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våra syskon

På gång bland syskonen

CENTERSTUDENTER  När nyårsklockorna  
slog den 1 januari 2018 kunde Centerstudenter 
fira att vi återigen har ökat vårt medlemstal.  
Vi växer nu för nionde året på rad och vill tacka 
alla som sökt sig till oss under året som gått.

De senaste veckorna har vi besökt universitet 
och högskolor för att träffa nya studenter.  
Det märks att intresset för Centerpolitik är högt 
bland studenter! Många stannar och pratar med 
oss om bostäder, integration och jobb. Vi räknar 
med att C kommer göra ett starkt val bland 
studenter, unga och akademiker i september.

CENTERKVINNORNA  Centerkvinnornas förbunds-
styrelse kallar till ordinarie förbundsstämma 8–10 juni 
2018 i Halmstad. Anmälan av ombud ska inkomma 
till riksorganisationen med årsrapport senast 31 mars. 
Mer information publiceras löpande på Connect.

Centerkvinnornas toppkandidatutbildning  
”Stjärnorna på slottet” äger rum 7–8 april. Det guld-
kantade träningslägret i slottsmiljö erbjuder fördjup-
ning i Centerkvinnornas liberala feminism och rustar 
dig för utökat politiskt ledarskap och valvinst! Läs mer 
och ansök på www.centerkvinnorna.se

Nytt i politiken: 
>  Var tredje kvinna är stressad på jobbet. Fysisk  
aktivitet främjar hälsan och bidrar till att minska  
stressen. Centerkvinnorna vill att även egenföretagare 
ska få göra avdrag för friskvård! 
>  Centerkvinnorna hyllar partiets beslut att uppdra åt 
Skolverket att införa porrfilter i datorerna på landets 
samtliga skolor och förskolor.

CUF  Den nationella valplanen är framtagen, valkampanjen 
är på gång, runt om i landet hålls årsmöten i våra CUF- 
distrikt och avdelningar –  och de lokala valplanerna börjar 
spikas, debatthandboken är framtagen och i april har CUF 
sin nationella valkickoff. Det börjar med andra ord märkas 
att det drar ihop sig inför val, och det känns riktigt bra. 

Även om vi har vuxit i medlemsantal de senaste åren så 

kan vi nu också märka att det är mer aktivitet i våra distrikt 
och avdelningar än vad vi tidigare haft. Det finns fler med-
lemmar som dyker upp på aktiviteterna, fler medlemmar 
som kandiderar till styrelseposter, och fler avdelningar att 
engagera sig i. CUF kommer vara en stark kraft att räkna 
med i hela landet inför valrörelsen, för vi är inte bara många, 
vi är också riktigt taggade!

Stort intresse  
för C bland studenter

Guldkantat träningsläger i slottsmiljö 

”Vi är många – och taggade”

Centerstudenter besökte Linnéuniversitetet i Växjö.
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1 Femtio år sedan.
I valet till andra 

kammaren 1968 
blev Centerpartiet 
för första gången 
största opposi-
tionsparti. Under 
Gunnar Hedlunds 
ledning samla-
des långt mer än 
700 000 röster. Och 
mer skulle komma.

2 Fyrtio år sedan. 
Och mer än så. Ökningen av 

Centerpartiets medlemstal under 2017 
är den största sen år 1976. Långt över 
3 000 personer löste nytt medlemskap 
förra året. Hjärtligt välkomna!

3 Snart är den här. 
Våren. Den 20 mars kan vi 

fira vårdagjämning. Då går vi in i 
ett halvår där ljuset dominerar över 

mörkret. Känns lovande.

Värderingsvalet 2018

Svenska folket har tagit sig igenom snart fyra år av stor politisk  
osäkerhet. Klyvningen mellan människor i Sverige ökar  
– trots högkonjunkturen. Många har det bra, men andra 

hamnar utanför. 
Den svaga S-ledda regeringen bedriver en orättvis 

jobbpolitik, misslyckas med integrationen, straffbeskat-
tar småföretagen, kan inte upprätthålla rättsstaten i hela 
landet, låter vårdköerna växa och klimatutsläppen öka.  
I september finns chans att förändra detta.

Valet i Sverige hösten 2018 kommer samtidigt att bli ett 
avgörande vägval mellan vårt liberala alternativ för humanism, 
samarbete och ansvarstagande – och en nationalistisk återvändsgränd 

som bygger på slutenhet, misstro och  
kollektiv skuldbeläggning.

För att vända rädsla och oro till hopp  
och framtidstro vill vi erbjuda 
ansvarstagande, 
handlings-
kraft och en 
reformagenda 
baserad på 
tydliga värde-
ringar. Reformer 
för en mer 

inkluderande arbetsmarknad, bättre inte-
gration, goda villkor för entreprenörskap, 
rättvisa och lägre skatter, och utvecklad 
valfrihet och kvalitet i välfärden.

En politik för utveckling av hela landet. 
Och en miljöpolitik som ger hand fasta 
resultat i stället för spruckna luftiga 
drömmar. 

Alla som röstar har möjlighet att ge 
Sverige ett nytt ledarskap i september.

Michael  
arthursson
PARTISEKRETERARE 

välkommen

Krönika
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röstar har 
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att ge 
Sverige  
ett nytt 
ledarskap  
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Följ oss på 
Facebook 
och ställ 
frågor direkt  
i våra live-
sändningar!

Följ oss på 
Instagram 
och få en 
helt ny bild 
av våra 
politiker!

1 Konkreta tips på hur du 
vinner valet, med allt från 

vilka lokala frågor som du bör 
satsa på, till hur väljarna ser ut 
där du bor.

2 Råd och handledning  
för medlemsvärvning

3 Allt som händer  
i Centersverige  

med massor av nyheter.

3skäl att 
logga in  
på connect

nu växer vi!
Rekryteringshandbok

för Centerrörelsen

»
gå in på center-

partiet.se och klicka 
på ”logga in”, sedan 

”ansök”
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Kylslagen start 
på valåret
 ӹ I Norrbotten drog distriktet 

igång kampanjåret direkt i januari. 
Mitt i den smällkallaste vintern 
arrangerades Jokkmokks marknad 
för 413:e gången. Och Center-
partiet fanns så klart på plats.

– Det är klart att det bet litet i 
kinderna, men frånsett kylan gav 
marknaden en fantastisk chans 
att träffa både Jokkmokksbor och 
ditresta. Många bra samtal ger 
känslan att Centerpartiet är och 
kommer vara intressant och re-
levant i valet i höst, säger Mattias 
Timander.

 ӹ Kretsen i Kävlinge har redan börjat 
sitt kampanjande inför valet med en 
digital satsning. På sina konton på 
sociala medier, till exempel Facebook 
och Instagram, har kretsen lagt ut bil-
der på sin gruppledare och ordförande 
Stina Larsson med olika närodlade 
politiska budskap.

På den första bilden står Stina med 
en kofot i högsta hugg och budskapet 
att ”trygghet handlar om att få ha sina 
saker ifred”.

– En kofot ska användas vid reno-
vering, inte att bryta upp låsta dörrar, 
säger hon också.

På nästa bild som lagts ut står  
hon med en krycka och budskapet 
”Om du bryter benet får vården inte 
gå på kryckor”.

Kävlinge satsar digitalt

Kristina Yngwe  
på besök i Sjuhärad
 ӹ Det blev en heldag i 

Ulricehamn då Kristina 
Yngwe kom på besök till 
kretsen. Tillsammans 
med lokala Center-
partister i Ulricehamn 
samt riksdagskandi-
daten Mikael Larsson 
hann de med besök på 
Tångabo gård, Botek 
och Ulricehamns energi. 

Kvällen avslutades med 
att Mikael Larsson fick 
berätta om sin plan för 
att ta sig till riksdagen 
för medlemmarna i 
Ulricehamn. 

– En riktigt bra 
dag, säger Mikael och 
blickar fram emot 
valrörelsen. 

En riktigt  
bra dag.

korta nyheter

Kristina Yngwe besökte Mikael Larsson och lokala Centerpartister.

 ӹ 2016 fick Centerpartiets grupp  
i regionfullmäktige genom en mo-
tion om att införa en psykiatriam-
bulans på prov och för att sedan 
utvärdera försöket. I april kom-
mer Hälso- och sjukvårdsnämn-
den i Skåne att ta ställning till hur 
ett sådant försök ska utformas. En 
tydlig framgång för Centerpartiets 
närodlade politik och ett steg mot 
mer nära vård i Skåne.

– Detta är något som borde 
varit på plats för längesen, men S 
och MP har förhalat fram tills nu, 
säger Lars-Göran Wiberg, ledamot 
i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Att införa en psykiatri-
ambulans är viktigt för att till 
exempel kunna förhindra själv-
mord, säger Annette Linander 
som var en av motionärerna.

C fixar psykiatri- 
ambulans i Skåne
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Kommundagarna rivstartades 
med att Centerpartiet presen-
terade sin valplattform ”Nytt 

ledar skap för Sverige”. Stor tonvikt läggs 
på värderingar och att rakryggat stå upp 
för det vi tror på. 

Annie Lööf, vad menas med att det 
här valet är ett avgörande vägval?
– I grunden handlar det om en allt 
tydligare konflikt mellan det som vi står 
för: ett liberalt alternativ för humanism, 
samarbete och ansvarstagande. Och 
motsatsen: en nationalistisk återvänds-
gränd som bygger på slutenhet, misstro 
och kollektiv skuldbeläggning.

– Vi står upp för de värderingar som 
utgör grunden för ett fritt och tryggt 
samhälle. Liberal demokrati, mänskliga 
fri- och rättigheter, socialt och eko-
nomiskt ansvarstagande, värnande av 
äganderätt och näringsfrihet. Vi står  
på den enskilda människans sida och  
vi har ett tydligt underifrånperspektiv  
i politiken. 

– Under ett antal år har vi tagit de här 
värdena för givna och självklara, både  
i Sverige och i andra länder. Men nu  

ser vi värdegrunden hotad av nationa-
listiska och populistiska krafter.

– En röst på Centerpartiet är en röst 
för att byta ut den socialdemokratiskt 
ledda regeringen. Det är också en röst 
för att säkerställa att Sverigedemo-
kraterna inte får inflytande över hur 
Sverige styrs, säger Annie Lööf med 
eftertryck.

Vad är en valplattform och varför 
är den viktig?
– Man kan säga att valplattformen är 
vår gemensamma berättelse, hur vi 
ser på Sverige och världen och vad vi 
i Centerpartiet vill förändra till det 
bättre, förklarar Michael Arthursson, 
partisekreterare. 

– Den är viktig för att den ger en 
tydlig bild till väljarna om vad en röst 
på Centerpartiet innebär.

Så vad är själva kärnan  
i valplattformen?
– Förändring med ett nytt ledarskap för 
Sverige. Svenska folket kan se tillbaka på 
snart fyra år av politisk osäkerhet.  
Vi har haft en historiskt svag regering som 
haft svårt att komma överens internt. Och 
de förslag som man trots allt har lyckats 
lägga, har ibland varit direkt skadliga för 
Sverige, säger Michael Arthursson.

– Regeringen bedriver en orättvis 
jobbpolitik, misslyckas med integratio-
nen, straffbeskattar småföretagen, kan 
inte upprätthålla rättsstaten i hela lan-
det, låter vårdköerna växa och klimat-
utsläppen öka. Trots en internationell 
högkonjunktur ökar klyvningen mellan 
människor i Sverige. I valet i september 
finns chansen att använda sin röst för 
förändring.

Varför heter valplattformen just 
”Nytt ledarskap för Sverige”?
– För att det är vad Sverige behöver. 
Vi har förslagen, viljan och handlings-
kraften. Vi tar ansvar. Det ligger i vårt 
DNA att kavla upp ärmarna och hugga 
i. Sverige behöver vårt ledarskap.

NYTT LEDARSKAP                   
FÖR SVERIGE

Svenska folket står i september 2018 inför ett antal avgörande val. 
Det handlar om att inte låta Sverige klyvas, att skapa trygghet i hela 
landet och att nå tydliga resultat för miljön och klimatet.

Vi vill vända oro och 
rädsla till hopp och 

framtidstro.
Annie Lööf
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valplattform 2018

Vi gör ett raskt hopp tillbaka i tiden. 
Malmö den 28 september 2017.  
Annie Lööf håller sitt stämmotal inför 
800 entusiastiska centerpartister:

– Det måste finnas tillförsikt.  
En framtid. En vibrerande känsla  
av förväntan av livet, även i utsatta  
förorter och glest befolkade kommuner.

Talet genomsyras av detta. Av hopp. 
Av framtidstro. Av att ”ingenting  
är omöjligt” som Ingvar Kamprad 
brukade säga. Om att det är dags att 
höja blicken.

Denna hoppfullhet är ett genom-
gående drag även i valplattformen.

– Vi vill vända oro och rädsla till 
hopp och framtidstro, säger Annie 
Lööf.

– Du kan se det i blicken. Hos den 
som går första dagen till första jobbet. 
Hos den som precis har startat sitt eget 
företag. Hos den som nervöst går in  
i klassrummet för första uppropet. 

– Vi vill att fler ska kunna känna 
förväntningar och förhoppningar  
inför framtiden. I hela Sverige. 
Vilka områden kommer  
Centerpartiet att lägga  

extra kraft på i valrörelsen?
– Vi har tagit fram en reformagenda 
för att möta utmaningarna på flera 
områden, säger Michael Arthursson, 
och fortsätter:
För det första: Vi tänker inte låta 
Sverige klyvas. Vi kommer att gå till 
val på en politik som skapar möjlighe-
ter för de jobbskapande företagen och 
öppnar dörren till första jobbet för fler. 
Vi vill också se en integration för alla 
i hela Sverige där jobben är nyckeln. 
Vi är det tydligaste alternativet för att 
utveckla hela landet med tillväxt runt 
om i Sverige.
För det andra: Vi står för en trygghet 
i hela landet. Människor ska känna sig 
säkra från brott och övergrepp, men 

också vara säkra på att få en närmare 
och mer tillgänglig vård när de behöver 
det.
Och för det tredje: Vi är övertygade 
om att en grön tillväxt behövs för att 
klara klimathoten. Vi ska gynna gröna, 
smarta tekniklösningar och nya gröna 
lösningar i innovativa företag. Men vi 
behöver också en vardag utan gifter, 
med renare vatten och hav.

Michael Arthursson, bara en fråga 
till. Många gånger när du på  
sociala medier kommenterar  
Centerpartiets goda opinions-
siffror, brukar du avsluta med 
”Men än har ingen röstat.”. Varför?
– Det är bra för Sverige att stödet för 
Centerpartiets politik och värderingar 
ser ut att öka. Men det är resultatet 
på valdagen som gäller. Varje extra 
flygblad, varje extra ringt telefonsamtal, 
varje extra Facebookinlägg kommer 
att räknas. Ju mer vi gör tillsammans, 
ju mer vi peppar varandra, ju mer vi 
arbetar och sliter och hugger i, desto 
större är möjligheterna att Sverige får 
ett nytt ledarskap.

LÅT INTE  
SVERIGE KLYVAS

 > Alla jobb behövs – öppna  
dörren till första jobbet och  
ge jobbskaparna möjligheter.

 > En integration för alla i Sverige  
– jobben är nyckeln.

 > Utveckla hela landet – tillväxten 
skapas runt om i Sverige.

TRYGGHET  
I HELA LANDET

 > Starkare trygghet från brott  
och övergrepp.

 > En nära och tillgänglig vård  
när du behöver den

SVERIGE BEHÖVER 
GRÖN TILLVÄXT

 > Gynna gröna, smarta  
tekniklösningar.

 > Vi kan klara klimathoten.
 > En vardag utan gifter  

– med renare vatten och hav.

»
läs mer

hela valplattformen  
finns på  

centerpartiet.se
NYTT LEDARSKAP                   
FÖR SVERIGE

Vi har en historiskt 
svag regering vars 

misslyckanden drabbar 
Sverige. Därför behöver 
Sverige ett nytt ledarskap.

Michael Arthursson
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”Låt 2018 bli året då vi bygger ihop Sverige igen.  
Tillsammans kan vi vinna valet!” Det var grundbudskapet  
i Annie Lööfs tal på Kommundagarna

Medan Jimmie Åkesson och Sverige-
demokraterna står för hopplösheten, 
så ska vi stå för hoppet.

Säger Annie Lööf och river ner den längsta 
applåden under sitt tal.

Det är kommundagar. Nästan 800 center-
partister från hela landet har samlats på  
Arlanda, vinden viner och snön yr utanför. 
Inomhus är det desto varmare.

– Man får en boost av att träffa alla glada och 
positiva människor. Man hejjar och pratar med 
alla så att man blir helt trött i huvudet, som en 
deltagare uttrycker det. Media serveras semlor 
med fyrklövern i florsocker och journalisten 
Ewa Stenberg twittrar: ”Centerpartiet förnekar 
sig inte. Partiet med i särklass bäst fikabröd.”.

Optimismen, framtidstron och hoppet 
känns i luften när Mari-Louise Wernersson  
kliver upp på scenen och värmer upp publiken: 
–Jag hör aldrig socialdemokraterna prata om 
solidaritet längre, och vi förstår ju varför. Sedan 
är det dags för Annie Lööf som välkomnas av 
rungande applåder. Hon talar om ett Sverige 
där mycket går bra, men också om ett Sverige 
där många inte har det bra:

– Det är parallella samhällen och två verklig-

heter. Och bilder som fyller mig med både oro 
och beslutsamhet, säger Annie Lööf och be-
skriver hur gänget i Rosengård med molotov-
cocktails tvingade den lilla blomsterhandeln att 
stänga och hur rånen mot Salem Kurda i Husby 
till slut fick honom att låsa sin livsmedels butik 
för gott. 

Publiken blir knäpptyst när Annie Lööf 
berättar om vårdpersonalen som inte vågar ha 
namnbrickor längre och som numera sover med 
basebollträ under sängen hemma. Lika tyst blir 

Annie Lööf:

VALET VINNER VI                     TILLSAMMANS

När vi gör 
bokslut  
vill jag att 
känslan av 
optimism 
och fram-
tids tro ska 
vara det som 
präglat 2018. 

Martina Hallström, Nyköping:
– Jag ser mest fram mot drivet! att 
få prata politik med gemene man på 
gatan. Att få berätta om skillnaderna 
vår politik kommer göra och vilka 
lösningar vi ser. Mötet med väljarna 
i alla de olika forumen. Förvisso pra-

tar jag politik i stort sett jämt, men i valrörelsen får jag 
oftare frågan ”varför ska jag rösta på er?” Finns mycket 
att berätta, mycket bra politik att vara stolt över. 

Hans Peters, 
Nacka:
– Det är kul att vara 
ute och kampanja 
och möta väljarna. 
Blir ofta intres-
santa och givande 

diskussioner även om inte alla håller 
med om politiken. Valvinst 2018 
hägrar och det är en strak drivkraft.

Robert 
Bo-
ström, 
Norsjö:
– Kam-
panjan-
det. Att 

få prata politik med alla 
medborgare.

vad ser du fram emot mest inför valåret?
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det i salen när hon talar om cancer-
sjuka Bertils väntan på operation.

För Centerpartiet handlar det 
om trygghet. Att känna sig trygg 
mot brottslighet, men också att 
kunna känna sig trygg med vården. 
Var man än bor i landet. Det är i lju-
set av detta som Annie Lööf också 
presenterar en rad olika konkreta 
förslag för att få ner brottsligheten, 
vårdköerna och minska utanförska-
pet samt ett batteri av åtgärder för 
att öka integrationen, företagsam-
heten och antalet som jobbar inom 
vården. Allt för att bygga ihop Sve-
rige igen och för att alla svenskar 
ska känna hopp.

– De brukar säga att en människa 
klarar sig tre veckor utan mat.  
Tre  dagar utan vatten. Tre timmar 
utan skydd. Tre minuter utan syre. 
Men bara tre sekunder utan hopp, 
säger Annie Lööf och fortsätter: 

– När vi gör bokslut vill jag att 
känslan av optimism och framtids-
tro ska vara det som präglat 2018. 
Men om vi ska komma dit behöver 
vi kavla upp skjortärmarna. Vi mås-
te göra mer. Vi måste göra det som 
krävs för att det ska bli verklighet.

Utanför yr snön. Men varmare 
tider kommer.

Annie Lööf:

VALET VINNER VI                     TILLSAMMANS

Anne Lennartsson, 
Uppsala:
– Jag längtar verkli-
gen att få berätta om 
och sprida vår politik 
överallt o till alla. Jag 
är så trygg med att vi 

har de konkreta lösningar som behövs 
på de utmaningar vi står inför. C står 
verkligen för ett nytt ledarskap. 

Anna-Britta Åker-
lind, Örnsköldsvik:
– Möjligheten som 
öppnar sig att ta över 
i kommunen. Den här 
gången ska vi lyckas! 
Och vi ska göra det 

tack vare alla nya och engagerade med-
lemmar och kandidater. Bra känsla och 
närodlade budskap ska bära ända fram.

Lili-Marie Lund-
ström, Boden
– Jag ser fram emot 
mycket, men framfö-
rallt att gå till val med 
en lista full av kloka 
människor som står 

för humanism, hållbarhet och fram-
tidstro och som jag vet kommer göra 
skillnad kommande mandatperiod. 

kommundagar

Under punkten ”Tillsammans vinner  
vi valet” förklarar moderatorn,  
Center partiets mediestrateg, Karl- 
Johan Karlsson att han har bjudit in 
delar av regeringen och att han är glad 
att de har tackat ja. Tveksamma skratt 
hörs i publiken.

–Aha, ni tänkte att vi har bjudit in 
regeringen som höjer skatter och som 
stänger förskolor? Nej den regeringen 
har vi inte bjudit in. Vi har bjudit i 
nästa regering, säger Karl-Johan, och 
in på scenen kommer alliansledarna 
samlade.

Stående ovation, händer som klap-
par i takt med musiken, busvisslingar.

Lättsam utfrågning, många skratt 
både bland alliansledarna och i publi-
ken. Ulf Kristersson är så förkyld att 
han har svårt att prata.

– Ulf tror på lyssnande ledarskap,  
säger Annie Lööf, och drar ner ytter-
ligare en skrattsalva.

Ett gäng som tycker om varandra.
Tillsammans mot ett gemensamt 

mål.

Alliansledare 
på besök
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Med det nya vårdförslaget tas flera initiativ för att människor ska få 
en närmare och mer tillgänglig vård. Bland annat genom en grundlig 
primärvårdsreform, kortade köer och ett nationellt sjuksköterskelyft. 

Jag förstår inte att svenska patienter accep-
terar det, sa en tysk kollega till mig och 
sanningen är att jag inte heller förstår, 

säger Anders W Jonsson. Han oroar sig särskilt 
för vårdköerna som växer sig allt längre.

– Vissa delar av den svenska vården hål-
ler världsklass, särskilt när det gäller många 
specialist områden. Men den svenska primär-
vården, den vård som vi alla först möter, den 
har stora problem, säger Anders W Jonsson och 
fortsätter:

– För det första när det gäller kontinuiteten 
där patienten får gång på gång träffa ny per-
sonal. För det andra när det gäller tillgänglig-
heten. Det tar för lång tid – och på många 
ställen är vården för långt bort.

I slutändan handlar det enligt Anders  
W Jonsson om människors trygghet.

– Det värsta är att Sverige klyvs regionalt och 
socialt, även när det kommer till vården.  
I exempelvis alliansstyrda Halland får 93  
procent av patienterna ett första besök hos  
en specialist inom vårdgarantins gräns.  

Motsvarande siffra för socialdemokratiskt  
styrda Norrbotten är drygt 60 procent  
Är det rimligt? Är det ens försvarbart?  
Självklart inte.

– Därför vill vi att 95 procent av patienterna 
ska få vård i tid i hela landet. Vi vill också se en 
genomgripande primärvårdsreform med mål 
att fördubbla antalet svenskar som är listade 
hos en läkare. Detta bör ske redan under nästa 
mandatperiod.

I vårdförslaget föreslås också en stor satsning 
på sjuksköterskor.

– Jag som själv är barnläkare, vet att det 
behövs fler duktiga medarbetare inom vården. 
Och sjuk sköterskorna är fullständigt oumbärli-
ga. Därför föreslår vi bland annat att de både  
ska få en examenspremie på 60 000 kr när de 
har arbetat fem år som sjuksköterskor, samt att 
de ska kunna vidareutbilda sig till specialister 
med full lön.

– Vi har lösningarna på hur vi förbättrar 
primärvården. Låt oss gör det, och låt oss göra 
det nu.

Vi föreslår  
att sjuk-
sköterskor 
ska få en 
premie på 
60 000 kr.

NÄRMARE VÅRD  
I HELA LANDET

vad ser du fram emot mest inför valåret?
Petra Svedin,  
Lycksele:
– Jag börjar ett nytt spän-
nande kapitel i mitt liv 
efter 25 år som företagare 
och har massor av tid  
att lägga på politiken! 

Vill jobba för nytt ledarskap för Lycksele, 
möjliggöra finansiering av nybyggande  
och företagsetableringar i glesbygd!

Elin Lemon, Jämt-
land, Härjedalen:
– Att träffa folk och prata 
vilken skillnad Center-
partiet kan göra för jäm-
tar och härjedalningar 
ser jag framemot under 

kommande månader på gator, torg och på 
matvarubutiken. Valrörelsen är fartfylld 
och det gillar jag! 

Peter Jans-
son, Åre:
– Spännande 
samtal med 
många olika 
människor. 
Vikänslan när 

vi bygger ett lag och har roligt 
tillsammans. Att vinna valet!

Anders W Jonsson
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kommundagar

Jenny Adolphsson, 
Köping:
– Ska bli jätteroligt 
att gå ut och möta 
människor nu med 
vårt starka opinions-
stöd. Då kan jag lägga 

fram våra skarpa förslag med glädje 
och inte få kämpa i motvind.

Tim Svanberg,  
Blekinge: 
– Att få prata värde-
ringar med väljarna! 
Då blir det tydligt 
vilket samhälle vi vill 
ha där människor 

inkluderas, till skillnad från SD som vill 
exkludera människor ur samhället. 

Anders Johansson, 
Mönsterås: 
– Att möta väljarna 
för att samtala om 
våra förslag på att 
utveckla samhället 
framåt. 

En grundlig primärvårdsreform
 > Genomför en omfattande primärvårdsreform under nästa mandatperiod
 > Dubblera andelen av befolkningen med fast läkarkontakt under nästa mandatperiod  

Korta köerna i sjukvården 
 > Sätt målet att 95 procent av patienterna i slutet av nästa mandatperiod ska få vård i tid
 > Inför en tillgänglighetsmiljard för att korta köerna och skapa mer tillgänglig vård
 > Korta köerna i barn- och ungdomspsykiatrin med en satsning på 300 miljoner

 

Fler händer i vården  
– ett nationellt sjuksköterskelyft

 > Genomför en särskild satsning på betald utbildning för specialistsjuksköterskor
 > Inför en examenspremie efter grundutbildning till sjuksköterska
 > Skapa fler karriärvägar för sjuksköterskor

VÅRA VÅRDNYHETER

Det är dags att vi ger vårdpersonalen förutsättningar 
att göra sitt jobb. Det är dags att vi tar hand om 
dem, som tar så väl hand om oss.

Annie Lööf i sitt tal på Kommundagarna
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vad ser du fram emot mest inför valåret?
Stihna 
Evertsson 
Johansson,  
Högsby: 
– Alla viktiga 
samtal med 
väljare om 

hur de har det i sin närmiljö 
och hur de kan bli bättre med 
centerpolitik.

Muharrem  
Demirock,  
Linköping: 
– Valrörel-
sen! Att få 
kampanja 
med de 

frågor jag och Centerpartiet 
vill driva. 

Erling 
Cron-
qvist, 
Laholm:
– Plane-
ringen  
av kam- 

panjandet, mötet med 
alla väljare, valvakan och 
firandet.

Ian Kar-
lemark, 
Helsing-
borg:
– Jag ser 
fram emot 
att tillsam-

mans med vårt härliga gäng 
i helsingborg kämpa för 
valvinst. 

MASSOR AV KUNSKAP FRÅN   18 SEMINARIER
Under temat Miljöansvar och 

grön tillväxt – vägen till ett håll-
bart samhälle talade bland annat Kris-
tina Yngwe om att miljö och ekonomisk 
tillväxt är varandras förutsättningar. 
Inte minst har företagen en viktig roll. 
Yngwe berättade om en undersökning 
där människor svarade att det var före-
tag, snarare än politiker, som har en 
nyckelroll för en bättre miljö. Tillsam-
mans med publiken diskuterades bland 
annat biogasens framtid. 

”Sjukvårdsköerna  underminerar 
legitimiteten för hela sjukvårds-

systemet. Varför ska jag betala skatt om 
jag inte får vård i tid?”. Detta var en av 
frågorna som Christer Jonsson lyfte 
under seminariet ”Trygghet i hela  
landet – Hälsa och sjukvård”. Som 
grund för hela seminariet låg Center-
partiets nya vårdförslag, som presen-
terades av Anders W Jonsson.

 
 

”Jag vill att varenda lokal debatt 
ska handla om hur säkerheten är 

lokalt. Jag jobbar för att det ska skickas 
mer pengar till polisen. Men säkerhet 
i alla delar av landet handlar inte om 
polisen. Det handlar om politiskt  
ledarskap på alla nivåer”, sa Johan 
Hedin på seminariet Trygghet i hela 
landet – Polis och rättssäkerhet.  
 
 
 

”Ett välfyllt politiskt skafferi, proppat med 
kunskap som man bara kan ta för sig av.”  
Så beskriver Michael Arthursson de 18 
seminarier som anordnas på kommundagarna. 
Här kommer att axplock från några av dem.
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Naod Habtemichael,  
Göteborg:
– Möjligheten att över-
tyga potentiella väljare 
om varför vår politik 
sitter på lösningarna. 
Och givetvis att stå där 

kvällen den nionde september och känna 
att jag har gett allt.

Thomas  
Haraldsson,  
Alvesta:
– Jag ser 
framemot att 
träffa väljare 
och lyssna på 

deras synpunkter och kunna 
lägga fram de lösningar vi ser 
på samhällsproblemen. 

Ann-Marie Nilsson, 
Jönköping: 
– Att få möjlighet att lyfta 
de frågor jag tycker är 
viktiga i personliga samtal 
med många väljare; miljö-
frågor är högt på min dag-

ordning och likaså integration som jag ser 
djupt kopplad till demokratiska rättigheter. 

kommundagar

MASSOR AV KUNSKAP FRÅN   18 SEMINARIER
Helena Lindahl berättade om när 

polisen dröjde tio timmar för att 
komma till ett inbrott i Klimpfjäll, med 
motiveringen ”det ligger ju så avlägset”. 
Lindahl: ”Eller så är det polisorganisa-
tionen som är avlägsen”.

 
 
 
 
 
 

Under seminariet  ”Låt inte Sverige 
klyvas” talade Emil Källström om 

vikten av att ha ett lokalt filter på parti-
politiken. ”Ställ er frågan: vad innebär 
det här centerförslaget för min kom-
mun och region? Hur många jobb skulle 
sänkta arbetsgivaravgifter innebära 
lokalt? Hur många fler hus byggs när vi 
förenklar reglerna? Hur många nya poli-
ser blir det vår kommun eller region?”. 
Samma metod använder sig Aphram 
Melki av, och tipsade alla kommuner 
att byta ner den nationella frasen till en 
lokal, såsom ”Låt inte Järfälla klyvas”.

”Jag är inte övertygad om att 
EU-parlamentet är bäst lämpad att 

styra över militära insatser” sa Fredrick 
Federley under seminariet ”En ansvars-
full internationell agenda på lokal nivå”. 
Federley argumenterade i stället för att 
låta NATO sköta det militära, och att 
EU är ett komplement med civilt sam-
arbetsområde. Han tog också upp att 
det som kallas för EU-politik  egentligen 
ofta är inrikespolitik. Och att när vi 
lokalt diskuterar EU, ska vi inte glömma 
att EU-samarbetet grundar sig på 
gemensamma värderingar.

Som företagare är man 
lite som Piff och Puff på 
julafton. Det gäller att 
samla ihop och spara 
inför framtiden. 

Annelie Egestam, Småföretagarna

Var det lagom  
gubbgrinigt?

Erik Evestam, LRF

Jag tycker om system. 
När de är bra.

Minna Ljunggren, Fores

Några citat från seminarierna
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Beslutsamhet och optimism. Så beskriver partisekreteraren Michael 
Arthursson dagsformen i partiet. Det är två ord som dessutom ganska 
väl beskriver Michael Arthursson. 

Kommundagarna är hektiska 
dagar för partisekreteraren. 
Han är ytterst ansvarig för 70 

anställda medarbetare som håller ihop 
dagarna och har dessutom fem egna 
framträdanden med på programmet. 
Det kräver – just det – både beslutsam-
het och optimism.

Vi träffas över en kopp kaffe i hotel-
lets lounge. Hit når inte riktigt sorlet 
från våningen under. När så många 
centerpartister, aktiva i kommuner, 
landsting, regioner och i riksdagen träf-
fas för att diskutera politik och samla 
erfarenhet inför valet, låter det en del.
Varför är Kommundagarna  
och lokalpolitiker så viktiga  
i Centerpartiet?
– Det har både med ideologi och 
praktisk handling att göra. Vi vill 
ideologiskt att beslut ska tas så nära 
medborgarna som möjligt. Då är den 
lokala politiken och de förtroende-
valda viktigare än någon annan. Dess-
utom, i kommunen och i landstingen 
fattar man beslut som direkt påverkar 
människor. Ska en skola byggas eller 
ett BB läggas ned? Det är politik i 
praktiken.

– Det är våra lokalt engagerade med-
lemmar som bär upp det här partiet.  

Vi är en folkrörelse, en rörelse som 
växer med tusentals nya medlemmar.
Vad hoppas du att alla deltagarna 
ska ha känt efter att ha varit på 
kommundagarna?
– Att vi är väldigt många som  jobbar 

gemensamt för att åstadkomma 
förändring. Annie och partiledningen 
kommer inte att klara detta ensamma. 
Varje insats är viktig.

Han fortsätter:
– Vi har ett bra utgångsläge. Både 

när det gäller intresset för Center-
partiet och att vi har tagit oss tid att 
utveckla vår politik. Men inga segrar 
kommer av sig själv. Vi har möjligheter, 
men vi har också sju månader av hårt 
jobb framför oss. Den medvetenheten 
tycker jag är påtaglig hos alla här.
Har du något tips  
att ge deltagarna?
– Använd alla kontakter och nätverk 
med andra politiker i kommuner och 
regioner. De kan säkert både ge er nya 
idéer, men också komma med råd och 
stöd när det emellanåt är kämpigt. 
Valet vinner vi tillsammans.
Vad är roligast  
med kommundagarna?
– Middagen och dansen, vi center-
partister vet hur man jobbar hårt 
men vi är också det parti som har 
klart roligast fester, skrattar Michael 
Arthursson. 

Som reklammannen Lars Falk en 
gång skrev:

”Det blir som man är, ungefär.” 

Hektiska dagar som ger 
en grund till valarbetet

vad ser du fram emot mest inför valåret?
Jessika  
Loft-
bring, 
Ale:
– Jag 
ser mest 
fram 

emot att vara en del i det 
goa laget, alla skratt och 
mycket kampanjande!

Gunilla Druve 
Jansson, 
Skara:
– Att träffa och 
samtala med in-
tresserade väljare 
som funderar på 

att rösta på Centerpartiet, där sam-
talet slutar med att rösten är din och 
Centerpartiets. Då har man lyckats!

Mariann 
Sjö-
ström, 
Trelle-
borg:
– Att vi 
efter en 

rolig och intensiv valrörelse 
får ett nytt ledarskap för 
Sverige. 

Stig-Arne 
Hel-
mersson, 
Sotenäs:
– Gemen-
skapen 
bland val-

arbetarna och drivet för att 
lyckas bli det tredje största 
partiet i Sotenäs kommun. 

Vi har möjligheter, 
men vi har också sju 
månader av  hårt 
jobb framför oss.
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Jimmy Nordengren och 
Adbulrahman Ibrahim Mu-
hammed hoppade ut från 
hissen från förfesten, redo för 
bankett.

– Det här är jätteinspirerande dagar. 
Vi kommer att göra allt för laget, 
säger Stina Munters och Anneli 
Hultgren.

Sofia Nilsson,  
Östra Göinge:
– Det jag ser mest fram 
emot är att få träffa väl-
jare och prata trygghet 
i hela landet med fokus 
på vård- och omsorgs-

frågor. Sen är det ju självklart valnatten 
som man ser fram emot. Den kommer 
vara ett resultat av allt vårt arbete. 

Ulrika Axelsson, 
Sjöbo:
– Mötet med 
människor och allt 
som jag kommer att 
lära mig vid besök 
som jag kommer att 

göra. Att folk berättar för mig – Jag har 
varit och röstat och jag kryssade dig! 
Det ser jag fram emot. 

David Liljedal, 
Lund:
– Att få visa för  
väljarna att det är 
Centerpartiet som 
står för hopp och 
framtidstro. När an-

dra bara ser problem ser vi möjligheter. 
Och nattliga kampanjer med ungdoms-
förbundet.

kommundagar

Mingel

Hans Ivarsson, Anna Gunstad Bäckman och  
Hanna Lostelius håller Västmanlands fana högt.

Det var trångt om utrymme när Eskil 
Erlandsson och gänget ställde siktet mot 
banketten.

Olivia Erixon, Evelina Reuterfors och Matilda Laestadius 
är laddade och sugna på centerfest.

Anders Olander, Norrtälje, 
fanns mitt i vimlet.

Underskatta aldrig en riktigt snygg selfie.  
Maria Bojerud och Christina Peterson passar på.

Det var aldrig nåt snack om 
saken. Thomas Andersson, 
från Fåker, bar bankettens 
klart snyggaste kavaj.

Magnus Persson, Solna, 
minglade runt med ett  
leende på läpparna.

Skövdes nya kommunalråd, 
Ulrika Johansson, sken som 
en sol.
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– Jag älskar det. Det är den som jag alltid har varit. Rickard Nordin 
är energipolitisk talesperson för Centerpartiet. Energifrågorna 
sammanfattar hans två stora intressen. Samhällsvetenskap.  
Och naturvetenskap.

Vi träffas på Caffè Ritazza på Göteborgs 
centralstation. Tidigare i veckan har 
Rickard Nordin fått klättrat upp i ett 

vindkraftverk. Strax därefter fått manövrera  
en fem ton tung gripklo i ett kraftvärmeverk. 
Men nu sitter vi här, för att prata om Center-
partiets olika förslag för ett bättre klimat.

– Hur många förslag vill du ha? Hur lång 
tid har du på dig? frågar han innan han sätter 
igång i snabb takt:

– Vi har föreslagit en grön bilbonus, så att 
den som köper en miljövänlig bil får upp till 
100 000 kronor i bidrag.

– Vi vill också att det ska vara obligatoriskt 
att man blandar i förnybart i bränslet för bilar. 
Det kallas för reduktionsplikt och innebär att 
de som säljer drivmedel måste minska ut-
släppen med en viss procentsats. Vi har länge 
förespråkat detta och tycker att det är bra att 
det nu införs. Men det är viktigt att reduktions-
plikten är tillräckligt ambitiös, förutsägbar och 
att kvoterna sätts så att vi  

Vi har före-
slagit en grön 
bilbonus, så 
att den som 
köper en 
miljövänlig bil 
får upp till 
100  000 
kronor i bidrag.

Skattesänkningar för förnybar el. 

100% förnybar elproduktion i Sverige år 2040. 

Inga nettoutsläpp i Sverige senast 2045. 

Inga statliga subventioner för kärnkraft. 

Enklare och tydligare regler för vattenkraft. 

Fastighetsskatten på vattenkraftverk sänks och blir likvärd med andra elproduktionsanläggningar. 

Bibehållna, och utökade, elcertifikat. 

Slopade anslutningsavgifter för havsbaserad vindkraft.

VAD VI GENOMFÖRT I ENERGIÖVERENSKOMMELSEN 

Ingår i Energiöverenskommelsen, en uppgörelse mellan C, S, Mp, M och Kd.

ENERGI FÖR ETT   BÄTTRE KLIMAT
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miljöpolitik

C-FÖRSLAG FÖR BÄTTRE KLIMAT

kan uppnå målet om fossiloberoende  till år 
2030.

– Därför föreslår vi också 500 miljoner  
kronor till bioekonomi. En hel del av fossila 
bränslen skulle kunna bytas ut mot bränslen 
som bland annat kommer från skogen i stället. 
Jag brukar säga att vi måste börja byta ut svarta 
kolatomer mot gröna kolatomer.

Plötsligt ringer hans telefon. Det är TT som 
ska bevaka regeringens presskonferens om  
klimatpolitiska rådet och undrar om han är  
tillgänglig senare i eftermiddag för en  
kommentar.

Rickard Nordin har varit öppet besviken 
till regeringens sätt att sköta utnämningen av 
rådet. Han tycker att när det finns en bred upp-
görelse med andra partier, känns det trist och 
märkligt att regeringen valt att inte förankra ett 
enda av namnen.

Det var han som var Centerpartiets förhand-
lare under Energiöverenskommelsen, som 
syftar till säkra Sveriges energiförsörjning för 
lång tid framöver. Ett avtal som 2016 skrevs 
under av S, Mp, C, M och Kd.

– Det är en överenskommelse som bland  
annat innehåller mål om att Sveriges elproduk-
tion ska vara 100 procent förnybar år 2040 och 
att vi inte ska ha några nettoutsläpp år 2045. 

I Energiöverenskommelsen lyckades Center-
partiet få med flera punkter som rörde vatten-
kraften. Att det ska vara enklare regler och  
prövningstillstånd för den enskilde. Rimliga  
villkor helt enkelt. En annan viktig fråga rörde 
de så kallade elcertifikaten. Att de som produ-
cerar förnybar energi ska få lite extra betalt.  
Det blev en rejäl höjning av ambitionerna. 

–  Sedan har vi under mandatperioden lagt 
massor med andra, egna förslag. Det är bra att 
en villaägare kan sätta upp solpaneler – skatten 
på solel vill vi för övrigt ta bort – och vi vill 
göra det möjligt att dela elen med sina grannar. 
Men vi vill också att de som bor i lägenhet ska 
kunna bli mikroproducenter av el och få skatte-
rabatter om de delar sitt elöverskott.

Mycket av det som Rickard Nordin pratar om 
handlar om beskatta sådant som är dåligt för 
miljön, och minska skatterna för sådant som är 
bra. Grön skatteväxling.

– Vi tycker att man ska helt ska slopa fastig-
hetsskatten på vindkraftverk. Vi vill belöna alla 
goda initiativ.

– Ta till exempel ett åkeri. Vi vill ge en bonus, 
en miljölastbilspremie, när åkeriet köper nya 
lastbilar och väljer miljövänliga sådana. Men 
vi vill även uppmuntra de åkerier som kanske 
redan har lastbilar, men som går över till mer 
miljövänliga drivmedel.

Vi vill göra 
det möjligt 
att dela elen 
med sina 
grannar.

ENERGI FÖR ETT   BÄTTRE KLIMAT

Avskaffa skatten på solel.
Obligatorisk inblandning av biobränsle i flyg.
Sänkta subventioner till fossila bränslen så-
som naturgas.
Grön bilbonus, som blir högre ju miljö-
vänligare bilen är. (Som mest 100  000 kr.)
Premie på nysålda miljölastbilar.
Bonus till åkerier som går över  
till mer förnybara bränslen.
4 miljarder kronor extra till järnvägsunderhåll 
och regionala banor.

Nya stambanor för höghastighetståg.
Producentansvar för kläder och textilier.
Sänkt skatt på elbussar och elfärjor.
Skatterabatter för mikroproducenter som 
producerar förnybar el och delar med sig.
Helt slopad fastighetsskatt på vindkraftverk.
500 miljoner kronor till bioekonomi.
Fler laddstolpar för elbilar.
Enklare regler för villaägare som vill sätta upp 
solpanel, ha eget vindkraftverk etc.
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miljöpolitik

– Samtidigt ska vi inte sticka under stol med 
att vi vill att vissa saker ska bli dyrare. Vi vill ta 
bort en hel del subventioner för bland annat gru-
vindustrin. Och vi vill öka skatten på fossil gas.

Ett ungt par slår sig ner vid cafébordet bred-
vid. Svartklädda, markerade eyeliners. Runt 
omkring är folk i ständig rörelse, några släpan-
des på väskor, på väg till tågen.

Samtidigt, i riksdagens plenisal, lämnar 
Anders Åkesson (c) över tusentals namn-
underskrifter till infrastrukturminister Tomas 
Eneroth. Under parollen Tåguppropet har 
människor engagerat sig för att tågen ska gå  
i tid. Eller att tågen överhuvudtaget ska gå.

– Det är bra att regeringen nu satsar mer 
pengar på att rusta upp järnvägen. Men det 
räcker inte, säger Rickard Nordin.

– Därför har vi föreslagit ytterligare fyra 
miljarder kronor.

– Sedan tycker vi att vi ska investera i riktiga 
höghastighetsbanor och tåg. Tyvärr har för-
slaget som lagts fram blivit en halvmesyr.  

Det som skulle ha blivit höghastighetståg har  
i stället blivit halvhöghastighetståg. Och utbygg-
naden riskerar att ske i snigelfart. Vi är beredda 
att lånefinansiera med svenska staten som 
garant. Och att se hela projektet som en helhet, 
i stället för att bygga om bit för bit. Då ser vi 
också till att kunna satsa på drift och underhåll, 
samt nyinvesteringar i andra delar av landet.

Hans egen resa startade som miljöansvarig  
i gymnasiet, därefter CUF, studier i Göteborg, 
ordförande för Göteborgscentern, på väg att 
trappa ner det politiska engagemanget när han 
plötsligt kom in som ersättare i riksdagen. 34 
år, ensamstående pappa, pendlar mellan Göte-
borg och Stockholm, deltar på Dreamhack och 
har förutom klimatfrågorna funnit ett kall i att 
driva rättvisare regler för e-sportarna.

Han säger att han tycker om att lära sig nya 
saker, och får nya uppslag på förslag genom att 
träffa olika sorters människor. Allt från bygg-
jobbare till naturvetare.

– Jag har världens bästa jobb.

Det är bra att 
regeringen 
nu satsar 
mer pengar 
på att rusta 
upp järn-
vägen.  
Men det 
räcker inte.

”Vi tycker att man ska helt ska slopa 
fastighetsskatten på vindkraftverk”

I stället för att beskatta 
avstånd vill vi blanda i mer 

förnybart i bränslet. Det är glädjande 
att bl a vi lyckades få regeringen att 
till slut backa från att höja skatten på 
biodrivmedel, och att det nu i stället 
blir sänkt skatt på bl a E85.

Anders Åkesson, talesperson  
för transportinfrastruktur och IT

Jag tycker att det är viktigt 
att företagen får ett ansvar 

att samla in kläder och textilier,  
ett så kallat producentansvar. Det 
skulle öka insamlingen så att mer 
textilier återvinns eller återanvänds 
istället för att kastas bort.

Kristina Yngwe,  
miljöpolitisk talesperson
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nedslag i valåret

VIKTIGA NEDSLAG UNDER VALÅRET 2018

Nationell kampanjdag
Den första av flera nationella kampanjdagar där vi möter och samtalar  
med väljarna. Kan genomföras som pendlarkampanj eller i andra former.

Centerpartiets dag i Almedalen
Intensiv dag med ekonomiskt seminarium  
och Annies partiledartal.

Sommaraktiviteter
Vi träffar väljare vid vår travturné,  
Stockholm Pride, O-Ringen med mera.

Valkonvent 
Vi samlas till valkonvent för att fylla på energin  
inför valrörelsens sista fem veckor.

Röstning utlandssvenskar
Första dagen för utlandssvenskar  
att rösta vid svenska myndigheter världen över. 

Första valdagen
Förtidsröstningen börjar! Över 40 procent av väljarna förtidsröstar,  
så vi håller trycket uppe hela röstningsperioden.

Valspurt
Nationell dörrknackardag och kampanjaktiviteter varje dag fram  
till valdagen. Bland annat finns vi på centralstationerna  
i Malmö, Göteborg och Stockholm sista veckan innan valdagen.

Valdagen och valvaka
Vallokalerna har öppet 8–20. Lokala och regionala valvakor.  
Den nationella valvakan hålls på Heymarket i Stockholm.

20 
mars

26 april 
–8 maj

juli

4
juli

3–4 
aug

16 
aug

22 
aug

1–8 
sept

9 
sept

Förvalskampanj
Utspel som kompletteras med köpta  
medier och fullt tryck i egna kanaler.

ValdagLäs mer på Connect!



 20    .    TIDNINGEN C

utblick vvd

En rysare. Så kan man beskriva parlamentsvalen i Nederländerna den 15 mars 
2017. För efter Brexit och Donald Trump ställde sig allt fler frågan: Kommer 
högerpopulisterna nu att marschera fram i den europeiska valen? De första 
dagarna i mars såg det ut så. Men på två veckor kan mycket hända. 

Det gick en lättnadens suck genom stora 
delar av Europa när de första vallokal-
undersökningarna presenterades. För 

tredje valet i rad blev VVD, med premiärminis-
tern och partiledaren Mark Rutte, största parti. 
Visserligen förlorade VVD 8 mandat i parla-
mentet, men med 21,3 procent av väljarna  
i ryggen klart större än Geert Wilders PVV  
som fick 13,1 procent.

VVD:s kampanjchef Bas Erlings har ytter-
ligare en titel: strategichef. Det är ingen till-
fällighet.

– Vårt arbete med att ta fram strategiska kon-
flikter har varit avgörande för våra framgångar, 
menar Bas Erlings.

Så vad menas med en ”strategisk konflikt”? Man 
skulle kunna säga att det handlar om att ha en 
tydlig ideologisk åsikt i en fråga som engagerar 
många människor i samhället och driva sin linje 
konsekvent. Att vara sina värderingar trogna, hur 
hårt vinden än viner, och inte rucka på sitt ställ-
ningstagande. Att vara ett tydligt alternativ.

– Jag tycker att det finns mycket att inspireras 
av när det gäller VVD, säger centerpartisten 
Magnus Demervall, tidigare stabschef hos 
Annie Lööf och med djup kunskap om valkam-
panjer i andra länder. 

– Det är ingen tillfällighet att VVD har 
vunnit tre val i rad och ligger på historiskt höga 
nivåer. Mycket av detta kan förklaras genom 
deras strategiska arbete. Men jag tycker också  

 

 
att man ska lyfta fram hur oerhört 

systematiskt man därefter har arbetat efter 
strategin. 

– De tänker först, är tydliga med sina 
hjärtefrågor – och sen jobbar alla i partiet 
mot samma mål.

Tillbaka till valets sista tv-debatt, mars 2017.
På ena sidan högerpopulisten Geert Wilder. 

På andra sidan liberalen Mark Rutte.
Hela valet handlar i slutändan om en enda 

fråga, säger Mark Rutte. 
”I vilket slags land vill du leva i?” 
Och fortsätter ”Jag vill ha ett land där vi lever 

tillsammans på ett normalt sätt – ett land som har 
visat världen att vi inte faller för falsk populism.”

Se där, en klar linje i ett ämne som engagerar 
många. Där två tydliga alternativ ställs mot varan-
dra. Och ett svar som motar populisterna i grind.

De tänker 
först, är 
tydliga med 
sina hjärte-
frågor – och 
sen jobbar 
alla i partiet 
mot samma 
mål.

SÅ HÄR MOTAR MAN 
POPULISTERNA I GRIND

 > Liberala VVD (översatt ”Folkpar-
tiet för Frihet och Demokrati”) är 
Hollands största parti. Partiledaren 
Mark Rutte blev premiärminister år 
2010 och VVD har regerat genom 

olika partikoalitioner sedan dess. I 
valet 2017 backade VVD visserligen 
8 mandat, men blev ändå största 
parti och behöll efter regerings-
förhandlingar makten. VVD står till 

höger om socialliberala D66, som vi 
skrev om nr 3:2016. Båda partierna 
är medlemmar i ALDE och Liberala 
internationalen.

VVD:s strategi- och 
kampanjchef Bas 
Erlings (till vänster) 
och centerpartisten 
Magnus Demervall 
(till höger).

VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE (VVD), HOLLAND
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Åkesson 
inspirerade  
i Dalarna
 ӹ Centerpartiet Dalarna riv-

startade som vanligt året med 
sina ”Inspirationsdagar”, där man 
blandar inspiration och informa-
tion med utvecklande seminarier. 
De här dagarna ger en bra start 
på året. 

I år samlades runt 140 center-
partister ifrån hela Dalarna, varav 
flera var helt nya medlemmar. 

Huvudnummer på inspirations-
dagarna var riksdagsledamoten 
Anders Åkesson, som engagerat 
talade om det valår som vi har 
framför oss och behovet av ett 
nytt ledarskap för Sverige. 

Under rubriken ”Bli en va l-
vinnare” berättade EU-parla-
mentarikern Fredrick Federley, 
numera även bosatt i Dalarna,  
om sina egna upplevelser som 
kandidat i olika valrörelsen.  
Och vad som krävs av oss för 
att vi ska stå som valvinnare på 
kvällen den 9 september.

Jämställdhet  
i fokus
 ӹ Åseda Centerkvinnor höll 

sitt årsmöte på Vedbänke gård 
i Lemnhult. Inbjuden gäst var 
Malin Adell Kind som gav ett 
smakprov på vad som kommer 
ingå i det jämställdhetspolitiska 
program som ska tas på för-
bundsstämman i juni i år. 

Programmet handlar om frihet 
i tre avseenden: ekonomi, sexuellt 
och strukturellt. Centerkvinnor-
na firar i år 85-årsjubileum och 
sedan 1933 har förbundet kämpat 
för jämställdhet – men fortfaran-
de finns stora skillnader mellan 
könen.

Inför höstens val kommer  
dessa finnas med på agendan. 
Verksamhetsberättelsen visar 
på en aktiv förening som gjort 
många besök under året samt  
traditionsenligt delat ut ett  
diplom till en kreativ och  
företagsam kvinna. 

korta nyheter

Biogasdrivet bibliotek 
unikt i hela Europa
 ӹ För att Kungsbacka 

ska gå i en tydligare 
riktning mot ett hållbart 
samhälle måste kom-
munen vara föregångare 
i miljöarbetet, säger 
Fredrik Hansson, Cen-

terpartiet i Kungsbacka. 
Kommunen behöver 
också underlätta för 
människor att aktivt 
kunna bidra för att 
minimera långsiktig 
miljöpåverkan. 

I januari togs därför 
den första biogasdriv-
na biblioteksbussen i 
Sverige och förmodligen 
i hela Europa i drift i 
Kungsbacka kommun. 

Maria Andersson inviger bokbuss.

 ӹ Den 24 januari träffades Centerpar-
tiets nya seniornätverk i riksdagen. 
Syftet: få nyckelpersoner som sprider 
våra äldre- och seniorfrågor i hela 
landet. Ett 80-tal medlemmar slöt upp 
och fick bland annat träffa Annie Lööf 
och Anders W Jonsson.

– Mötet gjorde mig riktigt glad, 
säger Solveig Zander, riksdagsledamot 
och initiativtagare till Centerpartiets 
seniornätverk.

– Jag ser det som en bekräftelse på 
att seniornätverket och centerpoliti-
ken på området är efterlängtat.

Nätverket kommer framför allt 
att jobba på lokal nivå, i mötet med 

människor. Syf-
tet är främst att 
få nyckelperso-
ner som spri-
der Centerpar-
tiets äldre- och 
seniorfrågor i 
hela landet. Men 
också att lyssna. 

Seniornätverket 
är öppet för alla medlemmar i Center-
partiet och Centerkvinnorna.

– Vid valet i höst ska ingen center-
partist tveka och ”ducka” när någon 
kommer till valstugan och frågar 
vad vi vill göra för pensionärer, säger 
Solveig Zander.

Premiär för seniornätverket

Jag är så glad att vi nu har ett seniornätverk  
i Centerpartiet. Vi behöver äldres kompetens 
och erfarenhet i arbetslivet. Vi måste göra upp 

med ålders diskrimineringen. Annie Lööf

Solveig Zander
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hur blev du värvad till centerpartiet?
Hanna Lönegård, 
Billinge:
– Jag tog själv kontakt 
och skickade in min 
ansökan. Men jag 
hade innan dess pra-
tat en hel med en f.d. 

kollega, som är centerpartist i Broby.

Sofia Gustavsson, 
Göteborg: 
– Du kommer att 
göra skillnad, sa en av 
mina närmsta vänner, 
och bjöd med mig.

Karin Sandström, 
Ludvika:
– Det var min f.d 
granne som först 
ringde. Jag var på ett 
möte och kände då att 
jag hade hittat hem. 

Så jag lämnade Moderaterna och gick 
med i Centerpartiet.

medlemsvärvning

Centerpartiet växer så att det knakar, förra året blev 3   334 nya 
medlemmar i partiet. Emma Petersson, organisationsutvecklare, delar 
med sig av sina bäst tips för att vi ska bli ännu fler centerpartister.

Varför är det viktigt  
att värva nya medlemmar?
– Ju fler vi är desto starkare blir vi. Med-
lemskåren behöver spegla det svenska 
samhället vad gäller mångfald i både ål-
der och bakgrund. Efter valet i år är det 
viktigt att det finns medlemmar som 
kan fylla platser i fullmäktige, nämnder 
och styrelser. Då är det bra om de har 
varit med ett tag och vet hur det går till.
Vad går medlemsavgift till?
– Pengarna går oavkortat till kretsen.
Vad är det bästa argumentet  
att faktiskt gå med i partiet,  
och inte ”bara” vara sympatisör?
– De flesta medlemmar säger att de har 
fått en möjlighet att påverka ”på riktigt”, 
inte bara stå vid sidan om och titta på. 
Andra saker de säger är att de har lärt sig 
mycket om hur samhället/kommunen/
regionen fungerar och att de får träffa 
otroligt många trevliga människor. De 
får ett stort nätverk och de känner att de 
är med i ett sammanhang.
Om man tycker att det  
är lite pinsamt att fråga,  
vad ska man tänka på då?
– Det är inte pinsamt alls! Nästa gång 
någon säger något positivt om  
Centerpartiet eller Annie Lööf testa  
att säga ”Vad kul att du tycker det! 

Skulle du vilja bli medlem i Center-
partiet?” Personen i fråga har redan 
uttryckt att hen gillar oss och kommer 
inte att bli arg för att du frågar, snarare 
tvärtom. De allra flesta blir glada, 
smickrade men också lite  överraskade. 
För vånansvärt många säger ”Ja, varför 
inte? Vad innebär det att vara med-
lem?” Då ska du berätta varför just 
du är medlem och vad du fått ut för 
positivt av det. Var personlig. Ditt 

engagemang inspirerar andra. Inget 
slår det personliga samtalet.
Vilket är ditt bästa  
medlemsvärvartips?
– Gå igenom ditt nätverk. Vilka perso-
ner finns det runt dig som har uttryckt 
positiva saker om Centerpartiet? 
Kanske är det en släkting, din granne, 
föräldern i ditt barns idrottsklubb eller 
en företagare på orten. Ta ett samtal 
med dem.  

”De flesta blir glada och 
smickrade när de får frågan”

»
tips

På centerpartiet.se/
connect finns  

fler tips
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Lösningen är inskickad av: 
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Skicka din lösning senast den 1 maj 2018 till:  
Centerkryss 1/2018, Centerpartiets riksorganisation,  
Box 2200, 103  15 Stockholm
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Vinnarna i korsordet nr 5, 2017



Valåret 2018  
är nu inlett  
på allvar

Ö
ver hela landet diskuterar Centerpartister om hur vi minskar den  
sociala och regionala klyvningen, skapar trygghet i hela landet och om 
varför vi behöver grön tillväxt. Men valåret är även präglat av tydliga 

värderingsdiskussioner. 
Det är nödvändigt. Vi kan inte längre ta grundläggande värderingar 

för givna. Den liberala demokratin, våra mänskliga fri- och rättigheter, 
det sociala och ekonomiska ansvarstagande där 
äganderätt och näringsfrihet värnas utmanas nu. 
Nationalistiska och populistiska krafter gör att 
dessa värden inte längre kan tas för självklara. 
Valet 2018 blir därför ett tydligt värderingsval. 

Svenska folket kan nu se tillbaka på snart 
fyra år av politisk osäkerhet. Trots en interna-
tionell högkonjunktur ökar klyvningen mellan 

människor i Sverige. I valet i september finns chansen för alla att använda 
sin röst för förändring.

Jag är övertygad om att Sverige behöver hopp, framtidstro och  optimism. 
Jag är övertygad om att Sverige behöver oss i Centerpartiet. Vi ser de pro-
blem vi står inför men drabbas inte av hopplöshet. Vi är övertygade om att 
Sverige kan bli starkare, tryggare och öppnare. Vi har stor erfarenhet av att 
regera, att ta ansvar och att visa handlingskraft för att uppnå tydliga resultat 
som gör livet bättre för människor i vardagen.

Valåret har väntat på oss. Det är dags för ett nytt ledarskap för Sverige.
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