
Nytt 
ledarskap  
för Sverige 
framåt!MEDLEMSTIDNING FRÅN CENTERPARTIET 

NUMMER 3 2018

Annie ger 
allt för att 

VINNA

GODA RÅD
från topp- 
kandidaterna

kampanj-
tips som 
påverkar 
resultatet

De står redo  
med FLYTT-
KARTONGER



 2    .    TIDNINGEN C

våra syskon

På gång bland syskonen

CUF  Genom sommarens 
osannolika värmebölja har 
CUF åkt runt på festivaler 
över hela Sverige för att sam
tala med människor, sprida 
vår politik och värva röster 
och medlemmar. Det har 
varit mycket uppskattat och 
den som haft vägarna förbi 
vårt festivaltält har förutom 
möjligheten att lösa medlem
skap kunnat fylla på med 
kroppsglitter och diskussio
ner om hjärtefrågor.

Nu har skolorna öppnat 
igen och vi tar med oss  
energin från festivalturnén 
för att fortsätta driva vår 
frihetliga politik i de otaliga 
paneldebatter och bokbord 
som vi just nu bemannar de 
sista dagarna fram till valet 
för att se till att så många  
som möjligt får ta del av  
vårt budskap. 

För även om ingen räknat 
dem än, så är ju snart alla 
röster räknade!

CENTERKVINNORNA  Det går 
bra för jämställdheten. Men 
inte för alla kvinnor. Det stora 
flertalet drabbas av ojämställd
het, i någon form, varje dag. 
Jämställdhets frågorna är vik
tigare än någonsin för väljarna. 
Det är bra. Jämställdhet för 
Sverige framåt! Men kampen  
är långt ifrån vunnen. 

Centerkvinnorna befarar att ett 
starkt valresultat för extremister 
kan påverka kvinnors rättigheter 
negativt. Därför mobiliserar vi 
under parollen ”Hej syster!” och 

”Kryssa en kraft för jämställd
het!”. Vi belyser att tjejer äger 
rätten till sin egen kropp. Vi lyfter 
lösningar för en jämställd vård, 
med fokus på förlossningsvården 
och den psykiska ohälsan.  
Vi slår hål på antifeministiska 
förslag om vinstförbud inom 
kvinno dominerade sektorer. 

Läs mer och jämställdhets
certifiera din kandidat på  
www.centerkvinnorna.se/val2018. 
Håller du med? Hjälp oss sprida 
våra budskap – så att fler kryssar 
en kraft för jämställdhet!

CUF glittrar i valspurten

Viktigt med jämställdhetsfrågorna för Centerkvinnorna

”På sistone har vi rest landet runt  
och märkt att intresset för vår  
politik är rekordstort. Att vi har i vind  

i ryggen är kul, men än är alla röster inte 
lagda. Vi är taggade inför slutspurten och 
kommer jobba hårt för att Centerpartiet ska 
nå sitt bästa valresultat på många, många år.”

Centerstudenterna

framåt!
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1 Heder åt C…
...som står för 

sina principer. 
Centerpartiet har 
inte den enda 
vägen, men de visar 
åtminstone på en 
väg, framåt. 
Isobel Hadley-Kamptz,  
Dalarnas Tidningar

2  Annie Lööf  
ser hoten…

...mot det öppna 
samhället och tog 
i sitt tal kraftfullt 
avstånd från de som 
hotar och hatar.  
Mot  antisemitismen, 

islamismen, nationalismen och 
populismen. 

Dagens Nyheters ledare

3 För val-
frihet i 

välfärden
I år kommer 

jag än en gång 
att rösta på Cen

tern, för partiets 
tydlighet i denna 
fråga – och även för dess försvar av 
asylrätt och humanitet  
i flyktingpolitiken. 

Åsa Moberg, författare

Vad valet gäller

Den 9 september står svenska folket inför ett avgörande vägval.  
Det handlar om värderingar, ledarskap och om vilket land 
Sverige ska vara.

Centerpartiet går till val på att fler ska kunna  
få sitt första viktiga jobb. Det är vägen till integration.  
I stället för att klamra sig fast vid en stel arbetsmarknad 
som stänger ute så många.

Vi går till val på att ge småföretag möjlighet skapa 
nya jobb i hela landet. Där vi litar på människor i stället för 
att kväva nya idéer med pålagor och krångel.

Vi går till val på att korta vårdköerna och att trygg vård ska finnas 
i hela landet. I stället för att med bultande oro vänta dag efter dag på besked 
om en livsavgörande operation. 

Vi går till val på en miljöpolitik som leder till 
resultat och minskade utsläpp. Där vi bejakar 
utveckling, ny teknik och grön tillväxt i stället 
för tom symbolpolitik.

Valet i Sverige hösten 2018 kommer  
samtidigt att bli ett avgörande värderings
val. Det står mellan ett liberalt alternativ för 
medmänsklighet och samarbete och ansvars
tagande, eller en nationalistisk återvänds
gränd med slutenhet och misstro.

Vi har en politik för att göra Sverige 
tryggare, grönare, friare och starkare. 
Det är vad vårt land behöver.

Michael  
arthursson
PARTISEKRETERARE 
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innehåll

ett urval av det som finns i detta nummer

7–11

14–15

17–23

VALRÖRELSEN
Vi följer Annie under en 
hektisk valrörelse.

ALMEDALEN
Annie håller ett brandtal  
för öppenhet, tolerans  
och medmänsklighet.

VALMANIFEST 2018
Centerpartiet står upp för 
tydliga värderingar och har 
konkreta reformförslag.

29–31
VALKAMPANJ
41 goda råd från 
toppkandidaterna.

27–28
STORSTADSSATSNING
De står redo med 
flyttkartongerna.

Följ med  
bakom kulis-
serna – följ 
Centerpartiet 
på Instagram 

Följ Center-
partiet på 
Facebook 
och var  
med i valet

VALSPURT
Tips och idéer  
från olika kampanjer.

24–26

»
lyssna

på centerpartiet i hallands 
facebooksida kan du 

höra låten och se 
videon

Valsång  
som 
present
 ӹ Nu har Centerpartiet i Halland 

släppt sin valsång. Låten är en 
100årspresent från Studieför
bundet Vuxenskolan och spelades 
in i våras. Det är en peppig och 
svängig bit, som fungerar lika bra  
i vackra Halland som i övriga  
Sverige. Du kan både höra låten 
och se videon på Centerpartiet  
i Hallands Facebooksida. 

Soloartister är toppkandidater
na Helene Andersson, Varberg, 
Ola Johansson, Kungsbacka och 
Anna Roos, Hylte. Kören består 
av Henrik Arnesson, Kungsbacka, 
 Kristina Karlsson, Kungsbacka, 
Harald Lagerstedt, Varberg, Sven
Olof Lundin, Falkenberg, Jennie 
Wijk, Halmstad och Agneta Åker
berg, Falkenberg. 

framåt!
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korta nyheter

De vann miljöpris
 ӹ Plasten är en av vår tids största 

miljö utmaningar. För att lösa pro
blemen måste vi ersätta den fossila 
plasten med plast av förnyelsebara 
råvaror. På Världsmiljödagen, den 5 
juni, tilldelades GAIA BioMaterials 
Centerpartiet i Skånes miljöpris.

– I dag ligger  Sverige efter när det 
gäller den här utvecklingen,  
i Italien hittar du inte en plastpåse 
i dag, säger Peter Stenström, vd för 
GAIA BioMaterials som ser stor 
utvecklings potential på området.

Genom ny teknik för plast i kom
posterbara biomaterial leder deras 
arbete till en mer hållbar värld som 
sätter Skåne på kartan i den gröna 
omställningen.

– Ska vi framåt måste vi tänka 
nytt, säger Ulrika Axelsson (C), 
distriktsordförande i Skåne.

Juryns motivering  
i sin helhet:
GAIA BioMaterials är ett nytänkan
de innovationsföretag som dagligen 
arbetar för att möta en stor miljöut
maning; plasten. Plastutmaningen är 
stor, idag finns mer än 150 miljoner 
ton plast i haven. En stor del i att lösa 
problemen är att ersätta detta med 
plast som är nedbrytbar av förnyel
sebara råvaror. Genom ny teknik för 
plast i komposterbara biomaterial 
leder GAIA:s arbete till en mer håll
bar värld som sätter Skåne på kartan 
i den gröna omställningen. Genom 
ny teknik och innovation har GAIA 
visat att det går att kombinera håll
barhet med nya gröna jobb.

Juryn har bestått av:
>  Kristina Yngwe (C), riksdags
ledamot och miljöpolitisk  
talesperson
>  Mikael Stamming (C), kandidat 
till regionfullmäktige och tidigare 
utvecklingsdirektör Region Skåne
>  Karsten Deppert, entreprenör

 ӹ Storbränderna runt om 
i landet har fått tusentals 
frivilliga att engagera sig 
och genomföra heroiska 
insatser. Samtidigt visar 
bränderna på nödvänd
igheten av att Sverige 
får en starkare civil 
beredskap. Alliansen har 
presenterat 10 förslag 

för detta, bland annat att 
frivilligorganisationer 
som Hemvärnet och 
deltidsbrandmännen, 
ska få bättre material och 
resurser. 

– Nu är det viktigt att 
vi står samlade och har 
fokus att lösa den akuta 
situationen, men det är  

 
 
 
 
tydligt att 
det långsiktigt behövs en 
starkare och mer sam
ordnad krisberedskap i 
hela landet, säger Annie 
Lööf.

Lööf 
is in 
the 
air
 ӹ Lördagen den 4 

augusti tågade över 
400 centerpartister 
under parollen 
”Kärlek för Sverige 
framåt!” i Euro 
Pride Stockholm. 

 ӹ Anders Hagström står på 
Centerpartiets fullmäktige
lista på Gotland och har för 
att nå de yngre väljargrup
perna på Gotland tagit fram 
ett podcastformat.

”Förstagångsväljare och folk 
under 30 finns i de digitala 

kanalerna. Genom att föra po
litiska samtal med andra Cen
terpartister om vår lokalpolitik 
kan vi nå dessa människor på 
ett intresseväckande sätt.”

Podcasten sänds veckovis 
fram till valet från och med 
29 juni.

Center-podcast ska locka unga väljare

»
vill du se fler 

bilder?
gå in på  

connect

framåt!

10 Alliansförslag  
för starkare civil beredskap

»
på center-

partiet.se hittar 
du förslagen
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Nu är det några få veckor kvar. Veckor och dagar av intensiv debatt  
och braskande rubriker. Dagar och timmar av lyssnande, frågande  
och samtal med alla de väljare som ännu inte har bestämt sig.

Det är så mycket som står på spel i detta val. Vilket land vi vill vakna upp 
i den 10 september. Ska vi ta fasta på den tro på människors förmåga och 
samarbete som byggt Sverige starkt genom så många årtionden? Eller ska  
vi förirra oss in i mörka återvändsgränder av slutenhet och misstro?

Vilket förtroende vi i Centerpartiet kan samla på valdagen kan ha  
avgörande betydelse för vilket vägval Sverige kommer att göra. Vi har en 
väl genomarbetad politik för att ta oss an de utmaningar Sverige står inför.

En bra valrörelse är inget som några få personer fixar. Det handlar om ett 
starkt ömsesidigt samarbete. Om att tillsammans gå ut och göra de där 
härliga rundorna med valmaterial, ta de där extra samtalen, fråga vad just 
denna väljare har för hjärtefråga.

Jag blir så varm i hjärtat när jag ända sedan i våras varje dag har kunnat 
följa de insatser som så många medlemmar har gjort i vår långa stolta  
valkampanj. Från Kiruna till Trelleborg. Från Strömstad till Valdemarsvik.  
Vi är verkligen en sann politisk folkrörelse.

Särskilt roligt att se är det att samtal genom dörrknackning har kommit 
igång som aldrig förr i Centerpartiet. Och att det är så roligt, medlemmar 
som har varit ute och samtalat vid dörrar kommer tillbaka fyllda av ny  
energi, idéer och kampanjanda.

Vi ökade förra året medlemstalet mer än någon gång sedan 1976 – och det 
märks verkligen. Vi är det parti som har klart flest kandidater på våra riks-
dagslistor. Vi är tiotusentals som kommer att göra denna valrörelse till en av 
de bästa vi någonsin genomfört.

Och nu gör vi det sista rycket för denna valrörelse. Om varje medlem  
                        genomför ett samtal varje dag med en väljare kommer vi 
                        att ha haft över 300 000 viktiga samtal de sista veckorna.

                      Ännu är ingenting avgjort. Ännu är det många som inte har 
                        bestämt sig. Du är med och avgör. Och det bästa av allt  
                        – vi gör det tillsammans!

                Michael Arthursson

»
På Connect kan 
du se film från 
valkonventet!

DU ÄR MED  
OCH AVGÖR!

val 2018

framåt!
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intervju

Och Annie Lööf tänker ge allt för att vinna.  
Vi följer med henne under en hektisk valrörelse  
där mycket står på spel.

NU ÄR DET 
MATCH!

framåt!
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Från målvakt i IFK Värnamo till lagkapten 
i Centerpartiet. För Annie Lööf finns det 
många likheter mellan fotboll och politik:

– Båda handlar om lagarbete och en fantas
tisk fin gemenskap. Var och en är så otroligt 
viktig för laget, man kämpar och ger järnet för 
att nå samma mål oavsett om man har med  
eller motvind, säger Annie Lööf.

Just nu är det medvind för ”FC  Centerpartiet”, 
som i opinionssiffrorna under lång tid har legat 
stadigt över förra valresultatet. 

– Det är såklart trevligt, men det är först när 
vallokalerna stänger klockan 20.00 söndagen 
den 9 september som matchen är över.

– Där fick du visst en fotbollsliknelse till, 
du kan få många fler under den här intervjun 
säger Annie Lööf och skrattar.

Annie Lööfs valår började tidigt, redan  
i september förra året med stämman i Malmö 
som startskott. Där stakades riktlinjerna till  
valplattformen ut, som sedan presenterades 
under kommundagarna på Arlanda i början 
på  februari. Efter fyra intensiva dagar med tal, 

möten och verkställande utskott är det på sön
dagskvällen dags att vara med i SVT Agenda. 
Annie Lööf är trött, förkyld och har feber, men 
åker ändå iväg till studion i tvhuset, och är 
med i programmet.

– Jag är inte en sådan som ger mig, så  enkelt är 
det. Det har jag aldrig gjort. Jag åkte till Agenda 
för att jag fick prata om en viktig fråga, ensam
kommande flyktingbarn, och regeringen hade 
precis lagt sitt förslag. Under  kommundagarna 
träffade jag två centerpartister som har två ensam
kommande flyktingbarn hos sig. Barnen skulle 
utvisas eftersom de kom på fel sida av regeringens 
förslag. Det är detta politik ytterst handlar om, 
barn skickas till ett mycket otryggt Afghanistan 
fullt av konflikter och faror. I det sammanhanget 
är det ingen stor uppoffring för mig att åka till 
tvhuset med feber, säger Annie Lööf.

Våren kommer och hemma hos familjen Lööf 
– som består av Annie, CarlJohan och treåriga 
dottern – slår äppelträdet ut med vita blom
mor. I trakten finns små stigar som är per
fekta att jogga på, två gånger i veckan försöker 

Det är  
först när 
vallokalerna 
stänger som 
matchen  
är över.

”Jag är inte en sådan som   ger mig, så enkelt är det”

Med många 
väljare som 
vill samtala 
tvingas 
man ibland 
ta till 
kreativa 
vägar för 
att hinna  
fram i tid.

Foto: Kate 
Gabor

framåt!
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Annie hinna med att träna. Hon sätter på sina 
löparskor med lila snören, tar de 14 stentrapp
stegen från dörren och är igång. Det är inte lätt 
att hänga med i Annie Lööfs tempo, och då 
menar vi generellt.

Här hemma har Annie Lööf ägnat det senaste 
årets få lediga kvällar och helger åt att, förutom 
vara med familj och vänner, skriva sin bok San
ningens ögonblick. En bok om hennes drivkrafter, 
var de kommer ifrån, och hennes värderingar. 

– Jag valde att kalla boken Sanningens ögon
blick eftersom det är detta som väljarna kom
mer att ställas inför höstens val, med tanke på 
den kamp om värderingar vi ser i Sverige och i 
världen. Men också för att jag själv under årens 
lopp har ställts inför en rad olika val, säger An
nie Lööf. Det är det här boken handlar om.

Turnén med boksigneringar startar i ett som
marhett Malmö den 9 maj. Charlotte Bossen, 
Malmöcenterns förstanamn till regionen, står 
i kön till bokhandeln, när hon kommer fram 
får hon en kram av Annie Lööf. Många passar 
på att ta selfies tillsammans med partiledaren. 

Och det upprepas på fler platser runt om i 
landet, kramar av partimedlemmar och selfie 
efter selfie. I Helsingborg, Värnamo, Jönköping, 
Örnsköldsvik, Göteborg, Nacka, Solna, Täby, 
Västerås, Falun. Annie Lööfs tidschema är 
fullspäckat och turnén kombineras alltid med 
andra aktiviteter: 

– I Malmö fick jag vara hemlig gäst hos CUF 
som hade förbundsstämma där. Det var så  
himla kul och gav mig en sådan kick, alltså en
ergin som CUF:arna har! Här har vi  verkligen 
unga människor som vill göra världen och 
Sverige bättre, jag blir alltid lika glad när jag 
får träffa CUF:are, med ett sådant ungdomsför
bund så kan man bara lyckas, säger Annie Lööf.

Värmen fortsätter under juni och under 
Järvaveckan presenterar Annie Lööf tre reform
förslag för jämställd och jämlik integration. 
Under Almedalsveckan i juli står hon i ett tält 
och presenterar hur Centerpartiet vill rädda 
Östersjön, nästa dag hur 100 000 fler kan få 
jobb med århundradets arbetsmarknads reform, 
en tredje dag förslaget om integrationsår för 

Det var så  
himla kul 
och gav mig 
en sådan 
kick.

intervju

”Jag är inte en sådan som   ger mig, så enkelt är det”

framåt!

Dags  
för en 
runda!

Direkt från Maramö.Annie presenterar 
tre reformförslag för 
jämställd och jämlik 
integration.

Ålder: 35 år.
Familj: Maken Carl-Johan, 39 år 
och Ester, snart 3 år.
Bor: Nacka.
Från: Maramö, Värnamo.
Utbildning: Jurist.
Till frukost: Ofta gröt, gärna med  
lingon från Maramö.
Till lunch: Antingen något från riks-

dagens matsal, eller på något verk-
samhetsbesök tillsammans med lokala 
Centerpartister ute i landet.
Till kvällsmat: Gärna en bit svenskt kött 
med en god sallad.
Låt som ger mig energi: ”Something 
New” av Axwell / Ingrosso.
Gillar: Att träna och att umgås med 
vänner.

Egenskap jag är stolt över: Orädd. 
Egenskap jag är mindre stolt över: 
Tycker inte om att bli överraskad privat, 
vilket gör det svårt för min man på 
födelsedagar och liknande. Men jag lär 
mig allt mer! 
Detta ger mig energi: Att få vara hemma 
i Småland.
Detta gör mig lycklig: Min familj.

ANNIE LÖÖF
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nyanlända och en fjärde dag står hon 
tillsammans med de övriga Alliansle
darna och presenterar hur man kan öka 
tryggheten i hela landet. Hon skriker 
sig nästan hes när hon hejar på Sverige 
i fotbollsVM – och så håller hon sitt 
partiledartal såklart.

Hennes vardag består av företags
besök, partiledardebatter i riksdagen, 
politiska förslag, tal, seminarier, rund
vandringar, intervjuer, sammanträden 
och där emellan offentlig representation 
som till exempel dop av H.K.H. Prin
sessan Adrienne och prisutdelning av 
Music Polar Prize. Det är som sagt svårt 
att hänga med i Annie Lööfs tempo.

– Tycker du? Ja, men jag har massor 
av fantastiska människor runt omkring 
mig som hjälper mig. Jag är också bra 
på att delegera, jag tycker om när andra 
får ansvar och växer. Sedan tycker jag att 
det är väldigt roligt att träffa människor, 
både centervänner och andra, de 
mötena lär mig så otroligt mycket och 
ger mig energi, säger Annie Lööf som 
omvittnat har en närmast unik förmåga 
att få den hon pratar med att känna sig 

sedd. ”En av de vänligaste och mest om
tänksamma politiker som jag någonsin 
har mött”, som en malmöbo sa.

Samtidigt rak, snabb och vass  
i debatterna. Alltid påläst.

Det blir en sommar i Sverige som 
ingen kunde föreställa sig:

– Värmen har påverkat oss alla,  
men den har drabbat landsbygden  
extra hårt, säger Annie Lööf allvarsamt,  
och fortsätter:

– Extremväder som torkan, men även 
stormar och översvämningar, visar att 
det är allvar nu. De visar på de enorma 
risker som finns med ett förändrat kli
mat, på de hot som framtiden kan bära 
med sig om vi inte är bättre rustade, 
om vi inte gör vad som krävs för att 
minska utsläppen.

Det blir en sommar i Sverige med 
brunnar som sinar, med lantbrukare 
som förtvivlat ser sina djur inte få  
tillräckligt med mat och sina åkrar 
knastertorra.

– Jag besökte Marianne och Fredrik 
på Tarby Gård och vi hann prata om 

mycket, men en sak etsade sig fast:  
deras kärlek till sin gård och sina djur. 
Att det nästan tar emot för dem att gå 
förbi djuren i hagen, eftersom  Marianne 
och Fredrik då både hör och ser att 
djuren inte får beta så mycket friskt och 
växande gräs som djuren är vana vid, 
säger Annie Lööf och fortsätter: 

– Det är därför som vi vill satsa 
över fem miljarder kronor på Sveriges 
bönder. För detta är en kris för såväl 
mjölkbönder, hästägare, som bönder 
som har köttdjur eller växtodling. Men 
det är också en kris för samhället. Att vi 
har ett konkurrenskraftigt jordbruk är 
avgörande för vår nationella säkerhet.

Det blir en sommar med stora bränder, 
med människor som tvingas fly från 
sina hem. Annie Lööf åker till Ljusdal 
och följer räddningsarbetet på plats:

– Jag träffade en av skogens hjäl
tar som efter 26 timmar av brand
bekämpning tog sig en burk kol syrat 
vatten innan en välförtjänt kall dusch. 
Jag träffade familjen med tårar i ögonen 
som fått plocka med sig det viktigaste 
och låsa om den stora släktgården och 

”Jag trodde aldrig att min generation skulle  behöva forma en motståndsrörelse”

framåt!

Inför dopet 
av H.K.H. 
Prinsessan 
Adrienne.
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intervju

evakueras.  Kvinnan som räknade in 
alla madrasser och kuddar som skulle 
distribueras vidare så att människor har 
något att sova på för natten. Skogsägare 
som ser sin skog, förvaltad i generatio
ner, brinna upp. De två som överlevde 
en allvarlig olycka i räddningsarbetet 
i veckan och fick räddas av rökdykare, 
berättar Annie Lööf och fortsätter att 
det var en känslosam dag på många sätt:

– Att leda handlar om att vara på plats. 
Att förstå och att med ögon och öron se 
och ta del av situationen. Med kunskap 
ges bättre beslutsunderlag. Dessutom ger 
det möjlighet att på plats tacka och hylla 
de som hyllas bör. Tack för det ni gjort, 
det ni gör och det ni kommer göra de 
kommande veckorna. Ovärderligt. Mo
digt. Uthålligt. Och nödvändigt. Tack!

Efteråt presenterar Annie Lööf till
sammans med Alliansledarna 10 för
slag för att Sverige ska få starkare civil 
beredskap.

Nu är vi mitt inne i valspurten. 
Vikten av småföretagsamhet, av att hela 
landet ska leva och ha nära till både 
vård och polis, de gröna näringar som 

skapar tillväxt, göra det lättare att få ett 
första jobb och på så sätt även lyckas 
med integrationen, det där är för Sveri
ge ödesfrågor som du kommer att höra 
Annie Lööf med emfas prata om under 
valrörelsen 2018. 

På senare tid hör man också en annan 
klangbotten, en som handlar om våra 
grundläggande mänskliga värderingar 
och hennes engagemang mot extre
mism – i alla dess former:

– Jag trodde aldrig att min generation 
skulle behöva forma en motståndsrö
relse, säger Annie Lööf. Det är klart 
att det alltid har funnits någon form 
av rasism och främlingsfientlighet i 
samhället. Men jag känner ändå att vi 
är ett bildat samhälle. Därför känner jag 
denna tudelade känsla av förvåning och 
frustration. Hur kan man gå igenom 
den svenska skolan, pluggat historia och 
religion och samhällskunskap än ändå 
komma ut på andra sidan och förneka 
förintelsen? Hur kan man? Nazism är 
ingen åsikt. Det är ett brott mot mänsk
ligheten och nazisterna är en skymf mot 
människovärdet, säger Annie Lööf.

I ”Sanningens ögonblick” är kampen 
mot vänster och högerextrema kraf
ter och mot fundamentalistisk islamism 
central. Det är detta val vi står inför den 
9 september. Mellan det öppna sam
hället som ser framåt, som uppmuntrar 
den företagsamma människan och som 
arbetar för jämställdhet. Eller ett sam
hälle som isolerar sig, som är backar 
jämställdhetsarbetet och som trånar 
efter en dåtid som aldrig har funnits.

– Vi står inför ett fullständigt av
görande val. Vi har sett runt om i Euro
pa hur populistiska krafter i vissa länder 
– som i Ungern, Polen – vinner mark. Vi 
har sett Brexit och i USA en förfärande 
utveckling. Men vi har också sett att det 
går att göra motstånd, i såväl Frankrike 
som i Nederländerna, säger Annie Lööf.

– Nu är det bara dagar kvar. För att 
vi ska lyckas krävs att vi alla hjälper 
till. Att vi tar det där extra samtalet, att 
vi peppar varandra, att vi ger det lilla 
extra. Jag tänker göra allt jag kan för att 
vi ska vinna. Vi alla är ett lag, och jag 
som målvakt tänker fånga i de tuffaste 
frilägena och rädda straffarna på slutet. 
Tillsammans ska vi vinna det här!

”Jag trodde aldrig att min generation skulle  behöva forma en motståndsrörelse”

framåt!

Annie i 
Östbodräkt 
på Sveriges 
national-
dag.

I Almedalen 
med  
konkreta 
förslag  
för att  
rädda  
Östersjön.

Det mobila kontoret.

Foto: Kate Gabor

Foto: Kate Gabor
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Centerpartiet satsar 4,8 miljarder för att stärka pensionärernas 
ekonomi. – Inkomstklyftan mellan de fattigaste äldre och den övriga 
befolkningen behöver minskas, säger Annie Lööf.

VI JOBBAR  
FÖR SENIORERNA

CENTERPARTIETS FÖRSLAG FÖR ETT BÄTTRE SENIORLIV
 > Sänk skatten för pen-

sionärer med 4,6 mil-
jarder kronor, och rikta 
särskilt skattesänkningen 
till pensionärerna med 
allra lägst pensioner. 

Avskaffa ”pensionärs-
skatten”, pension och 
förvärvsarbete  
ska beskattas lika. 
 

 > Höj garantipensionen  
med 1 200 kronor om 
året. 
 
 

 > Höj gränsen för statlig 
inkomstskatt, så att 
 färre pensionärer  
betalar statlig skatt. 
 

framåt!

Den största orättvisan är att vi har så 
många äldre med låga pensioner – och 
att de flesta av dessa är kvinnor, säger 

Solveig Zander. Hon är riksdagsledamot och 
Centerpartiets talesperson i pensions frågor, 
det är den 4 juni (hennes namnsdag) och hon 
är på Torsta i Ås, Jämtland.  Mellansjöbygdens 
Center kvinnor har bjudit in till träffen ”Vad 
händer med våra pensioner?”, snart kommer 
musikerna Dou Bergner att bjuda på sång, 
akustisk gitarr och trummor. Men innan dess är 
det som sagt Solveig Zanders tur. Hon talar om 
att Sverige får allt fler äldre, och hur viktigt det 
är att man får möjlighet att fortsätta arbeta om 
man kan och vill, även om man är senior.

– Pengar är såklart en sak, om fler arbetar 
längre så stärkts pensionssystemen. Men jag 
tycker att det absolut viktigaste är att vi tar till
vara på våra äldres kunskap och erfarenheter, 
säger Solveig Zander. Det är ett budskap som 
går hem bland publiken.

Samtidigt nås vi från olika håll av dubbla  
budskap: ”Svenska pensionärer är fattigast  
i Norden” skriver Expressen i april, ”Bättre  
ekonomisk standard som pensionär än tio år 
innan pensionen” berättar Statistiska Central
byrån, SCB, i juni. Så vilken bild är den sanna? 

Rätt svar är att båda stämmer. Många pensionä
rer har det ganska bra i Sverige i dag. Men den 
ekonomiska klyftan mellan de pensionärer som 
får minst pengar, de med garantipension och 
maximalt bostadstillägg, och den övriga befolk
ningen, den klyftan växer. Fattigdomsgränsen  
i Sverige är en disponibel månadsinkomst, alltså 
pengar att röra sig med, på 11 830 kronor. I dag 
finns det 328 000 pensionärer runt om i landet 
som inte når upp till denna gräns.

Det här är något som Centerpartiet och parti
ledaren Annie Lööf vill förändra:

– Seniorerna har varit med och byggt Sverige. 
Det är viktigt att de också känner tryggheten  
i en värdig ålderdom. I vårt budgetförslag  
sänker vi därför skatten för alla seniorer, mest 
för dem med låga pensioner, säger Annie Lööf. 
Hon fortsätter: 

– För Centerpartiet är det viktigt att stärka de 
ekonomiskt allra mest utsatta äldre. Våra förslag 
innebär att en senior som lever på garantipension 
får över 2 100 kronor mer om året i plånboken.

– Seniorerna har tagit hand om oss, nu är det 
dags att vi tar hand om dem, säger Annie Lööf.

Något säger oss att det är ett budskap som 
publiken på Torsta i Ås, också skulle hålla  
med om.

Det absolut 
viktigaste  
är att vi tar 
tillvara på 
våra äldres 
kunskap och 
erfarenheter.

Solveig Zander
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seniorliv

 > Avskaffa den särskilda 
löneskatt som s-reger-
ingen har infört på äldre 
arbetskraft. 
 

 > Öka valfriheten inom 
välfärden, så att äldre 
själva kan få välja till 
exempel äldreboende. 
 

 > Ge fler en fast läkar-
kontakt, satsa därför  
på primärvården och 
läkarlistning enligt norsk 
modell. 

 > Inför ett nationellt äldre-
vårdshälsoprogram med 
förebyggande  arbete för 
äldre, likt det som finns 
för barnhälsovård och 
mödrahälsovård.

framåt!
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”Lööf fick tyst på nazisterna”. Så lyder Expressens rubrik efter Annie Lööf 
brandtal i Almedalen för medmänsklighet och om den värderingskamp som vi 
står inför. Ett tal som nazister försökte förstöra, men som fick motsatt effekt. 

Det är allvar nu, säger Annie Lööf 
från talarstolen på Almedalens 
scen och det finns nog inte en 

enda som ser talet som inte håller med. 
Trots att det är  Almedalsveckans soliga 
dag, finns ett mörker påtagligt närva
rande. En grupp nazister, mitt i publiken.

Centerpartiets stora dag har hittills 
präglats av glädje och uppskattning. 
Tidigare i veckan har Annie Lööf 
presenterat ett stort räddningspaket för 
Östersjön och under dagen har partiet 
föreslagit en rad åtgärder för att snabba 
på integrationen. 

Nu är det äntligen dags för det stora 
Almedals talet. Publiken på träbänkarna 
värms upp av musik, CUF:are  dansar 
och klappar i händerna.

Annie Lööf äntrar scenen till rung
ande applåder och börjar att tala om 
attacken mot det judiska församlings
hemmet i Göteborg.

Då blir hon avbruten.
”Folkförrädare!” skriker nazisterna, 

samtidigt som de försöker att veckla ut 
en banderoll.

En stämning av intensivt obehag 
sprider sig. ”Känslan av att vara ur
sinnigt förbannad och samtidigt rädd 
kändes underlig.” säger sig en i publi
ken senare.

Men Annie Lööf är kolugn.
– Det här är nazister som skriker nu. 

Vi kan väl lyssna lite på dem?
Plötsligt riktas all uppmärksamhet mot 

nazisterna, som uppenbarligen inte vet 
vad de skulle göra eller vad de ska säga.

Den talande tystnaden.
Annie Lööf fortsätter:
– Så nu har de fått tala.
Publiken jublar och applåderar, 

ställer sig upp och skanderar ”Annie! 
Annie! Annie!”. Hon riktar sig än en 
gång till nazisterna:

– Nu utgår jag ifrån att ni respekterar 
det demokratiska samhället.

Annie Lööf kan nu ostört fortsätta sitt 
brandtal för öppenhet, tolerans och 
medmänsklighet:

– Värderingskampen, den handlar 
om människovärde, om hur vi behand
lar varandra, det handlar om respekt. 

Den står mellan medmänsklighet och 
främlingsfientlighet. Mellan  sam arbete 
och slutenhet. Mellan frihet och  
förtryck. Och den är inte avgjord,  
säger Annie Lööf och pekar på att  
liberala krafter faktiskt har vunnit  
över natio nalistiska krafter i både 
Frankrike och Nederländerna. 

Hon fortsätter:
– Vår uppgift i svensk politik är 

enormt viktig. I kampen mot främ
lingsfientlighet och farlig nationalism 
ska vi stå stadigt. Vi ska stå för med
mänsklighet och humanism. 

– Vi kommer inte backa. Vi kommer  
inte låta oss jagas av rädslan. Vi vägrar 
ställa människor mot varandra.  
Vi kommer inte låta Sverige delas.  
Vi står för ett samhälle som bygger  
på tillit, på sam arbete och på med
mänsklighet. Vi står inför ett vägval och 
jag har valt min väg. Jag väljer att gå 
framåt, säger Annie Lööf.

Tydligare än så kan värderings
kampen inte bli.

Det är allvar nu.

Landsbygden har alltid varit ett starkt område för Centerpartiet, och ja det 
blir faktiskt en av de viktigaste valfrågorna. Vi ser det i land efter land, det är 
en ökad klyfta mellan landsbygden och storstäderna och där är ju Centern 
väldigt starka.
Statsvetaren Marcus Oscarsson i TV4

ANNIE TYSTADE 
NAZISTERNA I ALMEDALEN

framåt!
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almedalen

Anständigheten 
kräver att vi står upp. 
Att vi säger ifrån.  
Nu räcker det.
Annie Lööf

Tack gode gud 
för slitvargar 
som Lööf.
Peter Kadhammar, 
Aftonbladet

Ett väldigt  
bra tal.
Anders Lindberg, 
politisk chefredaktör 
Aftonbladet

framåt!

Vi kan väl lyssna lite 
på dem? Så, nu har 
de fått tala.
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Målet är att projektet ska avskaffa 
sig själv, då har vi lyckats! Säger 
Calle Jonsson, projektledare. 

Det var i samband med valanalysen 
efter riksdagsvalet 2014 som Centerpartiet 
beslutade att extra fokus och stöttning bör 
läggas på de nio valkretsar där vi i dag inte 
har några riksdagsmandat. Projektet som 
startade 2016 döptes till ”Nio nya lyft” och 
har jobbat nära valkretsarna och distrikten, 
från nomineringsprocessen med utbild
ning för nomineringskommittéerna samt 
hjälpt till vid inledningen av valplanen och 
aktivt coachat toppkandidater. 

– En viktig del i arbetet har även inne
burit att tydligt koppla ihop de mandat
lösa kretsarna med riksdagsarbetet och 
nationella frågor för att förankra politiken 
lokalt. Vi har bland annat haft regelbundna 
telefonmöten där riksdagsgruppen delat 
med sig av politiska förslag så det blivit 
lättare att profilera sig på hemma plan, 
säger Calle Jonsson.

Martina Johansson,  Sörmlands topp
kandidat och förstanamn på riksdagslistan: 

– Vi har känt oss inkluderade på ett helt 
nytt sätt, det har blivit enklare att hålla koll 
på vad som händer på riksnivå. Vi har fått 
stöd och kunskap om hur vi ska tänka och 
personligen har det gjort mig till en proff
sigare politiker som är ännu mer förberedd 
för riksdagsarbetet. 

Calle Jonsson menar att projektet gjort 
att valrörelsen blivit ännu mer samman
hållen, precis som valanalysen från valet 
2014 pekade på.

– Vi har sett att sammanhållning är 
centralt för ett bra valresultat och målet 
är förstås att Centerpartiet ska ha repre
sentation i hela landet. Jag är övertygad 
om att projektet starkt bidragit till att ge 
förutsättningar för valkretsarna att ta sig in 
i riksdagen!

Vi har känt oss inkluderade  
på ett helt nytt sätt.

Martina Johansson, Sörmlands toppkandidat  
och förstanamn på riksdagslistan

projekt

Målet är satt och tydligt – Centerpartiet ska ha minst ett riksdagsmandat  
i samtliga valkretsar. Det blev grunden till projektet Nio nya lyft,  
som sedan två år tillbaka stöttat de nio mandatlösa riksdagsvalkretsarna.

MÅLET: MANDAT  
I ALLA VALKRETSAR 

DE 9 KRETSARNA SOM 
FÅTT ETT LYFT FRAMÅT

 > Sörmland
 > Gotland
 > Örebro
 > Västmanland
 > Norrbotten
 > Blekinge
 > Malmö
 > Skåne Västra
 > Sjuhärad

framåt!



valmanifest 2018

– Höstens val är 
ett värderingsval. 
Centerpartiet 
vänder inte kappan 
efter vinden utan 
står tydligt upp för 
medmänsklighet, 
jämställdhet och 
tolerans. Vi vet att det 
är dessa värden som 
historiskt byggt vårt 
land starkt och som 
kommer föra Sverige 
framåt.

På många sätt går det bra för  
Sverige. Samtidigt är arbets
lösheten hög bland nyanlända, 

vårdköerna växer, det är polisbrist och 
utsläppen ökar. Sverige håller på att 
delas. Centerpartiet vill öppna dörren 
till första jobbet och ge småföretagen 
möjligheter att anställa. Vi vill skapa 
trygghet i hela landet, där man får 
vård när man behöver den och polisen 
kommer när man ringer. Oavsett var i 
landet man bor. Vi vill se en grön till
växt med smarta tekniklösningar och 
en vardag utan gifter. 

Sverige behöver en ny regering. Till
sammans med Alliansen står Center
partiet för det nya ledarskap som vårt 
land behöver. Så länge Alliansen håller 
ihop har vi goda förutsättningar för att 
byta ut Stefan Löfven som statsminis
ter, utan att förhandla eller samarbeta 
med Sverigedemokraterna.

Annie Lööf

NYTT LEDARSKAP  
FÖR SVERIGE FRAMÅT!



  På Centerpartiet.se kan du läsa hela vårt valmanifest:   Nytt ledarskap för Sverige framåt!

framåt!

4 HUVUDPUNKTER 
FRÅN VÅRT  
VALMANIFEST:

 > Ett första jobb – 

nyckel till integration.

 > Alla ska få arbeta  

utifrån sin egen förmåga.

 > Ge hela Sverige  

möjlighet att utvecklas.

 > Sverige ska stå  

starkt i den globala  

konkurrensen.

FRAMÅT FÖR  
ETT SVERIGE  
SOM HÅLLER IHOP



valmanifest 2018
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Sverige måste hålla ihop. Jag vill 
att alla i vårt land ska känna att 
man är med i matchen. Lands

bygd och småorter måste få  bättre  
möjligheter, infrastruktur och företags
klimat. Men det gäller också storstäder
nas förorter, där andra partier tycks ha 
gett upp hoppet. Vår politik för fram
tidsoptimism och utveckling gäller alla, 
punkt slut.

 Sverige riskerar att klyvas. Mellan 
stad och land. Förorter och inner
städer. Men den största klyftan  
är den ojämna fördelningen av hopp 
och framtidstro. Vissa i vårt land  
känner att världen ligger för deras  
fötter. Andra upplever att dörrarna  
är stängda. Det duger inte.

 Därför vill vi minska klyftorna.  
Bygga ihop Sverige genom storsats
ningar på vägar och järnvägar i hela 
landet. Skapa fler jobb genom att 
uppmuntra företagande. Öka integra
tionen genom att nyanlända, inte minst 
kvinnor, snabbt får ett arbete. Så vill vi 
utveckla hela landet.

Emil Källström

”Vi vill 
minska 
klyftorna – 
på alla plan”

  På Centerpartiet.se kan du läsa hela vårt valmanifest:   Nytt ledarskap för Sverige framåt!



  På Centerpartiet.se kan du läsa hela vårt valmanifest:   Nytt ledarskap för Sverige framåt!

4 HUVUDPUNKTER 
FRÅN VÅRT  
VALMANIFEST:

 > Korta vårdköerna och 

låt vården komma närmare.

 > Öka tryggheten och 

minska brottsligheten.

 > En migrationspolitik 

som förenar ordning och 

reda med medmänsklighet 

och humanism.

 > Sverige ska alltid  

försvaras.

framåt!

FRAMÅT FÖR  
ÖKAD TRYGGHET
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Som läkare vet jag att förutom vatten, 
mat och värme, så är trygghet en av 
människans mest grundläggande 

behov. Trygghet är också den mest grund
läggande funktionen som samhället ska 
kunna erbjuda sina medborgare. För där 
människor inte känner sig trygga, bryts 
tilliten till samhället ned och det börjar 
sakta att smulas sönder.

Alla ska veta att när det händer någon
ting ska det komma en polis, precis lika 
viktigt som att alla ska veta att den dag 
man blir sjuk ska man få vård. Det måste 
gälla alla, över hela landet. 

Medborgarna ska självklart också känna 
sig trygga med att Sverige alltid kan 
försvaras, såväl mot främmande makt som 
mot skogsbränder.

Men det räcker inte att polisen kom
mer eller att man får vård. Man ska också 
kunna vara säker på att det sker snabbt, 
det handlar också om trygghet. 

Därför behöver vi ha polis över hela lan
det och ha en vård som är nära, tillgänglig 
och trygg, var du än bor. Vi behöver ha 
ett starkt militärt och civilt försvar. Och 
därför vill vi satsa mer pengar på hela 
rättskedjan, korta köerna inom vården, se 
till att fler har en fast läkarkontakt samt 
stärka både Försvarsmakten och den civila 
beredskapen.

Anders W Jonsson

”Trygghet 
måste  
vi kunna 
erbjuda”

  På Centerpartiet.se kan du läsa hela vårt valmanifest:   Nytt ledarskap för Sverige framåt!

FRAMÅT FÖR  
ÖKAD TRYGGHET



FRAMÅT FÖR  
EN GRÖN FRAMTID

  På Centerpartiet.se kan du läsa hela vårt valmanifest:   Nytt ledarskap för Sverige framåt!

framåt!

3 HUVUDPUNKTER 
FRÅN VÅRT  
VALMANIFEST:

 > Sverige behöver ställa 

om till gröna transporter.

 > Ersätt gammal fossil 

energi med ny, grön teknik.

 > Vardagen ska vara fri 

från gifter och haven rena.



valmanifest 2018

De senaste årens extremväder med 
både kraftiga översvämningar och 
intensiv torka visar att klimatför

ändringarna är på riktigt. Men samtidigt 
som vi i Centerpartiet tar klimathotet på 
största allvar så tror vi att det går att vända 
med en offensiv klimatpolitik. Den inn
ovationskraft som finns hos många före
tag och entreprenörer ser vi som en väl
digt stark möjlighet för Sverige att skapa 
jobb och tillväxt samtidigt som vi mins
kar människors och företags påverkan på 
miljö och klimat.  

Vi kan inte tro att klimatfrågan och 
våra miljöproblem löses genom att ta 
tagelskjortan på och backa in i fram
tiden. I stället måste vi göra det enkelt 
för människor att göra hållbara val i sin 
vardag och för företag att ställa om. 

Vi kan klara klimathoten, få en vardag 
fri från gifter och rena hav och vatten
drag. Det gör vi genom att arbeta för grön 
tillväxt och en grön skatteväxling där vi 
beskattar sådant som skadar miljön och 
i stället sänker kostnaderna för jobb och 
företagande och genom att gynna gröna 
smarta tekniklösningar.

Kristina Yngwe

”Det går att 
vända med 
en offensiv 
klimatpolitik”

  På Centerpartiet.se kan du läsa hela vårt valmanifest:   Nytt ledarskap för Sverige framåt!
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Valspurten är igång och den samtalsdrivna kampanjen går som tåget. 
Nu ger vi järnet!

Lokala kampanjtips
Kreativiteten i kretsarna har spirat och 
över kretsgränserna delas både pepp 
och tips. Många kretsar paketerar  
samman sitt fält kampanjande med  
digitalt kampanjande, taggar med 
#ckampanj, lägger upp bilder, live
sänder och arbetar strategiskt med  
sina lokala Facebooksidor. Ett annat 
bra tips är att bjuda in andra kretsar, 
regionpolitiker och riksdagsleda möter 
för att kampanja tillsammans på platser 
där många av våra väljare rör sig,  
exempelvis vid badplatser, sport  
och musik evenemang och mässor. 

Nationella  
kampanjdagar
Under våren har intensiteten kring våra 
nationella kampanjdagar gått upp, och 
kretsarna har under olika teman som 
miljö, vård och medmänsklighet kun
nat möta våra väljare i frågeställningar 
som är viktiga för just dem. Våra natio
nella kampanjdagar kickar igång igen 
i början av augusti och är en möjlighet 
för hela centersverige att kraftsamla 
tillsammans. Du läser allt om detta  
på Connect. 

Aktivera väljarna
Tre tips på aktiviteter som gör  
det lättare att få igång ett samtal,  
till exempel vid valstugorna:

1 Morotsstapling. En klassiker, där 
det gäller att göra den högsta stapeln 

av morötter.

2 Politikbrädan. Ta en lång bräda, 
dela in den i olika politikområden, 

och låt besökare visa vad de tycker är 
viktigast i valet genom att slå i en spik.

3 Kryddgissartävling. Köp några 
olika sorters kryddor (gärna  

när odlade!) och låt människor gissa.

TILLSAMMANS GÅR VI  FRAMÅT!
Anders Johansson med team tar kommando över rullbalarna i Mönsterås.

Det är nu allt 
gäller och vi 
ska kampanja 

ända in i kaklet.

framåt!
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valspurt

TILLSAMMANS GÅR VI  FRAMÅT!
Anna Blomberg och Turan Aliyev med familjer är ute och möter 
väljare i Partille. 

Boråskretsen är med på loppis och 
säljer gamla saker. 

Reklam på spårvagn i Stockholm. Mattias Larsson lagar cyklar i Umeå.

Carola Svensson  
i Falköping dyker  
för friskare vatten.

KAMPANJ  
SOM PÅVERKAR  
VALRESULTATET 

1 Varför är du Centerpartist?  
– låt grannen, jobbarkompisen  

och vännerna veta.

2 Lyssna på vad våra väljare  
har att säga och våga fråga  

– i vardagen och på nätet.

3 ”Go och glad” – men också  
trovärdig och tydlig.

4 Skaffa en kampanjbästis  
– någon att kraftsamla  

tillsammans med i spurten.

5 Roligast vinner.

SÅ HÄR HÖJER VI  
KVALITÉN PÅ ALLA  
VÅRA SAMTAL 

 > Hur vi än väljer att kampanja så 
är det i samtalen som vi verkligen 
kommer att nå våra väljare. Vi höjer 
kvalitén på våra samtal genom att 
ställa frågan ”Vilken fråga är viktigast 
för dig i valet?”.

 > Det fungerar riktigt bra att enga-
gera våra väljare genom att erbjuda 
dem att delta i olika tävlingar och 
frågesporter men också att ge dem 
möjligheten att skriva under på olika 
upprop såsom #skogsuppropet eller 
kring en lokal fråga. 

 > På vårt intranät Connect finner du 
tips, råd och information om hela 
vägen fram till valet. 

5 tips

framåt!

Profilshopen
Innehållet i profilshopen är lad
dat till max, med allt som kan 
behövas inför slutspurten. Allt 
från knappar, sadelskydd och 
tygfrisbees till smarta profil
kläder som kepsar, jackor och 
regnbågsväskor.
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Med bara dagar kvar till valdagen gäller det att lägga in högsta växeln. 
Här får du goda råd från några av våra toppkandidater.

TOPPKANDIDATER   TIPSAR!

Linda Ylivainio,  
Övertorneå:
– Förbered en aktuell 
fråga att ställa till dem 
du ska möta. Ordna en 
omröstning i en aktuell 
fråga som vi driver. 

Seydou Bahngoura, 
Örebro:
– För mig är det 
spontana besök hos 
småföretagare och 
föreningar. Knacka på 
och börja prata. Det 
ger många bra möten.

Oktai Gholami, 
Helsingborg:
– När man kampanjar 
på festivaler och torg 
– dela ut våra gröna 
ballonger till barn.  
Då syns vi.

Emina Music,  
Göteborg:
– Var trevlig oavsett 
vem du möter och 
önska alltid en fin dag 
även om de inte vill ha 
det du delar ut.

Jaafar Al-Jabiri, 
Kalmar:
– Att fortsätta med de 
klassiska kampanjme
toderna och det är att 
vara ute på marknader 
och festivaler. Använda 
sin kampanjtröja.

Mikail Yüksel,  
Göteborg:
– Samtala med väljar
na. Var dig själv och 
för en ärlig dialog. Be
rätta vad du kan som 
politiker men även vad 
du inte kan. 

Maria Martini, 
Mölndal:
– Lyssna aktivit, mötet 
med varje person du 
möter är viktigt, bjud 
på dig själv och gärna 
en kopp kaffe.

Naod Habtemichael,  
Göteborg:
– Tänk på ditt kropps
språk. Genom att 
bibehålla ögonkon
takt och visa att du är 
engagerad i samtalet 
byggs förtroende för 
vår politik. 

Ingemar Johansson, 
Mölndal:
–  Att synas och se till 
att ha tid för samtal. 
Att skapa ett förtroen
de bland väljare och 
vara en lyssnare. Se till 
att folk vet vad man 
står för.

Anders Åkesson, 
Kalmar:
– Var tillgänglig, lyssna 
på vad människor 
undrar om och var 
alltid ödmjuk. Åter
koppla alltid.

Catarina Davidsson, 
Karlsborg:
– Våga ta debatten på 
Facebook. På fältet 
tycker jag att man ska 
ta med sig hunden, om 
den är snäll naturligt
vis, som ”lockbete”.

Niklas Larsson, Osby:
– Stå utanför en butik 
och dela ut pappers
kassar med valmaterial. 
De flesta tackar ja och 
pratar en liten stund, 
när de kommer hem 
kan de läsa i lugn och 
ro. Väldigt uppskattat.

Ulrika Liljeberg,  
Leksand:
– Att vara de vanliga 
människor och folkets 
företrädare som vi är. 
Visa på framtidshopp 
och en vision om en 
bra värld.

Jonny Cato Hans-
son, Helsingborg:
– Vi behöver vara 
många som kampanjar 
fram till valdagen. Mitt 
bästa kampanjtips är 
att det måste vara ro
ligt att kampanja. Gör 
gärna något kul efteråt.

Elisabeth Malm-
qvist, Örebro:
– Stå på loppis i 
prioriterade områden! 
Ett jättebra tillfälle att 
koppla vår politik till 
praktiska åtgärder, 
och möjlighet till bra 
samtal. 

framåt!
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valkampanjstips

TOPPKANDIDATER   TIPSAR!

Aida Karimli, Surte:
– Våga söka upp och 
prata med människor, 
alla är intresserade och 
har en åsikt. Om ni 
ska stå på ett ställe och 
kampanja – glöm inte 
musiken! Allt är roliga
re om man får dansa. 

Annika Qarlsson, 
Sollebrunn:
– Hitta något oväntat 
som får folk att stanna 
till! Något som öppnar 
upp för en fråga som de 
bär på, men som de kan
ske annars inte skulle ha 
tagit initiativ att ställa. 

Karolina Aronsson 
Tisell, Tanum:
– Tänk efter före: var 
påläst så gott det går 
på de frågor/målgrup
per som du ska träffa. 
Lyssna in vad den du 
möter vill prata om och 
anpassa dig efter vem 
du möter. Var glad och 
positiv i ditt bemötande. 

Muharrem De-
mirok, Linköping:
– Hälsa på så många 
människor du kan. 
Det är enklare att rösta 
på någon man pratat 
med, även om det bara 
var ett kort samtal.

Carina Sundbom,  
Skellefteå:
– Cykelkampanja en 
lunchtimme. Vi pratade 
 cykelfrågor och fram
komlighet i stan med 
cyklisterna, och delade 
ut sadelskydd. Vi mötte 
många glada cyklister 
och fick många fina tips 
Framåt!

Torbjörn Ahlin, 
Kumla:
– Stå utanför livs
medelsaffär och dela 
ut Centerkassar med 
istoppad broschyr till 
kunder som går in  
i affären. De flesta tar 
emot kassen och åter
vänder efter en stund 
med kassen synlig. 

Anneli Andelen, 
Falkenberg:
– Lyssna på  väljarna; 
spela in korta, textade 
videos med telefonen.

Sofia Jarl, Gagnef:
– Personliga samtal 
om någon fråga som 
är aktuell och engage
rar. Använd gärna en 
fråga som går att svara 
”ja” eller ”nej” på, det 
skapar en ingång till 
fortsatt samtal!

Johan Andersson, 
Sollefteå:
– Ha en egen person
valsfolder att dela ut 
i ditt när område och 
vid kampanjer. Väljare 
tenderar att rösta på 
en person man känner 
igen. 

Martina Johansson, 
Trosa:
– Att tillsammans med 
andra glada centerpar
tister möta pendlare på 
morgonen med en påse 
med både något ätbart 
och något läsbart i. 

Karin Ernlund, 
Stockholm:
– Gör det enkelt och 
roligt, så att många kan 
vara med. Alla är bra 
på något. Hitta något 
för alla att göra!

Petri Salonen, 
Haninge:
– Jag använder mig 
väldigt mycket av 
sociala medier. Genom 
Instagram får jag kon
takt med lokala företa
gare och föreningar och 
har fått till möten som 
lett till konkreta saker vi 
genomfört i kommunen.

Gunne Steen, 
Göteborg:
– Trevligt bemötande, 
att vara lyssnande och 
saklig i sitt framföran
de tror jag på.

Helena  
Vilhelmsson, Nora:
– De absolut bästa 
samtalen sker när man 
knackar dörr. Eller när 
man har en specifik 
fråga, typ ”Vad var ditt 
första jobb?”. Skapar en 
bra ingång.

framåt!

Lena Sumedrea,  
Jönköping:
– Ut och sälja! Ambi
tion och engagemang 
för Jönköping framåt!
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Tim Svanberg,  
Ronneby:
– Samtala med mycket 
människor och då 
verkligen samtala; både 
lyssna och prata. Det 
gör man bäst genom 
att vara där människor 
är, som marknader, 
resecentrum, utanför 
handlaren. 

Eva Johansson,  
Svenljunga:
– Vi bjuder på kaffe 
med hembakt, eller 
grillar korv. Ett tips är 
att ha stolar att sitta 
på. Många uppskattar 
att vila benen en stund 
och då passar vi ju 
förstås också på att slå 
oss ner och prata lite 
politik blandat med 
”väder och vind”. 

Elizabet Peltola,  
Älmhult:
– Möt nya målgrupper 
som våra nya  svenskar 
på aktiviteter som 
firande av Eid, språk
caféer eller bjuda hem 
över en kopp kaffe/te. 
Många är intresserade 
av att veta mer om det 
svenska valet.

Lisa Edwards,  
Upplands-Bro:
– Var väl förankrad i 
våra grundvärderingar 
och var ute och träffa 
så mycket människor 
som möjligt.  
Till exempel genom 
barnens träningar eller 
på den lokala restau
rangen, företagar möten 
eller genom golfen. 
Och sedan också att 
leva som vi lär!

Mats Gärd,  
Strömsund:
– Ordna aktiviteter 
som stärker gruppen 
och sammanhållning
en. Vi gräddar våfflor 
som vi bjuder på i vårt 
tält, det lockar många 
besökare och bjuder in 
till samtal. 

Ulrika Ornbrant, 
Enköping:
– Involvera familjen 
som valarbetare. Som 
politiker består en 
stor del av det sociala 
nätverket av andra 
politiker, men familjen 
har helt andra typer av 
nätverk. Min man träf
far många i sitt jobb och 
döttrarna rör sig bland 
förstagångsväljare, att 
de pratar politik och 
framförallt centerpolitik 
är nog mitt bästa tips. 

Jenny Adolphson,  
Köping:
– Filmen Tårtgenera
len spelades in här i 
Köping. Från bageriet 
Bivur som är med där 
beställde vi en massa 
muffins som vi delade 
ut på pendlarkampan
jen. När vi står på stan 
brukar vi ha vattenskål 
för hundarna som 
kommer fram och 
dricker och på så sätt 
kan vi samtala med 
husse och matte. 

Vill du ha fler bra kampanjtips  
från hela landet?    
Gå med i Facebookgruppen 
Centerpartiets samtalskampanj 2018: 
Framåt!

valkampanjstips

Rune Backlund, 
Jönköping:
– Jag har skrivit ett 
brev till de 350 röstbe
rättigade i min väljar
krets på Visingsö. Där 
tar jag upp relevanta 
politiska frågor på ett 
mer fördjupat sätt. 

Vilket är ditt bästa kampanjtips?

framåt!

Peter Helander, 
Mora:
– Dela ut popcorn  
i en strut som ni gör 
av valmaterial! 

Haris Sibonjic, 
Värnamo:
– I mötet med poten
tiella väljare man ska 
vara ärlig, lyhörd och 
intresserad. Bemöta 
allas synpunkter på 
ett både spontant och 
sakligt sätt. Notera 
och återkomma med 
svaret ifall man inte 
känner till ämnet. Det 
är också viktig att ha 
en positiv attityd.

Elena Fridfelt,  
Älvängen:
–Att ha på sig Ctröjan 
eller Cknappen leder 
till många spontana 
och oftast väldigt bra 
samtal. Samt att i soci
ala kanaler ställa öpp
na frågor, till exempel 
”Vad är viktigast för 
dig i valet?”.
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storstadssatsning

BEREDDA  
      ATT FLYTTA

Även om vi är ett parti med rötterna på landsbyg
den så är det viktigt att vi också finns i de stora 
städerna, säger Malmöcenterns gruppledare Niels 

PaarupPetersen, och får medhåll av Emmyly Bönfors, 
ordförande för Centerpartiet i Göteborg:

– För oss har det varit oerhört centralt att ägna  
de fyra åren sedan förra valet att bygga upp  
organisationen, nu är vi supertaggade, säger hon.

Låt oss backa bandet. Valet 2014 kommer Center 
partiet inte in i kommunfullmäktige i landets andra  
och tredje största stad. Besvikelsen övergår snabbt  
i beslutsamhet. ”Storstadssatsningen” innebär att  
man låter de lokala kretsarna  
i Stockholm, Göteborg  
och Malmö hyra in sig  
i riksorganisationens  
lokaler och använda kom 
petensen som finns där. 

Nu står man redo att  
möta väljarna med nya  
kandidater, utvecklad  
politik, massor av nya  
medlemmar och riktigt  
starkt självförtroende.

Både Centerpartiet i Göteborg och Malmö 
siktar på att flytta in i kommunfullmäktige  
till hösten. Vi träffar två lokala centerledare 
som står redo med kartongerna.

framåt!
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Emmyly Bönfors: ”Vi måste vara aktiva”

På Emmyly Bönfors matbord ligger tre 
nappar i lila, rosa och orange färg. De 
tillhör den 15 månader gamla dottern, 

vars namn även finns på en kudde i ena fåtöljen. 
I början av juli flyttade familjen till Nya Hovås  
i södra Göteborg, till en nybyggd bostadsrätt på 
86 kvadratmeter, nära hav och parkområden.

Vilka är de tre viktigaste  
frågorna som C driver i Göteborg?

– Jag skulle vilja säga att allt hör ihop, men 
om jag ska nämna tre områden skulle jag säga 
företagsamhet, att kommunen satsar på olika 
boendeformer och miljöfrågorna.

Hur skulle du vilja  
beskriva er dagsform?

– Sjukt taggad! Louise Pettersson är en klippa 
och vi teamar bra ihop.

Efter förra valet är vi några som har kul ihop, 
och i höstas anställdes Kristoffer  Filipsson.  

Regionenheten har ett kontor och vi hyr ett 
rum där. Nu har vi tre deltidare som bara  
jobbar med kampanjande.

Vad tror du är nyckeln för att lyckas?
– När det gäller valet, skulle jag säga en 

engagerad medlemskår, att fortsätta öka vår 
synlighet och ha en relevant politik.

– Sedan vill jag också betona att en stark 
organisation är en nyckel. Det är så enormt  
viktigt att nya medlemmar som känner att de 
får en plattform och att de får gå utbildningar. 
Vi har utvecklat den kommunala politiken  
i olika arbetsgrupper så jag hoppas att alla 
känner att de har fått vara med.

– Jag tror också att det måste hända något 
hela tiden, vi måste vara aktiva. Vi brukar 
säga att ”Den som gör något har företräde”. 
Människor måste få prova, även om man  
har försökt tidigare. Som vi skulle säga  
på dalsländska: ”Bara gört!”.

Nu har vi tre 
deltidare  
som bara 
jobbar med 
kampanjande.

GÖTEBORG Styrs av S, MP, V och Fi. S styrt sedan 1982, förutom 1991–1994.

framåt!
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storstadssatsning

Niels PaarupPetersen har precis flyttat in 
i kvarteret ”Statsmannen”, i en lägenhet 
på åttonde våningen där han inte  

får igång lampan över matbordet och där  
väggarna i döttrarnas rum håller på att målas 
turkosgrönt. (De fick själva välja färgen.)

Vilka är de tre viktigaste  
frågorna som C driver i Malmö?

– Ingen stad i Sverige har så stora klyftor 
som Malmö, det är så sorgligt. Så om jag bara 
får nämna tre saker för att komma tillrätta 
med detta, skulle jag säga skolorna, jobben och 
hållbarhet – inte bara miljömässigt utan även 
ekonomiskt och socialt.

Hur skulle du vilja beskriva er dagsform?
– Dagsformen är bra, och formen kommer 

bara öka! Vi är flera som nu tar ledigt/tjänst

ledigt inför valet. Jag skulle också vilja lyfta 
hur oerhört mycket Evelina Reuterfors som nu 
arbetar som valombudsman betyder för oss.

– Vi har en fantastisk möjlighet, med ett  
Allianssamarbete som funkar fint. Vi är med i ett 
trovärdigt alternativ för ett Alliansstyre i Malmö 
– jag tror för första gången på säkert 20 år.

Vad tror du är nyckeln för att lyckas?
– Jag är väldigt stolt över vilka vi har på våra 

listor och över våra toppkandidater.
– Jag vill också passa på och säga hur viktigt 

det är att vi genom Storstadssatsningen har 
fått ett långsiktigt organisatoriskt stöd. Det är 
enormt svårt att nå ut till 300 000 människor 
utan en stabil grund, och det är denna stabila 
grund som vi nu har ägnat flera år att bygga. 
Det organisatoriska stödet är helt avgörande  
för att vi ska kunna vinna valet i Malmö.

Vi har en 
fantastisk 
möjlighet, 
med ett 
Allians-
samarbete 
som funkar 
fint.

MALMÖ Styrs av S och Mp efter att V hoppade av. S styrt sedan 1919, förutom 1985–1989 och 1991–1994.

Niels Paarup-Petersen: ”Jag är väldigt  
     stolt över vilka vi har på våra listor”

Emmyly Bönfors: ”Vi måste vara aktiva”

framåt!
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I taxin till Arlanda hade vi ett jättebra 
samtal med chauffören. Tyvärr hade 
vi inte medlemsvärvarblocket med 
oss, men vi tipsade om att han kunde 
bli medlem i Stockholmscentern via 
hemsidan.

Skellefteå-centern med Carina Sundbom,  
Ann-Christin Falkman och Oscar Wellman  

tar uppmaningen på allvar att inte missa  
ett enda tillfälle att föra samtal.

Ha kul och känn 
gemenskapen!

Emma Petersson, operativ 
valsamordnare, ger sitt främsta 

råd till alla kampanjarbetare

Vi har rätt, och 
om vi bara håller 
ut med att vi har 
rätt, kommer vi 
att få fler och fler 
att se det.

Karl Erik Olsson  
om våra värderingar

Vi måste 
tillbaka till 
normen att 
man inte 
uttalar sig 
rasistiskt eller 
homofobt.

Lou Bendrot

Alla vi som  
jobbar i den här 
branschen stöttar 
Center partiets 
politik.

Maria Mattson Ståhl,  
vd för jobb matchnings-

företaget AlphaCE

Vi måste växa 
att bli lika 
tuffa som 
Annie i 
debatten.

Fredrick Federley
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valkonvent 2018

När 800 centerpartister samlas till valkonvent blir stämningen nästan 
elektrisk. – Att kliva in här var som att kliva in i ett fulladdat batteri, 
säger Annie Lööf till publiken. 

Se er bara omkring. Vilken energi 
och vilket engagemang som finns 
samlad innanför dessa fyra väggar. 

Vilken skillnad vi tillsammans kan göra!
Annie Lööf börjar sitt tal i den tragedi 

som sommarens bränder och torka har 
skapat för så många människor runt om i 
landet. Men också om alla hjälteinsatser, 
inte sällan från helt frivilla, för att bekäm

pa elden och nöden.
–När krisen var som störst fick vi se 

prov på Sveriges styrkor. Att vi håller 
ihop. Att vi ställer upp för varandra, 
säger Annie Lööf.

Det är ett tal med många applåder. 
Den största bryter ut när Annie 
Lööf säger:

– Vi måste visa att en bättre 
framtid är möjlig. Vi ska rakryggat 
stå upp för våra värderingar. En 
liberal demokrati och rättsstat, 
mänskliga fri och rättigheter, 
medmänsklighet, öppenhet 
och jämställdhet. Det är raka 
motsatsen till vad SD står för. 
Därför kommer vi inte att 
vika en tum. Vi kommer inte 
att förhandla eller samarbeta 

med Sverigedemokraterna. 
Mina vänner. Det är vår ge
mensamma uppgift att se till att 
människor är medvetna om vad 

som står på spel. Det är vi som 
tillsammans ska se till att vinna 

värderingskampen.
”Centerpartiets profil har hamnat 

rätt i tiden” skriver DN samma dag 
på ledarplats och fortsätter: ”Den före 
detta partiledaren Maud Olofsson 
brukade på sin tid hävda att gladast 
vinner. När nu tidsandan präglas av 
djup pessimism skulle det inte skada 
om hon fick rätt”.

LADDADE TILL MAX
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valkonvent 2018

Efter talet får vi en stund med parti
sekreterare Michael Arthursson:

Vad är ditt främst råd till alla center-
partister för att vi ska vinna valet?

– Ta chansen att samtala med så många  
väljare som möjligt som är intresserade av  
Centerpartiet men som ännu inte har satt ner 
foten stenhårt i myllan. Ställ frågor: ”Vad är 
viktigt för dig i valet som du tycker att Center
partiet och andra partier ska svara på?”
Vad ser du mest fram emot  
nu i valrörelsens slutspurt?

– Få vara med och möta människor och väl
jare som kommer att bestämma hur Sverige ska 
styras de närmsta fyra åren. Det är en laddad, 
nästan elektrisk stämning, även på platser där 
det vanligtvis inte diskuteras politik.
En av punkterna på valkonventet handlar 
om viljestyrka, ”willpower”. Hur gör du 
för att hålla din egen viljestyrka på topp?

– Genom att alltid fokusera på de möjligheter 
som finns. Det här var väldigt tydligt i förra 
valet, i stället för att grotta ner oss i problem, 
såg vi vilka nya grupper vi kunde nå med våra 
budskap.
Nästan hälften av väljarna bestämmer sig 
väldigt sent i valrörelsen. Hur ser vi till 
att övertyga dessa att rösta på oss?

– Påvisa vilken skillnad det verkligen blir 
med ett starkare och större Centerparti. Till 
exempel resultat för klimatet men också att en 

röst på oss stärker motkraften mot främlings
fientlighet och rasism.
Hur skulle du beskriva vårt valmanifest?

– Jag skulle vilja ta det ur tre perspektiv. För 
det första: För bara några år sedan trodde vi 
inte att vi skulle behöva argumentera för varför 
det är bra med demokrati och mänskliga fri 
och rättigheter i Sverige. Men dessa grund
läggande värderingar kan vi inte längre ta för 
givna. För det andra ringar valmanifestet in ett 
antal samhällsproblem som vi måste ta tag i, 
såsom delningen av samhället, den bristande 
integrationen, klimatet och vårdköerna som 
växer. För det tredje: Vi har ett tydligt reform
program för att lösa dessa samhällsproblem. 
Regeringen har tyvärr visat sig vara oförmögen 
att ta tag i dessa problem och genomföra nöd
vändiga reformer – en sådan mandatperiod till, 
då kommer det att gå utför med Sverige.
Hur tror du i framtiden att man kommer 
att komma ihåg årets val?

– På sikt tror jag att det här valet kommer att 
ses som ytterligare en del i den kamp mellan vär
deringar som vi redan har sett i ett antal länder. 
Där det inte längre bara handlar om höger och 
vänster, utan där det handlar om att den liberala 
demokratin ställs mot aggressiv nationalism. Jag 
tror också att man kommer att se en omdefinie
ring av det svenska politiska systemet. Under ett 
antal år har två stora politiska partier stått mot 
varandra, nu har startfältet spruckit upp och det 
kommer att bli en spännande målgång.

I stället för 
att grotta  
ner oss  
i problem, 
såg vi i stället 
vilka nya 
grupper vi 
kunde nå 
med våra 
budskap.

Michael 
Arthursson om 

förra valet

”En röst på oss stärker motkraften  
mot främlingsfientlighet”

framåt!
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Centerpartiet har den 
kraft Sverige behöver
Om mindre än tre veckor avgörs vilken väg Sverige ska ta. Om vi ska gå bakåt,  

mot mer slutenhet och mindre frihet. Eller om vi ska gå framåt. Med samverkan, 
öppenhet och tillit till varandra och samhället. Med valfrihet för människor.  

Med trygghet och utveckling i hela landet. 
Vi är nu inne i valspurten med en tuff sommar bakom oss. Extrem värme har orsakat 

torka och bränder. Bönder oroas över att behöva nödslakta djur när fodret inte räcker till. 
Svåra bränder har förstört skog som generationer har brukat. Stora värden, både känslo
mässiga och ekonomiska, har gått förlorade.

Samtidigt har vi sett vad samarbete kan göra. Tusentals frivilliga har engagerat och  
organiserat sig. Ordnat med mat, dryck, kläder, sängplatser och pengar till dem som kämpat 

mot bränderna. Andra länder har slutit upp och erbjudit såväl brandmän som utrust
ning. Sverige och EU har visat sig från sin bästa sida. Visat hur mycket starkare  
vi är tillsammans. 

De dagar som är kvar till valet måste vi berätta för svenska folket vad som 
står på spel. Att det finns många problem i samhället, men att lösningen  
aldrig kommer vara att sluta oss mot omvärlden. Att misstro mot den som  
ser annorlunda ut aldrig kommer göra någonting bättre. Att medmänsklighet 
och demokrati är grunden för ett välmående samhälle.

Vi ska visa att Centerpartiet står för framtidstro. Genom företagsamhet 
och satsningar på de jobbskapande småföretagen får vi tillväxt runt om  
i hela Sverige. Med bättre villkor för vårdpersonal och fler lokala poliser 
ökar tryggheten. 

Vi ska se människors vilja att bidra, och öppna upp arbetsmarknaden för 
den som är nyanländ, ung eller varit arbetslös länge. Vi ska ställa om till 
gröna transporter och energislag. Skapa friska hav och levande sjöar med 
miljöpolitik som leder till resultat. 

De dagar som är kvar behöver vi kraftsamla. Varje samtal räknas. Varje 
dörrknackning och inlägg i sociala medier. Centerpartiet har den kraft 

Sverige behöver. Låt oss ge allt fram till valdagen för att visa det. 
För friheten, för medmänskligheten och för miljön. 

        annie lööf
               partiledare

medlemsTIDNING FRÅN CENTERPARTIET    
.   NR 2-2018 POSTTIDNING B  
Returadress: Centerpartiets riks-
organisation, Box 2200, 103 15 stockholm 

annies krönika

Vi ska visa att 
Centerpartiet 
står för 
framtidstro.


