006
• Fortsatt nedsatt förmånsvärde för
elbilar, laddhybrider och gasfordon
• En supermiljöbilspremie upp till
40 000 kronor. Nya miljöbilar är
fortsatt skattebefriade i fem år

• Sverige har spelat en viktig roll för
en andra åtagandeperiod inom
Kyotoprotokollet i väntan på ett nytt
globalt klimatavtal
• Sjöfartens utsläpp har begränsats
genom tydligare krav
• Höjt klimatbistånd och förstärkta
klimatinvesteringar i utvecklings
länderna

Helhetsgrepp för ren och giftfri vardag
• Aktivt arbete för giftfria livsmedel
och livsmedel utan farliga tillsatser
prioriteras
• En handlingsplan för giftfri vardag
har tagits fram, och en ny kemikalieproposition

• Förbud mot bisfenol A i barnmatsburkar
• Våren 2014 presenterades den första propositionen om biologisk
mångfald sedan 1993. En nationell
samordnare för biologisk mångfald
har utsetts

• Cirka 2 miljarder till förbättrad havsmiljö. De svenska utsläppen av fosfor och kväve har minskat i alla våra
havsområden
• Ny rovdjurspolitik möjliggör en regionaliserad och god förvaltning av
stora rovdjur

Vad är du mest stolt över?
BILD: Line Degerhammar

Annie Lööf, partiledare & näringsminister:
– Att vi säkrade ett så stort och omfattande landsbygdsprogram. Vi lyckades förstärka med ytterligare
2,8 miljarder och kompenserade de neddragningar
som EU gjort fullt ut. Det är jag riktigt stolt över.

Lena Ek,
miljöminister:
– Att regeringen har
höjt ambitionsnivån
för att fasa ut farliga
kemikalier ur vardagen
med fokus på barn genom propositionen
”På väg mot en giftfri vardag”.
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Anna-Karin Hatt,
IT- och energiminister:
– Jag är mest stolt över all förnybar
energi som fortsätter slå alla rekord.

Eskil Erlandsson,
landsbygdsminister:
– Satsningen på Matlandet,
den första samlade satsningen
på svensk mat någonsin, har
fått ett enormt gensvar. Vi har
samlat alla som jobbar med
mat och åstadkommit storverk
tillsammans, ökat intresse för
mat hos konsumenterna, ökat
exporten och ser nu fler småskaliga slakterier. Idag har vi
nästan lika många gårdsbutiker som ICA-butiker.

Kraftiga försämringar
med vänsterns politik
Mindre valfrihet i välfärden, försämrade förutsättningar att anställa unga och
kraftigt minskad arbetskraftsinvandring. Det är bara några av konsekvenserna av
oppositionens politiska förslag. Tidningen C frågade fyra av Centerpartiets riksdagsledamöter vilka de främsta försämringarna blir inom deras politiska ansvarsområde om oppositionen får bestämma.
TEXT: Karin Carlesten BILD: Line Degerhammar, Patrick Trägårdh

Annika Qarlsson, ledamot i
arbetsmarknadsutskottet:
Det finns
stor risk att
en S-ledd regering skulle
stoppa den
utredning
som ska
göra en bred
översyn av
Arbetsförmedlingen
och som för oss är förberedelsen
för att öppna upp för jobbpeng och
konkurrensutsätta matchning och
förmedling av jobb. Utan ett starkt
Centerparti i regeringen blir det
ingen jobbpeng och frihet att själv
välja arbetsförmedlare.
Johan Hedin, ledamot i EU-nämnd
och migrationspolitisk talesperson:
Både S och V
vill kraftigt
begränsa
möjligheterna att
komma till
Sverige för
att arbeta.
MP har sagt
att de avser
försvara den

öppenhetslinje som de drivit i samarbete med oss och övriga alliansen
under mandatperioden, men de är
i underläge två mot en i vänsterblocket.
Det kanske allra allvarligaste för
den enskilde individen är att S har
sagt sig vilja ta bort möjligheten till
så kallat spårbyte. Spårbyte innebär
alltså att den som sökt asyl i Sverige,
men som har fått avslag, har en tid
på sig att söka jobb och då istället få
uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare.
Rickard Nordin,
ledamot i socialutskottet:
Du kommer
inte själv att
få välja var
du vill ha
vård eller
vem som
kommer
innanför
din dörr i
hemtjänsten. Nästan
varannan vårdcentral och vart femte
äldreboende blir olagligt. Om privata vårdföretag förbjuds får 125 000
människor en arbetsgivare som inte
får bedriva verksamhet. Detta i en
bransch med många små och medel-

stora företag, där 97 % av företagen
har upp till 50 anställda.
Solveig Zander, ledamot i
socialförsäkringsutskottet:
En av de
främsta
försämringarna blir
att sjukförsäkringen
kommer
att återställas till
det gamla
systemet.
Det kommer återigen blir enklare
att vara sjukskriven längre, genom
att den bortre tidsgränsen för sjukskrivningar tas bort. Vi vet att långa
sjukskrivningar minskar chansen
att återgå i arbete. Samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen blir i och med detta
diffus och stödet och hjälpen att
så fort som möjligt återgå i arbete
försvinner. Att stå utan arbete leder
till lägre inkomst, mindre pension,
ökad sjuklighet och minskade
intäkter till statsfinanserna vilket
innebär sämre inflöde av pengar
till pensionssystemet och därmed
lägre uppräkning av pensioner för
alla.
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Lokala vinnarfrågor
avgör valet
Göteborg, Ragunda, Söderköping och Lund. Fyra kommuner med helt olika förutsättningar, och där
Centerpartiets position spelar stor roll för vägen fram i valrörelsen. Vad skiljer sig i att bedriva närodlad
politik när man har makten, är en del av majoriteten eller i opposition? När man befinner sig bland
spårvagnar och betong eller i gröna skogar? Fyra ledande centerpartister berättar om sina starka
lokala valfrågor och väver in det nationella perspektivet. Låt dig inspireras!
TEXT: Pernilla Melander

Grönare Göteborg utan broöppning
Rickard Nordin, (c) riksdagsledamot & ordförande i Göteborg, POLITISKT LÄGE: C i opposition
Vilken är den heta frågan inför valet i Göteborg?

En av de allra hetaste frågorna är den nya Hisingebron
som ska byggas eftersom den gamla faller sönder. Vi
motsätter oss den politiska enigheten om
att bygga en lång bro med fler broöppningar.
Varför tror du att just
Hisingebrons ombyggnad
kokar?

Den är ett tydligt tecken på
att hur Göteborg väljer för att
isoleras sig från ett hela-landetperspektiv.
Hur vill Centerpartiet lösa den?
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Vi vill ha en bro som är lika hög som dagens och
därmed inte kräver broöppningar för sjöfarten mellan Göteborgs hamn och Vänern. Den föreslagna bron
skulle innebära dubbelt så många broöppningar med
stora störningar i kollektivtrafiken som följd. Kollektivtrafiken får stora problem att hålla tidtabellen och
köra ikapp förlorad tid. Dessutom ökar utsläppen vid
köbildning.
För sjöfarten som inte kommer kunna trafikera lika
frekvent finns det risk för nedläggning och att godset istället körs med lastbilar. Detta skulle hota jobb i andra
delar av Sverige. Göteborg och andra storstäder mås12 • TIDNINGEN C

te börja agera med insikten om hur beslut påverkar hela
landet ur jobb- och miljösynpunkt.
Hur gör ni den frågan till en vinnarfråga
i valet?

Vi kommer att kampanja på
de få ställen som idag har
broöppningar. Vi vill
tydligt visa att S-styret
ger fler broöppningar och
visa att man kan använda
sin tid bättre än att vänta på
broöppningar.
Vi fokuserar på målgruppen och
väljer platser där framför allt unga människor befinner sig, där vi vet att vårt budskap om en god
miljö och en öppen arbetsmarknad går hem. Vi ska delta på Kulturkalaset, Way Out West och andra aktiviteter
som drar folk från hela landet. Det ger ett mervärde och
sprider vår politik.
Vad tror du att andra storstäder kan lära av ert
arbetssätt?

Vi försöker ha roliga kampanjer utanför traditionella
medier eftersom det är svårt att få publicitet i storstäder.
Större städer kan påverka vad som händer i övriga landet ganska långt, framför allt när det gäller infrastruktur
som inverkar på både jobb- och miljöfrågor.

Vatten med kraft kokar i norr
Annika Forsström Nordvall, (c) oppositionsråd i Ragunda
POLITISKT LÄGE: C sitter i opposition
BILD: Hans Blomberg (vattenkraft)

Nämn en het valfråga i de norra
delarna av landet!

Återbäring på fastighetsskatten på
produktionsanläggningar för vattenoch vindkraft till kommunerna där
kraften produceras.
Varför kokar just vattenkraften?

Över 90 procent av vattenkraften
produceras i skogslänen. I år skickar
Ragunda 503 miljoner kronor i
fastighetsskatt till statskassan, i
hela Norrland handlar det om 5,43
miljarder. I alla andra jämförbara
länder går fastighetsskatten till
de berörda kommunerna. Sverige
borde ha ett liknande system. Många
känner sig orättvist behandlade.
Hur vill ni lösa problemet?

Vi vill att återbäringen på fastighetskatten ska regionaliseras. I dagsläget
ställer vi inte krav på procentandel,
men är öppna för att diskutera en

bra lösning som gör att vi kommer
en bit på vägen.
Hur gör ni frågan till en vinnarfråga
i valet?

Centerpartiet är den enda parti
som har stämmobeslut på att driva
frågan. Det är viktigt för hela landet,
särskilt i landsdelar som producerar
vatten- och vindkraft. Vi har bland
annat startat en intresseförening
som jobbar över partigränserna
och samarbetar med andra aktörer
för att få genomslag. Det är inte en
vanlig kommunal fråga utan måste
upp på nationell nivå. Folk måste
rösta på Centerpartiet på alla nivåer
för att få genomslag.

Vad gör oppositionspartierna i
frågan?

Inget annat parti är enigt i frågan.
S vill hellre se ett utjämningssystem, vilket ger extremt lite pengar i
jämförelse.
Vad skulle återbäringen betyda för
Ragunda?

Enormt mycket! I dag är vi en fattig
kommun med landets högsta skatt.
Det lockar varken investerare eller
fler invånare. Vi skulle kunna utveckla landsbygden, företagande och
nyttja den stora orörda markyta som
finns. Nu har vi inga resurser att ta
itu med det som finns.
Vad tror du att andra delar av
landet kan lära av er?

Att driva kommunala frågor som
behöver komma upp på nationell
nivå för beslutsfattande. I övriga
delar av landet kan det vara vindkraftproducerande kommuner som
drabbas på samma vis.

Kontakt med varje ung arbetslös
Magnus Berge, (c) kommunstyrelsens ordförande i Söderköping, POLITISKT LÄGE: C styr med Alliansen

Ungas jobb och samhällets insatser för att hjälpa dem.

varför s tatistiken ser ut så och göra något åt det. Engagemanget finns i kommunen och vi ska ha det synsättet
– även om vi ligger hyfsat bra till så är det lika illa för
varje individ som drabbas.

Varför är just den frågan viktigt?

Vad gör ni för att sätta fler unga i sysselsättning?

Nämn en viktig fråga inför valet i
Söderköping!

För oss är det självklart att få in
unga på arbetsmarknaden och
relevant utbildningar. Vi har lägst arbetslöshet i Östergötland, men unga ligger lite högre och vi ville utröna

Vi ställde oss frågan om vilka unga arbetslösa som verkligen behöver hjälp och vilka som klarar sig utan? Vi har
kartlagt alla stadens 1168 ungdomar mellan 18-24 år för
att ingen ska hamna mellan stolarna och sätter in krafttag
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BILD: Söderköpings kommun

där det gör mest nytta. Genom att samarbeta
med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen kan vi skapa en överblick
och följa upp varje individ.
Hur gör ni ungas jobb till en vinnarfråga
i valet?

Vi satsar på att synliggöra behovet och visa
att vi kan göra skillnad. Det är viktigtatt
vi nyttjar våra nätverk, och att kommunen
som största arbetsgivare tar emot unga.
Vi har en verktygslåda med egna aktiviteter. Ett av verktygen kallar vi för Dag 1.
Vi vill gå in och stödja den som inte har
någon sysselsättning redan från första
dagen. Alla 16–17-åringar erbjuds också
sommarjobb.

Vad gör oppositionspartierna i frågan?

Vänsterns självbild är att vara bäst på sysselsättningsfrågor. Vi visar att det finns en
icke kollektivistisk väg att arbeta med jobbfrågan, där vi lyfter fram individen bakom
procentsiffrorna.
Vad tror du att andra småstäder kan lära
av ert arbetssätt?

I Söderköping hamnar
inga unga, arbetslösa
mellan stolarna.

I småstäder har man möjlighet till individperspektivet. Att kartlägga varje person
fungerar om det handlar om ett tusental,
men blir svårt i en stor stad. Nyckeln är
samarbete mellan offentliga aktörer och näringslivet. Det handlar om att jobba smartare och ha tydliga mål, inte mer resurser.

Värna fria skolvalet

Inga-Kerstin Eriksson, ledamot kommunalfullmäktige i Lund, POLITISKA LÄGET: C styr med Alliansen
Vilken är den heta valfrågan i
Lunds kommun?

Det fria skolvalet.

Varför kokar valfrihet
i skolan?

BIL

Eftersom det finns partier i
Lund som vill avskaffa det
fria skolvalet. Vi värnar
om möjligheten för elever,
vårdnadshavare och skolpersonal att välja den skola som
passar bäst. I Lunds kommun
har vi många friskolor, inne i
Lund men även ute i byarna. För
oss är kvaliteten och det som sker
i klassrummet viktigast för att
skapa framgångsrik utbildning, inte
driftsformen.
D: F
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Hur gör ni valfrihet till en
vinnarfråga i valet?

Vi debatterar, tar fram valfoldrar och
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syns i media med budskap som klargör vår inställning. Vi har aktiviteter i hela kommunen samt valstuga
på torget i Lund. Vi genomför
många personliga samtal som
ofta resulterar i att fler delar
vår åsikt. En färsk undersökning visar att 2/3 av svenskarna vill att föräldrarna ska få
fortsätta att välja skola, så vi
har ett gott stöd.
Hur argumenterar ni för
friskolesystemet?

Valfrihet i skolan är ett exempel
på närodlad politik - att beslut ska
ligga så nära människors vardag
som möjligt. Det öppnar också fler
möjligheter för skolans personal
att välja arbetsgivare, och vi får fler
småföretagare. För oss är det viktig
att vi har skolor i hela kommunen
även i mindre befolkade delar. Det

allra viktigaste är att utveckla en skola
som erbjuder bra utbildning.
Vad gör oppositionspartierna i
frågan?

Intressant är att S inte har samma
inställning som på riksnivå. S i
Skåne har beslutat att avskaffa skolvalet. Och V delar S inställning. På
nationell nivå vill Mp införa vinstförbud, vilket troligen kommer att
begränsa utbudet av friskolor. Om
de rödgröna tar över i Lund blir det
bekymmersamt att föra över alla
elever till kommunala skolor.
Vad tror du att andra städer kan
lära av er?

Att man kan förändra bilden av skolan genom att prata positivt om skolan, öka lärarnas status, minska det
administrativa arbetet, låta lärarna
vara lärare och ge eleverna mer tid.

Valhandbok i kortformat

Centerpartiets valmanifest 2014

Här serveras ett urval av Centerpartiets valmanifest inför riksdagsvalet 2014,
plus ett par punkter om vad Centerpartiet har bidragit till i regeringsställning
under varje område. Valmanifestet i sin helhet och annat användbart val
material finner du på centralen.centerpartiet.se.
Våra prioriterade politikområden i valet 2014 är:

FLER JOBB I HELA LANDET • RESULTAT FÖR MILJÖN • UTVECKLA HELA LANDET
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Riv ut och ta med till valstugan!

Sverige behöver
mer närodlad politik

Valhandbok i kortformat

Sverige behöver närodlad politik
Centerpartiet står för en närodlad politik. Vi är övertygade om att människor kan och vill
bestämmamer själva. Vi vill ha ett rättvist och tryggt samhälle som ger likvärdiga möjligheter för alla i hela landet.

1. Fler jobb i hela landet

Små och medelstora företag är motorn för tillväxt runt om i
hela Sverige. Fyra av fem nya jobb skapas av småföretagare.
När nya jobb skapas, läggs grunden för ett minskat utanförskap och mer skatteintäkter som kan användas till vård av
våra äldre och skolgång till våra barn. Vi vill att det ska vara
lätt att få jobb i Sverige. Att det ska vara enkelt att starta och
driva de företag som skapar jobb. Och att utbildning ska
löna sig.

Underlätta för jobbskaparna
Vi går till val på att fortsätta minska kostnaderna för jobbskaparna. Vi lovar att aldrig höja skatten på jobb. Vi vill att
krånglet minskar. I vårt Sverige ska det bli tryggare att driva företag, enklare att finansiera sin nya affärsidé, och
lättare att få sitt entreprenörskap att gro.

Låt Småföretage

gro

n

Så växer hela

landet

Centerpartiet vill:

• Införa ett högkostnadsskydd för företagens
sjuklöner
• Sänka arbetsgivaravgifterna för unga ned till tio
procent
• Genomföra riktade sänkningar av arbetsgivaravgifterna som gynnar små företag och nyanställningar
• Förbättra förutsättningarna för det personliga
och direkta ägandet med lägre beskattning på
delägarskap och investeringar i växande företag genom att reformera skattereglerna för
fåmansbolagen och så kallade personaloptio-

ner, samt förenkla generationsväxlingen i mindre företag.
• Förenkla företagens vardag bland annat genom
att införa ”en dörr in” för uppgiftslämning till staten
• Öka tryggheten vid sjukdom, föräldraledighet
och arbetslöshet så att alla företagare får rätt att
använda den

Centerpartiet har i regeringen bidragit till att…
• Ökat nyföretagandet, över 200 000 fler företag
nu jämfört med 2006
• Halvera arbetsgivaravgiften för ungdomar

Vi tar strid mot vänsterpolitiken för att:
• Stoppa skatte- och krångelchocken mot landets
jobbskapare. Vi försvarar sänkta kostnader för
att anställa unga, RUT och ROT samt jobbskat16 • TIDNINGEN C

• Sänka restaurangmomsen som har gett cirka
7000 nya jobb (KÄLLA: Visita)

teavdragen. Matmomsen ska vara densamma
på restaurangen som i affären

Valhandbok i kortformat

Öppna dörren till
arbetsmarknaden

Centerpartiet fortsätter jobba för att hela Sverige ska
växa i takt och för att alla ska ha samma chans att få ett
jobb som alla andra.

Centerpartiet vill:

• Gör om Arbetsförmedlingen i grundenoch inför en jobb
fixarpeng
• Stärka insatser för att personer med funktionsnedsättningar
enklare ska få jobb
• Som alternativ till Fas 3 införa matchningsanställningar och
skrota ineffektiva arbetsmarknadsåtgärder
• Bredda Yrkesintroduktionsanställningarna till att också inkludera långtidsarbetslösa, men också nyanlända och mindre
företag utan kollektivavtal
• Införa lärlingslön och satsa på lärlingsutbildningar
• Utveckla systemet med studentmedarbetare för att ge studenter relevant arbetslivserfarenhet redan under studietiden
• Skapa en trygg flexibilitet på arbetsmarknaden med rättvisa
turordningsregler baserade på kompetens
• Stimulera jämställdhet bland barnfamiljer – fördubbla jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen, införa en jämställdhetsbonus för VAB-dagar och möjliggöra överlåtelse
av föräldradagar

Centerpartiet har i regeringen bidragit till att…
• 250 000 fler människor har ett arbete och 200 000
färre befinner sig i utanförskap än 2006
• Vanliga löntagare får idag mellan 1500-2000 kronor
mer i månaden
• RUT-avdraget har gjort svarta tjänster vita och skapat
nya jobb

FLER

Småföretag

= fler
JObb

Vi tar strid mot vänsterpolitiken för att:
• Stoppa förslagen som höjer trösklarna till jobb
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2. Resultat för miljön

Vi är stolta över att klimatutsläppen sjunkit, den förnybara energin har vuxit och utsläppen
av kväve och fosfor i Östersjön minskat. Men nu vill vi gå vidare. Centerpartiet kommer att
fortsätta driva reformer som ger resultat för miljön.

Mer förnybart – bättre miljö
Vi vill att hundra procent av Sveriges energi ska vara förnybar inom en generation. För att lyckas med vår
ambitiösa vision behöver vi öka mängden förnybar el, ersätta de fossila bränslena i transportsektorn med
förnybar el och biodrivmedel, och effektivisera vår energianvändning.

Centerpartiet vill:

• Fortsätta bygga ut den förnybara energin.
Senast 2030 ska 70 procent av all energi som
används i Sverige ska vara förnybar
• Införa en miljöbonus som gör att den som köper
en miljövänlig bil får en premie som är högre ju
miljövänligare bilen är medan den som köper en
bil som har höga utsläpp får betala en avgift
• Bygg ut infrastrukturen för elbilar genom stöd till
laddstationer i hela landet

• Införa en miljöpremie för klimatsmarta bussar
och lastbilar
• Öka inblandningen av förnybara drivmedel i
bensin och diesel
• Fortsätta bygga ut den förnybara elproduktionen
• Driva på det internationella klimatarbetet

Centerpartiet har i regeringen bidragit till att…
• Över hälften av energiproduktionen är nu
förnybar
• Andelen förnybara drivmedel har fördubblats
sedan 2006
18 • TIDNINGEN C

• Den el som produceras av vindkraft har tiodubblats sedan 2006
• Närmare 700 000 miljöbilar har registrerats
sedan 2006

Valhandbok i kortformat

Stoppa

utSläppen
inte bilarna

Mer

förnybart
bättre

MILJÖ
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Giftfri vardag

Vi jobbar därför varje dag för att skapa en giftfri
vardag för våra barn och barnbarn.

Centerpartiet vill:

• Genomföra ett nationellt matlyft, där de som driver
förskolor, skolor och äldreboenden premieras om
de satsar på bättre kvalitet på maten
• Förbjuda det hormonstörande ämnet bisfenol A,
som bland annat finns i kassakvitton och konservburkar, och påskynda arbetet med att förbjuda
farliga kemikalier
• Införa en skatt på giftiga kemikalier som gör det
farliga dyrare och det mindre farliga relativt sett
billigare
• Införa ett producentansvar för kläder så att kasserade plagg, som ofta innehåller en lång rad farliga ämnen, återvinns
• Prioritera arbetet i kommuner för giftfria förskolor, skolor och andra miljöer där barn vistas.
• Ställa tuffa krav i offentliga upphandlingar så att
all mat på barns och äldres tallrikar minst lever
upp till det svenska djurskyddet, produceras
utan onödig användning av antibiotika, och är
sund, säker och hållbar
• Initiera en global kriskommission för antibiotika,
motsvarande Stern-rapporten som sätter en
prislapp på vad överanvändningen av antibiotika
innebär för människor, för miljö, för djur och för
samhällsekonomin

Centerpartiet har i regeringen
bidragit till att…

• En ny kemikalieproposition för en giftfri vardag
• Minskat utsläpp av kväve och fosfor i alla våra
havsområden, och öronmärkt cirka 2 miljarder till
förbättrad havsmiljö

Vi tar strid mot vänsterpolitiken för att:

• Stoppa den tillväxtfientliga politiken. Att stoppa
den ekonomiska tillväxten är ett av de största
hoten mot en ambitiös miljöpolitik. Hållbar ekonomisk tillväxt är en förutsättning för en bättre miljö –
och en offensiv miljöpolitik är en förutsättning för
god ekonomisk utveckling.
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fri från
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Smaka på det!

Valhandbok i kortformat

3. Utveckla hela landet

Alla delar av landet har möjlighet att utvecklas. Centerpartiet är hela landets röst. I regeringen, i riksdagen och i fullmäktigeförsamlingar, men också som en del av ett levande civilsamhälle, driver vi en närodlad politik för växtkraft i hela Sverige. När makten flyttas närmare människor kan fler bli delaktiga.

Världens modernaste landsbygd
Sveriges landsbygd har en enorm potential. Nya företag växer upp från Kiruna till Trelleborg. Samtidigt har
den långvariga globala krisen spätt på den världsomspännande urbaniseringstrenden. Vårt arbete med att
skapa världens modernaste landsbygd har bara börjat. För vi vet att Sverige är större än storstaden.

Centerpartiet vill:

• Satsa på bättre vägar och järnvägar, och fler
bostäder i hela landet. Med hjälp av Sverigebygget vill vi binda samman hela Sverige
• Förstärka Landsbygdsprogrammet för att företag i hela landet ska få möjlighet att växa, då
skapas jobb och människor får tillgång till service, bredband och kommunikationer
• Satsa på bredbandsutbyggnad på landsbygden
genom en fördubbling av anslaget fram till och
med 2020
• Fortsätta att stärka möjligheterna att ringa med
mobiltelefon i hela landet

• Femdubbla anslagen till kommersiell service,
som lanthandlare och bensinmackar
• Förbättra tillgången till offentlig service som
polis, post och försäkringskassa
• Forma en livsmedelsstrategi för mer hållbar produktion av sund, säker och närodlad mat.
• Jordbrukets konkurrenskraft ska förbättras för
att ge möjlighet till fler aktiva bönder och ökad
produktion av svensk mat
• Förändra strandskyddet för byggande och
boende i fler attraktiva lägen i hela landet

Centerpartiet har i regeringen bidragit till att…
• Landsbygdsprogrammet har förstärkts med 2,8
miljarder och de neddragningar som gjorts inom

EU har kompenserats fullt ut
• Att införa landsbygdssäkring på regeringsnivå
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Valhandbok i kortformat

Världens grönaste städer
Städer är viktiga knutpunkter för jobbskaparna, för forskning och människor. Vi ser idag liknande utmaningar för städer över hela landet. Det handlar bland annat om bostadsbrist, utanförskap, kollektivtrafik
och infrastruktur. Med Centerpartiet kan Sverige få världens grönaste städer.

Centerpartiet vill:

• Skapa städer med fler bostäder, bättre infrastruktur och mer kollektivtrafik. Genom förhandlingar och gemensam finansiering från
stat, region, kommun och privata intressenter
bör bostadsbyggandet kombineras med satsningar på bättre kollektivtrafik och annan infrastruktur.
• Utvidga och inför trängselskatter i storstäder

• Bygga bort bostadsbristen genom enklare
regler så att kostnaderna för att bygga kan
minska. Reformera hyresmarknaden
• Värna grönytor med hållbart byggande. Bygg
på höjden, där så är lämpligt, är ett sätt att värna grönytorna
• Främja cykelpendling genom fler cykelstråk,
bättre snöröjning och fler cykelparkeringar.

Valmanifestet i sin helhet och annat användbart valmaterial
finner du på centralen.centerpartiet.se
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an!
Riv ut bilag

Hej Timmy!
Varför åker Centerpartiet
i Säffle omkring med en
graffitimålad husvagn?
Vi valde en husvagn istället
för att ha en vanlig valstuga
på torget. Det är enklare att
flytta den och vi kan åka
till marknader, torgfester
och skördefester. Det ger
oss en helt annan flexibilitet. Dessutom syns den
bättre och ger oss extra
uppmärksamhet. Vi började åka runt redan under
EU-valrörelsen och under
sommaren besöker vi evenemang i hela Värmland.
På vardagarna står den på

torget i Säffle, men händer det något så hakar
vi på den och åker iväg.
På natten är den inlåst i
parkeringshus.
Har ni fått någon
uppmärksamhet?
Den syns på lång väg
att här kommer Centerpartiet och det är
väldigt många som
kommer fram och
tycker att det är fränt och
kul att vi satsat på något
udda. Både SVT och
lokaltidningen har gjort
reportage.

Är den långsiktigt hållbar?
Jajamän, kostnaden är
samma som för en vanlig
valstuga och vi räknar
med att använda den i

minst 4-5 år till. Om budskapen inte håller inför
nästa val är det bara att
göra om motivet.

90 kretsar i lyckad pendlarkampanj
– snart dags igen
I VALSPURTEN storsatsade Cen-

terpartiet på ett grönare EU med
närvaro på centralstationerna i
Stockholm, Malmö och Göteborg.
Dagen för den nationella pendlarkampanjen lockade centerpartister
från 90 kretsar att möta miljövänliga
tågpendlare. Och nu kommer kampanjfavoriten snart i repris – den 10
september är det dags igen.
Elena Fridfelt från Ale har under
tre valrörelser mött tågpendlare och
är glad över att vi har hittat den här
typen av kampanjform när man får
bjuda på en kopp kaffe eller en kampanjpåse med fralla och juice tillsammans med någon trycksak.
– Det är jättetacksamt att ha återkommande aktiviteter på ett och
samma ställe. Folk blir glada och säger hej, vi har till och med fått kra-

mar av okända. Aktiviteten bygger
framför allt vår synlighet och igenkänningsfaktor. Greppet passar också många medlemmar som kanske
inte är helt bekväma med att pratat politiska budskap på djupet, men
gillar att träffa folk, säger Elena Fridfelt.
SISTA VECKAN INNAN VALET, vecka

Gör som Leif Andersson från Ale - packa
kampanjpåsen och dela ut på din pendlingsstation den 10 september.

37, kommer Centerpartiet att finnas
tillgängligt för alla som reser miljövänligt till och från de tre största
städerna. Då nås runt 370 000
pendlare av våra budskap. Och den
10 september är det dags för pendlarkampanj vid pendlingsorternas
perronger igen. Packa kampanjpåsen med godsaker, information och
ta med dina partikompisar – snart
är det dags!
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Heta toppkandidater

bjuder på tips

Personliga samtal, sociala medier eller förlita sig på ambassadörer? Vad man ska satsa
på i en framgångsrik personvalskampanj? Några gamla rävar, men också ett par helt
gröna kandidater som just nu kör sin allra första personvalskampanj svarar på frågorna:
TEXT: Annika Eriksson

1. Vilket är ditt bästa personvaltips? 2. Hur hänger ditt huvudbudskap

ihop med profilfrågorna ”Jobb i hela
landet” och ”Resultat för miljön”?

F OTO : G

usta
vK

ron

G

i ve

3. Hur gör du din viktigaste

fråga till väljarnas viktigaste
valfråga?

rto
n

Niels Paarup-Petersen, Malmö
1. Man måste vara tydlig, spetsa till sina
åsikter och vara snabb i responsen när
man får chansen.
2. Jag har två huvudfrågor, skolan, som
är en stor fråga i Malmö, och jobbskapandet. Det måste bli lättare att anställa,
och det måste framför allt bli lättare att
anställa unga.

Terese Flatmo, Jämtlands län
1. Det personliga samtalet är ovärderligt, men sociala medier är en resurs
när man vill nå många. Jag använder
min kryssarsida på Facebook hela
tiden.

3. Det personliga samtalet är viktigt, men
vi är inte så många kampanjarbetare,
men har gjort ett tydligt val av målgrupper. Det handlar om vissa geografiska
platser men också om högskolestudenter, som är positiva till Centerpartiet.

2. Jag brinner för fler jobb på landsbygden, vi har både resurserna och viljan.
Men staten måste ge företagen rätt
förutsättningarför att skapa arbets
tillfällen. Sluta skicka bidrag, gör
satsningar istället.

Helena Vilhelmsson, Örebro län
1. Jag vill ha så många personliga
samtal som möjligt, jag börjar med
mitt personliga nätverk och
utvidgar det.

3. Jag lever som jag lär, jag driver eget
företag och arbetar för lokal samverkan. Vi måste kroka arm om hela landet
ska leva.

2. Hela landet mår bättre
om vi har en levande
landsbygd, men då krävs
regelverk som stöttar småskalig verksamhet, inte bara stor-
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Vi har gjort ett
tydligt val av
målgrupper

skalighet och storstad. Landsbygdsnäringarna är avgörande för klimatomställningen.
3. Jag fokuserar på kärnväljarna. Det som är bra för landsbygden är bra för staden, det
har varit Centerpartiets kärnfråga i alla tider och kommer att
förbli.

Per Åsling, Jämtlands län
1. Utarbeta en plan, följ den och jobba
otraditionellt.
2. Mina profilfrågor är företagande,
jobb, miljö och landsbygd. Jobb och
företagande måste stärkas i hela
landet, och det hänger ihop med
miljön. Jämtlands län är till exempel
redan nu en stor exportör av förnybart bränsle, men vi kan bli ännu
större.
3. Jag presenterar en vision, för
söker skapa engagemang och lust
utifrån mina prioriterade frågor.

TO

:F

2. Mina frågor är företagande, miljö och landsbygd. Företagande är förutsättningen för jobb i hela landet och för att lösa
miljöfrågan. Lokalt driver jag även frågor om äldreomsorg.
F OTO : A

3. Jag ger kött och blod åt frågorna
med bilder från min verklighet, från
vårt eget företag och som
anställd i äldreomsorgen.

ra

nz

Fe
ldm

anis

Tim Svanberg,
Blekinge län
1. Det personliga samtalet,
och jag söker upp arenor
där jag kan fördjupa
ämnen. Gärna hos företag
och organisationer.

3. Jag vill väcka känslor av
hopp och framtidstro, att vi
kan åstadkomma något tillsammans. Jag använder
bilder som många kan känna igen, både i tryckt material och i samtal.

Sig

ge

Emil Källström,
Västernorrlands län
1. Hitta dina ambassadörer,
som talar gott om dig och Centerpartiet, visa vad de betyder
och att de har mandat att tala
för dig i sina nätverk. Det blir
en förlängning av det personliga samtalet.
2. Jag vill skapa utveckling och
en bättre framtid för Västernorrland, det gäller jobb och
företagande i hela landet.

Om jag är i Skinnskatteberg använder
jag exempel från Skinnskatteberg
Marita Ljung, Västmanlands län
1. Jag tror det är viktigt att lära känna människan, bli en
tydlig profil. Jag försöker vara konsekvent i mitt sätt att
uttrycka mig och tydlig med vad jag står för och varför,
både i samtal och i sociala medier.
2. Jag vill förenkla reglerna och förbättra villkoren för den
som vill starta företag, det kopplar direkt till jobb i hela
landet.
3. Jag för ner frågorna till lokal nivå och gör dem konkreta.
Om jag är i Skinnskatteberg använder jag exempel från
Skinnskatteberg.

3. Vad är väljarens
viktigaste fråga?
Bemöt den. Västernorrlands framtid
är ett brett ämne,
men för varje
sakområde
finns konkreta förslag som
jag använder i dialogen med
väljarna.

Hitta dina
ambassadörer
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FOTO: Jonna Jinton

2. Jag arbetar för att Blekinge ska få framtidstron
tillbaka, med jobb och
företagande i centrum. Vi
måste ge förutsättningar
för människor att förverkliga idéer och underlätta för
småföretagare.

nna

Jag använder samma
färg på kläderna. I år är
det orange.

FOTO: Sara Trangärd

FO

Kerstin Hermansson, Västra Götaland Södra
1. Det personliga mötet, men det är också viktigt att vara
igenkänd. Jag använder samma bilder i olika sammanhang,
eller samma färg på kläderna. I år är det orange.

FOTO :

hstd

Jenny Axelsson, Hallands län
1. De frågorna jag lyfter
de, det hänger väl ihop
fram kommer från hjärtat, i med jobb i hela landet.
en personvalskampanj
Det är bra, det blir en tydmåste man vara en helt
lig kedja från lokalpolitik
uppriktig politiker.
till rikspolitik.
2. Jag brinner för småföretagande och jobbskapan-

3. Jag koncentrerar mig
på de målgrupper som

direkt berörs av mina frågor och söker upp dem.
De kommer inte till valstugan, jag måste finnas i
deras sammanhang och
ta chansen när den dyker
upp.

P riv

at

Peter Helander, Dalarnas län
1. Jag har arbetat lokalt i många mandatperioder, det
ger kontakter och visar vad jag arbetar för. Det är en
stor resurs. Fler lokalpolitiker borde engagera sig på
riksnivå.

FOTO: Lasse Robertsson, Lasses Foto Lysekil

F OTO :

2. Jag arbetar för jobb i hela landet, grön omställning
är en del av det och där är landsbygden full av möjligheter. Men riksdagen ska ge oss förutsättningarna. ”Närodlad politik” känns rätt ända in i själen.
3. Jag använder ord som visar vad jag och Centerpartiet står för - landsbygd, miljö - så ofta jag kan.

FO

Caroline Schmidt, Gävleborgs län
1. Jag driver ingen personvalskampanj, det är dessutom min första valrörelse.

TO
:M

Fredrik Christensson,
Västra Götaland Västra
1. Det gäller att vara ute och
synas, och att få kontakt med
andra som har stort förtroende i
liknande frågor.
2. Jag vill arbeta för jobb, och
framförallt jobb åt unga. Vi är
starka i den frågan. Det kopplar
också till grön omställning, som i
sin tur skapar fler jobb.

T
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Per-Ingvar Johnsson, Skåne norra och östra
1. Det är viktigt att
2. För mig är jobben det viktigaste, och
synas, inte bara
förutsättningen är att företag får möjligd
under valrörelhet att utveckla verksamheten och
sen. Att möta
anställa fler.
väljarna mellan
valen. Det är
3. Jag lyfter fram goda exempel från
lättare att nå
verkligheten, entreprenörer som lyckats.
fram till dem
Det får inte bara handla om politisk framsom redan kängång, det viktiga är det vi åstadkommer i
ner till dig.
människors liv.

A sk ne

3. Det är viktigt att kunna visa vad man åstadkommit konkret, och det är viktigt att ta upp de
frågor som är aktuella här och nu, men framförallt
vill jag prata om vart vi är på väg. Och jag vill att alla
ska veta att framtiden är något vi skapar tillsammans.

a r tin

2. För mig är jobben viktiga, och grunden är
företagande. Jag vill ha satsningar på forskning
och utveckling i vårt län.
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3. Jag tänker på att nå rätt målgrupp med rätt budskap, och jag
ser till att sätta agendan i lokala
medier. Det gör jag med utspel,
debattartiklar, men också genom
att snabbt reagera på aktuella
frågor.

Äldst och yngst

kandiderar för miljön
Mellan Centerpartiets äldste och yngste kommunkandidat
ryms både allmän rösträtt, Beatles och månfärder. Men trots
åttio års skillnad finns det mycket som förenar. Och mycket
att hämta i att mötas.
TEXT: Annika Eriksson BILD: Johan Lindqvist, Elin Schiffer

LENNART ”AKTIESTINSEN” Israels-

son föddes 1916, när första världskriget var inne på sitt andra år. Linus
Hellgren fyller 18 på valdagen och
föddes 1996, det år internet på allvar
etablerades i Sverige. I år kandiderar
de båda för första gången till kommunfullmäktige, Lennart Israelsson
till Nässjö kommun, Linus Hellgren
till Åstorp kommun.
Lennart Israelsson har levt ett
långt och varierat liv, det märks
inte minst på hans smeknamn, Aktiestinsen. Redan 1940 började han
vid järnvägen och blev stationsföreståndare, eller stins, och 1946 köpte
han sina första aktier för 600 kr. Han
fortsatte arbeta för SJ fram till pensionen och gjorde sina sista placeringar för ett par år sedan.

HAN TYCKER DÄREMOT aldrig han
hittat ett parti som passat honom
som är både arbetare och kapitalist,
och den klyftan har varit ett problem. Förrän han träffade Annie
Lööf under våren och förstod att
Centerpartiet arbetar för de två
frågor han tycker är allra viktigast,
mat och miljö.
– Dessutom var det roligt att träffa en ung människa som vågar så
mycket, säger han.
När det gäller den politiska tillhörigheten är Linus Hellgren egentli-

gen den mer erfarna av de två, han
har varit medlem i ett och ett halvt
år. En politiskt engagerad kompis
gjorde honom nyfiken på att börja
arbeta i ett parti.
– Jag gick igenom de olika partiprogrammen, sedan bestämde jag
mig för Centerpartiet.
Precis som Lennart Israelsson
tycker han miljön är en avgörande fråga, men han uppskattar också
respekten för individen.
HAN DRIVER FRÅGOR om jobb för
unga och fritidssatsningar. Han är
inte ensam om det, men tror att
unga och gamla prioriterar på olika
sätt. Äldre vill lösa problem som
är aktuella just nu, men för unga
människor spelar det lika stor roll
hur världen ser ut om sjuttio år.
Eller längre än så. Däremot ger det
honom mycket att samarbeta med
äldre, som han gör i politiken.
– De berättar och jag lär mig,
både av det som gått bra och det
som inte gått bra. Och jag ser att
man kan förändra saker.
INGEN AV DEM UPPLEVER ålders-

diskriminering som ett problem.
Lennart Israelsson blir fortfarande
kontaktad av människor som vill ha
hans råd om placeringar och Linus
Hellgren har varit välkommen och

Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson och
Linus Hallgren enas kring miljöfrågan. Det
som skiljer är äldres vilja att lösa aktuella
problem, men för unga människor spelar
det lika stor roll hur världen ser ut om sjuttio år.

uppskattad i politiken från första
stund.
När jag frågar Lennart Israelsson
om det var bättre förr tvekar han
inte, samhället fungerar bättre hela
tiden och blir allt mer jämställt. I
dag är det lättare att vara både arbetare och intresserad av aktier.
– Det är kanske det mest spännande med att leva länge. Man får
se vad människan kan göra när hon
använder förståndet.
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Nu kör vi ända in i kaklet!

Valkonvent 2014
BILD: Mattias Borrelid, Calle Jonsson, Jonathan Lönnqvist

Carina Asplund från Östersund
känner sig laddad och tyckte att
det var riktigt roligt med valkonvent.

Vem är vem? Det tar en stund att
registrera 800 personer och se
till att alla har fått rätt namnlapp.
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Robert, Camilla och Kajsa
från Norsjö vet hur man
laddar förnybar energi.

Närodlad politik och blåbärssoppa – en bra start
för att kicka ingång mötet.

Glada damer från Jämtland! Theresa Flatmo,
Ingrid Kjelson och Eva-Lena Blom hänger ihop.
Valmanifestet ”Sverige behöver mer
närodlad politik” presenterades av
1:a vice partiordförande Anders W
Jonsson och 2:a vice partiord
förande Anna-Karin Hatt.

Karin Helmersson, en av många nöjda
deltagare, kommer från Kalmar län.

Värdparet Jonas Nyström och Emma
Pettersontar en selfie med hela publiken
som bakgrund. Finns att gilla på Facebook.

Först ut var Annie Lööf
om jobben, maten, miljön
och landsbygden.
– Vi vill genomföra ett
nationellt matlyft för skolor, förskolor och äldreboenden, för dem som
faktiskt inte kan välja vad
de ska äta för mat!

Fredrick Federley, har tillsammans med de internationella gäster Grace Pardy från Österrike och
Annelou van Egmond från Nederländerna, nyckeln till hemligheten bakom en lyckad valrörelse.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson och
mästerkocken Carl-Jan Granqvist ersatte
för dagen god mat med många goda skratt.
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Raka

med

Karin
Söder
TEXT: Pernilla Melander BILD: Christoffer Hellman

1. För snart 30 år sedan valdes du
till Sveriges första partiledare som
var kvinna. Hur var det?
Jo, det var väldigt stort och ansvarsfullt, det hade varit oroligt i rörelsen
och min största uppgift blev att
samla partiet. Hade aldrig tänkt
på att det var speciellt att jag var
kvinna, ibland stötte jag på röster
som undrade om jag skulle klara
uppdraget. Men jag hade varit vice
ordförande i 15 år, de köpte inte
grisen i säcken.

jeliv. Omgivningen var dock inte
riktigt övertygad om att det fungerade. Som lärare gick jag hem på
lunchen och ammade första barnet.
Den som var hemma fick göra det
som skulle göras. I övrigt fick det
gå med hjälp av dagmammor och
barnflickor.

ordningen ut på den tiden?
Viktiga frågor i samhället var alla
människors lika värde, landsbygdsfrågorna och att skapa jobb i hela
landet.

6. Hur hamnade du i politiken?
Började med kommunpolitiken i
Täby 1963. Min mamma var väldigt
politiskt engagerad och intresserad
av centerpolitik och särskilt kvinnors möjligheter.

2. Hur såg den politiska dag

3. Hur hanterade du rollen som den
första partiledaren som var kvinna?
Jag kände mig inte särskilt särbehandlad, men visst var jag ensam
kvinna i många sammanhang. Vid
ett statsbesök i Holland hade jag
som utrikesminister en hög jurist till
bordet som frågade ”i vilken egenskap är din man här?”. En lång tystnad lade sig över bordet sedan jag
förklarat att jag är Sveriges utrikesminister och att han inte var med.

4. På den tiden fanns det inte dagis. Krockade familjelivet med den
politiska karriären?
Jag och Gunnar har båda jobbat,
men ändå kunna leva ett bra famil-
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5. Hann du få användning av din
lärarutbildning?
Oh ja, jag jobbade från 1950 och
fram till 1970 då jag kom in i riks
dagen.

7. Med facit i hand, vilket blev

ditt största politiska bidrag?
När vi i Norden agerade för Baltstaterna som skulle frigöra sig från
Ryssland. Det jobbade vi för i Nordiska rådet och visade grannländerna
solidaritet i deras frihetskamp. Och
när jag som utrikesminister startade
en grupp med nordiska utrikesministrar i kampen mot apartheid.
8. Vilka politiska bidrag känner du
stolthet över?
Högkostnadsskyddet inom medicin och sjukvården på 80-talet som
socialminister 1979-82, mitt bidrag
till utbyggnaden av barnomsorgen

som tog fart är jag glad över. Och
kampen mot droger.

9. Thorbjörn Fälldin fyllde ny-

ligen 88 år, har ni någon kontakt
idag?
Ja, vi pratar i telefonen så där var
tredje vecka, avhandlar det mesta,
gemensamma vänner och nyheter.
10. Hur följer du det politiska
nyhetsflödet idag?
Eftersom jag har sämre syn kan
jag bara läsa rubriker, och titta på
textad TV.

11. Berätta ett minne från

v alrörelse!
En gång i Sundsvall kom det in en
grupp klu klux klan män med vita
huvor över ansiktet. Thorbjörn
Fälldinhöjde rösten och sa till dem
att komma fram och visa sina ansikten. Då vände de på klacken och
sprang ut.
12. Hur tycker du att det politiska
klimatet har förändrats?
Personfixeringen är inte bra. Tycker
det är väldigt konstigt att Social
demokraterna negligerar de folkvalda och oftast lyfter fram Löfven
och Andersson.

13. Vad uppskattar du mest

idag?
Att jag är så pigg som jag är. Gunnar
och jag har det bra här. Ibland tar vi
en liten busstur här i Täby.

KARIN SÖDER
Familj: maken Gunnar, barnen Annika,
Torbjörn, Stefan, 5 st barnbarn 4 bonus
Bor: Lägenhet med utsikt i Täby
Ålder: 86 år
Yrke: Lärare
Tidigare politiska uppdrag: riksdagsledamot 1971-1991, Sveriges
första utrikesminister som var kvinna
1976-1978, socialminister 1979-1982,
Centerpartiets partiledare 1985-1987
Gillar: Allätare inom musik, sjungit i kör
Ogillar: Jag tycker inte om när folk
förnedrar andra människor
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Riksdagsgrupp
med valvinst
i sikte

Efter ännu en mandatperiod lämnade ett
glatt gäng riksdagsledamöter Stockholm
för att åka till respektive hemort och driva på valrörelsen.
Främre raden fr v: Ulrika Carlsson, Annika
Qarlsson, Solveig Zander, Åsa Torstensson,
Per Lodenius, Anders W Jonsson och Emil
Källström. Andra raden framifrån: Karin Nilsson, Johan Linander, Staffan Danielsson,
Rikard Nordin, Johan Hedin. Tredje raden
framifrån: Roger Tiefensee, Göran Lindell,
Per-Ingvar Johnsson, Anders Ahlgren,
Helena Lindahl. Längst bak: Ola Johansson,
Erik A Andersson, Fredrick Federley,
Anders Åkesson och Per Åsling.

Prideparad för allas lika värde

Klöver visar
vägen
Att inspireras av Stockholmscenterns valmagasin Klöver
är ett måste i valrörelsen.
Hela 80 sidor späckat med
politiska idéer, nya infallsvinklar och nödvändig kunskap.
Läs om gröna entreprenörer,
hur stadsmiljöborgarrådet Per
Ankersjö cyklar mot en bättre
stad och ta del av medlemmarnas fina Stockholmstips.
Klöver hittar du här:
www.stockholmscentern.se/
wp-content/
uploads/2014/07/HELA_
MAGASINET.pdf
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Årets Prideparad i Stockholm blev
en sprakande fest med Annie Lööf
och Anna-Karin Hatt i täten.
– Det är viktigt att Centerpartiet
tar varje tillfälle i akt att stå upp för
alla människors lika rätt och värde,
därför är det en självklarhet att vi
deltar, säger Johan Kling, projektledare för Pride.
Det finns mycket kvar att göra
internationellt, men även på
hemmaplan. Som att homo- och
bisexuella har betydligt sämre psykisk hälsa än övriga befolkningen.
– Målet måste vara ett mer
inkluderande samhälle, en självklarhet 2014.

Han trallar hela vägen till makten
Mer musik med
centernoter! Med
låten Drömmen om
Jämtland toppar bandet
Candidaterna P4 Toppen i Sveriges
Radio. Att kandidaten Patrik Andersson,
som skrivit låten, står på alla tre listorna –

 stersunds kommun, landstinget i JämtÖ
land samt till riksdagen – är förstås inte
en slump. Med rötterna hemma i Orrviken
är Patrik till vardags medlem i gruppen
Dunderpatrullen.
Lyssna på Drömmen om Jämtlandpå
www.sr.se, sökord Candidaterna.

Framgångsrika filmer

pratar politik

TIPS!

Fem filmer som lig
ger
på youtube.com,
sökord Centerparti
et.
1. Karaokefilmen me
d vallåten ”Nära dig”
2. Porträtt av Annie Lö
öf
3. Därför Centerpart
iet
– C på 3 minuter
4. Närodlad politik
5. Första jobbet
p
 olitisk

Supervalåret 2014 är Youtubes definitiva genombrott i en
valrörelse. Det menar Centerpartiets kommunikationschef Ola
Spännar som är övertygad om att det internetbaserade filmverktyget är
en av de viktigaste arenorna för att nå väljare.
TEXT: Emma Fahlstedt

bekanta. För just Youtube är
ett enkelt och smart verktyg
att använda för att prata politik och filmklipp som delas
hamnar direkt i flödet på
exempelvis Facebook.
– Alla har inte tid eller intresse att läsa långa artiklar om politik. Men 30 sekunder har de flesta över och
därför är det både smart och
effektiv att använda sig av
film. Genom att dela videoklippen vidare kan alla göra
en praktisk insats i valrörelsen som spelar roll.
– Vi har fått ett enormt
genomslag för våra filmer
under valåret. Våra EU-filmer har visats över 700 000
gånger, säger Ola Spännar.
SEDAN ETT ANTAL åt har
Centerpartiet en egen kanal
på Youtube. Där finns en
stor mängd material samlat,
alltifrån kortare intervjuklipp till längre inslag. Och
att de får genomslag är ingen
tvekan.
–Ta bara reklamfilmen
som gjordes inför EU-valet

som exempel. Den hade nästan en halv miljon visningar innan valet, vilket innebar
att det var ett mycket stort
antal väljare som fick ta del
av den och vår politik för ett
smalare men vassare EU, säger Ola Spännar.
MEN DET ÄR inte bara den
stora nationella valfilmen som
ryms på Youtube. Även vid sidan av den finns andra filmer
att titta på och inte minst, dela
och sprida vidare till andra
opinionsbildare, vänner och

ÄVEN CENTERPARTIETS

vallåt finns utlagd på Youtube, i en karaokeversion med
tecknade karaktärer. Men
också filmklipp med flera
statsråd, chefsekonomen
Martin Ådahl och också en
helt nyinspelad film med
Annie Lööf.
– Många är nyfikna på
Annie och med den här filmen vill vi visa näringsministern, partiledaren och
människan Annie Lööf. Ett
varmt porträtt av partiets
vallokomotiv.

Fakta
Youtube
Youtube är ett
internetbaserat
verktyg för att titta på, och ladda
upp filmer. Centerpartiet har en
egen filmkanal
som du enkelt
kan prenumerera på för att vara
säker på att inte
missa när ett
nytt klipp läggs
upp.
Genom att
dela videoklippen på din Facebook kan dina
följare och vänner se dem och
också själva gå
in och titta. För
dig som har en
blogg finns det
också ett enkelt
sätt att ”bädda
in” videoklipp för
att visa det i sin
helhet på bloggen.
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Vinnarna i korsordet
nr 2, 2014

Vinnarna i korsordet
nr 3, 2014

1. Inga-Britt Hultman, Rökå
2. Gunnel Svensson, Kättilstorp
3. Inga Alm, Alunda
4. Ingeborg Björk, Bjuråker
5. Essy Edholm, Ullånger
6. Bengt Nordkvist, Glanshammar
7. Kurt Finlöw, Askersund
8. Emma Eskilsson, Halltorp
9. Maja-Stina Osrmark, Ängelholm
10. Bengt Axelsson, Färgelanda

1. Vivianne Persson, Bjurholm
2. Sune Lind, Vilhelmina
3. Elsa Jönsson, Simrishamn
4. Bo Johansson, Arbrå
5. Eva Hansson, Härja
6. Berit Svensson, Kungsbacka
7. AnneMarie Jigin, Malmö
8. Birger Johansson, Gräsmyr
9. Ola Jönsson, Simrishamn
10. Ingrid Larsson, Limmared

Vinnarna får trisslotter sända till sig med posten.
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Fredrick på plats i Bryssel
Fredrick Federley har
funnit sig till rätta
i Bryssel. Men det
har varit en hektisk
tid sedan EU-parla
mentsvalet i maj och
starten som europa
parlamentariker i
juli. Förhandlingarna
om utskottsplatser
blev intensiv, men nu
är det klart.
TEXT: Mattias Borrelid
BILD: EU-parlamentet

FEDERLEY BLIR ordinarie

ledamot i industriutskottet, ITRE, där han även
blir gruppledare för den
liberala partigruppen
ALDE, som Centerpartiet
tillhör. Han blir också ersättare i jordbruksutskottet, AGRI. Utöver utskotten får Federley uppgiften
att sköta EU-parlamentets
internationella kontakter
med det Panafrikanska
parlamentet.
I EU-parlamentet kommer Federley att driva frågor kring klimat,
djurskydd och den fria
rörligheten.
– Det är oerhört viktigt
att vi visar var Sverige och
Centerpartiet står i dessa
frågor. EU-parlamentet
behöver driva på utvecklingen av förnyelsebar energi. Det svenska djurskyddet är en bra modell
för övriga länder i Europa,
framförallt är det viktigt

att användningen av antibiotika minskar. Jag kommer också jobba för att
den fria rörligheten värnas, säger han.
OCH DISKUSSION kring
den fria rörligheten blommade upp nästan direkt.

Under en debatt kring
ungdomsarbetslöshet
uttalade sig den polske
parlamentsledamoten
Janusz Korwin-Mikke om
”Europas negrer”.
– Hans utläggning var
chockerande. Det kan inte
tillåtas. Jag skrev ett brev

till parlamentets talman
med krav på reprimand
mot Janusz Korwin-Mikke.
RESAN FÖR FREDRICK

Federley i Europa har
bara börjat. Nu väntar en
mandatperiod fylld av
arbete.
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Annie

   FULL FART TILLS
VALLOKALEN STÄNGER

DET ÄR NU DET GÄLLER. Bara några
veckor återstår till valdagen och det är då det
avgörs vilken riktning din kommun, ditt län,
din region och ditt Sverige ska ta de kommande åren.
Vårt valmanifest och våra vallöften sätter
jobben och miljön i första rummet. Utan jobb
stannar Sverige, orter avfolkas och utanförskapet ökar. Jobben är helt avgörande för vår
välfärd och vår utveckling. Men jobben trillar
inte ner från himlen. De skapas av entreprenörer och småföretagare nära dig. Det är
därför våra vallöften handlar om att sänka
kostnaden och minska regelkrånglet för de
små företagen.
TILLSAMMANS MED JOBBEN
är resultat för miljön vår självklara
valfråga. Vi är Alliansens gröna
röst. Det är vi som ser till att
vindkraftsutbyggnaden tagit fart,
att vi fått fler miljöbilar på våra
vägar och att den totala andelen
förnybar energi stadigt ökar. Det
är något vi centerpartister är stolta över, men vi har fler saker att
uträtta. Landsbygden har stor
potential att producera
den förnybara energin
och skapa jobb på
samma gång.
Vår politik för hållbar matproduktion

har kanske aldrig legat så rätt i tiden som nu.
Den närproducerade, djurvänliga och miljövänliga matproduktion som svenska bönder
producerar blir allt viktigare för oss som konsumenter. Vi oroas av debatten om tillsatser,
besprutning och antibiotikaresistens. Därför
fortsätter vi vår kamp för att maten vi köper
inte bara ska vara sund och säker, utan också producerad med ett minimum av antibiotika och ett gott djurskydd. Oavsett var maten
kommer ifrån.
CENTERPARTISTER ÄR BÄST när det
gäller. Det har vi visat, inte minst i EU-valet.
Men jobbet kommer inte att göra sig självt.
Det kommer att krävas hårt arbete. Vi ska inte
ha en valsedel kvar, inte en affisch ska ligga
kvar på någon expedition. Valstugornas golv
ska ha trampats blankslitna. Varje dag, varje
timme fram till valdagen, varje insats kommer
att göra skillnad. Varje röst kommer att göra
skillnad. En röst till i varje vallokal i EU-valet
är vad som hade räckt för att få ytterligare en
centerpartist i Europaparlamentet. Så små
kan marginalerna vara.
NU ÄR DET DAGS att släppa loss den kraft
som finns i Centerpartiet. Då är vi ostoppbara – för när vi väl bestämmer oss för att göra
skillnad då händer det på riktigt. Med vår
politik för ett grönare och mer företagsamt
Sverige är det dags att ladda för valseger
den 14 september!

