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Bejublat 
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”Låt oss  
se varje 
människa”

Budgetförslag: 
>  Håll samman Sverige
>  Trygghet i hela landet
>  Grön tillväxt

Ett grönare  
och bättre 
EU
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våra syskon

På gång bland syskonen

CENTERKVINNORNA  Jämställdhet 
kommer vara en prioriterad fråga i val
rörelsen och som kvinnoförbund har 
Centerkvinnorna en viktig roll i att föra 
fram vardagsnära, liberal och frihetlig 
jämställdhetspolitik. Inför valet kom
mer vi aktivt visa på att vi och Center
partiet är den kraft för jämställdhet 
som Sverige behöver. Våra politiska 
förslag utgår från ekonomisk, sexuell 
och strukturell frihet och avser rätten 

till ekonomisk  självbestämmande och 
egenmakt, rätten till kroppslig integri
tet och sexualitet samt rätten att fatta 
egna beslut och leva ett liv i trygghet 
fritt från våld och förtryck.

Vi vill i valrörelsen särskilt betona 
vikten av systerskap inom politiken,  
i våra politiska förslag och när vi verkar 
för jämställdhet i alla delar av samhäl
let. Ta del av vårt  jämställdhetspolitiska 
arbete i valrörelsen via #hejsyster.

CUF  Valåret hettar upp för varje dag 
som går. Just nu pågår en intensiv pe
riod där CUF:are i hela landet springer 
mellan skolbesök och debatter innan 
skolorna stänger. Vi har också under 
våren genomfört en förbundsstämma 
där 200 CUF:are samlades för att till

sammans befästa de politiska program 
vi tar med oss in i valrörelsen och nästa 
mandatperiod. Vi har dessutom valt 
fram en ny förbundsstyrelse och antagit 
nya stadgar. Men framförallt har vi 
tillsammans tagit avstamp in i val
rörelsen. Nu är sommaren nära och när 

skolorna stängt rullar vi ut med CUF:s 
festivalturné för att möta väljare och 
värva medlemmar. 

Det känns  verkligen att valrörelsen 
har kommit igång nu och att det är den 
närmsta tiden det avgörs om  Sverige får 
en ny regering.

CENTERSTUDENTER Helgen den 
20–22 april  arrangerade Centerstuden
ter sin förbundsstämma i Uppsala. En 
ny styrelse bestående av förbundsord
förande Naod Habtemichael, vice för
bundsordföranden Elin Larsson och 
Isak Kupersmidt samt ledamöterna 
Algot Thorin, Oskar Qvarfort, Warda 
Fatih, Jonathan Arvidsson, Robert 
Steffens och Caroline Ferning valdes. 

Förbundet har dessutom nyligen 
anställt både en kampanjgeneral, Indra 
Rehbinder, och en pressekreterare, 
Anna SimonKarlsson. Siktet är inställt 
på att driva en storslagen valrörelse 
där våra idéer får utrymme i debatten. 
Tillsammans med alla medlemmar 
runt om i landet ska vi säkerställa att 
Centerpartiet är ett givet val bland 
studenter och akademiker.

Centerkvinnorna – en kraft för jämställdhet!

Festivalturné anordnas för att möta väljare

Centerstudenter växlar upp inför valet

framåt!
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1  Cirkus för hopp och styrka 
Clowner utan gränser arbetar under 

två år, runtom i Sverige, med skratt 
som verktyg för att minska ångesten 
och stärka den psykosociala hälsan 
hos ensamkommande unga.

2  Grön kraft i Sydsudan
Läkarmissionen stöder ett plante

ringsprojekt utanför Juba i Sydsudan. 
Här finns en plantskola för bland an

nat pumpa, citrus, mango, banan, 
passionsfrukt och virkesträd.

3 Påskfest  
för syriska familjer 

Svenska entreprenören Michel 
Issa har under ett sex år arbetat 

med stöd till syriska änkor och 
deras barn. Nu är det 280 kvinnor 

med barn som får stöd, och det  
ordnas bland annat en årlig påskfest.

Vår väg:  
Framåt!

Valdagen närmar sig med bestämda steg. En mandat
period brukar kunna liknas vid ett stentufft  poli
tiskt maratonlopp. Men tiden sedan valet 2014 har 

ibland känts som en nattorientering i november. Gropigt, 
råkallt, beckmörkt. Riktigt svårt att hitta rätt och desto 
lättare att falla omkull.

Valrörelsen ska vara demokratins högtid. Fria 
människor i öppna samhällen får bestämma hur landet ska 
styras de kommande åren. De politiska partierna kan visa upp 

sina bästa idéer, djärvaste
reformer och sina stoltaste kandidater.

Men någonting känns konstigt.  
Det är ingen trängsel för att komma  
först till de 
spännande 
visionerna.  
I stället 
bökas och 
stökas det  

i mörka återvändsgränder, där misstro,  
rädsla och aggressiv nationalism far runt  
som tjutande spöken.

Vi i Centerpartiet väljer en annan 
väg. Där vissa bara ser problem, ser vi 
också möjligheter. Där alltför många 
jagas av oron, vill vi vägledas av hop
pet. Där främlingsfientlighet håller på 
att gripa tag, står vi för humanism och 
medmänsklighet.

I stället för att vända kappan efter 
hårda kalla vindar, väljer vi en annan, 
optimistisk väg för Sverige. Framåt!

Michael  
arthursson
PARTISEKRETERARE 

välkommen

Krönika

Där alltför 
många 
jagas av 
oron, vill  
vi vägledas 
av hoppet. 
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framåt!
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Henrik Oretorp,  
distriktsordförande  
Centerpartiet Halland:
Oftast när jag tillfrågar om med
lemskap har jag en tanke om vad 
just den unika personen skulle 
kunna bidra med till Center partiet 
och att jag berättar vilka olika 
möjligheter ett politiskt engage
mang ger.

Solveig Granberg, Umeå:
– Våga fråga! Man känner om 
någon är intresserad och jag får 
sällan nej när jag frågar.

innehåll

ett urval av det som finns i detta nummer
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20

VILKET ÄR  
DITT BÄSTA  
MEDLEMS- 
VÄRVARTIPS?

VALTEMA
När kommunikationschefen 
presenterar förslaget blir det 
både applåder och visslingar.

BUDGET
Vi satsar stort för att  
hålla samman Sverige.

UTBLICK FRANKRIKE
Vad vi kan lära av Macron  
och En Marche!

VÄRDERINGAR
”Vi måste stå upp för att  
alla människor är unika  
och lika mycket värda.”

TRYGGHET & SÄKERHET
Historiskt stor satsning på nio 
miljarer kronor extra till 
polisen under tre år.

EU-ARBETET
Lyckat arbete – har lyckats driva 
igenom en rad olika förslag.

Följ Center-
partiet  
på Instagram 
och bli en  
valvinnare  
du med

Följ  
Center-
partiet  
på Face-
book

SMÅFÖRETAGARE
för Sverige FRAMÅT!

På många sätt går det bra för Sverige. Men inte på alla.

Småföretagare kämpar med krångligt pappersarbete och höga skatter. 
Och många människor står fortfarande utanför arbetsmarknaden trots 
att de både vill och kan jobba. När andra vill införa fler regler och höja 
skatterna vill vi istället ge småföretagen bättre möjligheter att växa 
och anställa. Så att fler människor kan få jobb – över hela landet.  
För nya jobb skapas inte av politiker, de skapas av småföretagare. 

 
Vilken väg väljer du?

framåt!
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Flygblad  
mot nazister
 ӹ Under 1 maj i Ludvika delade 

Sarah Hjälm, från den lokala Cen
terkretsen tillsammans med riks
dagskandidaten Camilla Anders
son Sparring, Falun, ut nära 100 
flygblad till den publik som stod 
längs stadens gågata. Detta för att 
i många fall uttrycka sitt djupa 
missnöje över det demonstra
tionståg med nazister som skulle 
passera en kort stund efteråt.

På grund av den påtagliga na
zistiska närvaron i kommunen var 
såväl regeringsrepresentanter som 
förintelseöverlevaren Hédi Fried, 
94 år närvarande.

Lättare för utlandssvenskar  
att rösta på Centerpartiet

 ӹ USA, Storbritannien, 
Norge och Spanien är 
några av svenskarnas 
favoritländer att flytta 
till. Men det var bara  
32 procent av de 161 000 
röstberättigade utlands
svenskarna som röstade 
förra valet. 

Inför årets  riksdagsval 
satsar Centerpartiet där
för på att höja utlands
svenskarnas valdelta
gande, göra det lättare 
för dem att rösta på par

tiet och höja valresul
tatet.

Centerpartiet kommer 
ha ett särskilt handlings
program med frågor som 
är viktiga för utlands

svenskar, synas i deras 
digitala forum och sprida 
riksvalssedeln bland 
utlandssvenskarna.

Känner du någon som 
är utlandssvensk? Tipsa 
gärna om vår rikslista! 
Framåt valet kommer 
man kunna beställa den 
via centerpartiet.se och 
få den skickad hem till 
sig, var i världen man 
än bor.

Siffrorna i artikeln  
är hämtade från  
SOMinstitutet.

»
känner du någon  

som är utlandssvensk?
beställ en rikslista  
på centerpartiet.se

korta nyheter

 ӹ I mars fick Center partiet i 
Vellinge en nystart genom ett 
samgående med det lokala partiet 
Nya Listan som suttit i kommun
fullmäktige sedan 2010. 

– Samgåendet med Nya Listan 
och Centerpartiets framgångar 
på riksplanet betyder att vi nu gör 
comeback i kommunfullmäktige, 
säger Magdalena Nour som är 
Centerpartiets toppkandidat  
i Vellinge. 

Ny start  
för Vellinge

 ӹ ”Att få andra män
niskors förtroende, kun
na vara med och påver
ka och få göra skillnad 
är också vad som ligger 
i vågskålen. Jag insåg att 
partiledarskapet skulle 
ge mig chansen att få stå 
längst fram och leda det 
parti jag engagerat mig 
i och trodde så mycket 
på. Hur kan en gammal 
målvakt, med benhård 
vinnarskalle, tacka nej 
till det när det väl kom
mer till kritan?”

Nu har Annie Lööfs 
”Sanningens ögonblick” 
kommit ut. I boken 
beskriver hon hur det är 
att vara partiledare, om 
sitt arbete för jämställd
het och  företagsamhet 
och om vilka värde
ringar som driver henne. 
Det är en bok om ledar
skap, om en barsk fran
syska på axeln, om sorg 
och lycka och om hur 

det är att vara människa 
i politikens centrum.

– Jag är mitt uppe i 
mitt politiska engage
mang men har ändå fått 
vara med om så mycket. 
Både höga höjder och 
djupa dalar. Det har 
gjort att jag fått med 
mig erfarenheter och 
färdigheter som ut
vecklat mig som ledare. 
Jag vill att den som 
läser min bok ska få en 
tydlig uppfattning om 
vem jag är som person, 
vilka drivkrafter jag har 
och vilka värderingar 

som bär mig, både till 
vardags och som parti
ledare, säger Annie Lööf 
när vi träffar henne på 
 boksigneringen i Malmö.

”Sanningens ögon
blick” säljs i butik och 
via ehandel.

Läs Annie Lööfs bok

framåt!
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SJUKSKÖTERSKOR
för Sverige FRAMÅT!

På många sätt går det bra för Sverige. Men inte på alla.

Samtidigt som vårdköerna är alldeles för långa på många håll i landet, 
går personalen på knäna och de personliga mötena hinns inte med.  
När andra väljer att begränsa valfriheten och låta vårdköerna växa,  
vill vi göra tvärtom. Vi vill skapa fler vårdalternativ, korta köerna och  
ge alla möjlighet till en personlig läkare. Så att trygg och nära vård  

finns där när den behövs som mest, över hela landet.
 

Vilken väg väljer du?

SMÅFÖRETAGARE
för Sverige FRAMÅT!

På många sätt går det bra för Sverige. Men inte på alla.

Småföretagare kämpar med krångligt pappersarbete och höga skatter. 
Och många människor står fortfarande utanför arbetsmarknaden trots 
att de både vill och kan jobba. När andra vill införa fler regler och höja 
skatterna vill vi istället ge småföretagen bättre möjligheter att växa 
och anställa. Så att fler människor kan få jobb – över hela landet.  
För nya jobb skapas inte av politiker, de skapas av småföretagare. 

 
Vilken väg väljer du?

”Centern vill gå framåt.” Det är huvudrubriken på Sveriges Radios 
artikel om Centerpartiets valkampanj 2018. Helt rätt!

Jag älskar det, det känns rätt i magen 
direkt! säger Maja Westling från Umeå, 
som tillsammans med de andra på val

ledarkonferensen den 23 mars var bland de för
sta att se det nya valtemat Framåt! Det är ett 
tema som går hem bland publiken, när Center
partiets kommunikationschef Ola Spännar  
presenterar Framåt! blir det både applåder,  
visslingar och högljudda ”Ja!” Snart dyker ordet 
Framåt! upp både i programpunkter och sociala 
medier. Inte bara bland centerpartister. Dagens 
Nyheters humoristiske Viktor BarthKron blir 
så inspirerad av kampanjen att han ger sig i kast 
med liknande förslag för de andra partierna.

Centerpartiets kommunikationschef Ola 

Spännar skrattar till när han tänker på det, 
sedan blir han lite allvarligare igen:

– Det känns jättefint att Framåt! så snabbt 
blev väl mottagen och etablerad både bland 
medlemmarna och bland andra. Och man kan 
göra så mycket under temat, redan de första 
veckorna såg jag massor med fina och finurliga 
Framåt!idéer runt om i Centersverige.

Framåt! – hur kom ni fram till det temat?
– Det är hämtat från vår politik, inte minst 

från stämman i Malmö och sedan valplatt
formen. Framåt! är ett uttryck för att vi tror  
på framtiden och vår optimism, säger Ola 
Spännar, och fortsätter:

VÅRT VALTEMA:  FRAMÅT!

Framåt! visar 
vår tydliga 
riktning och 
positiva 
framtids-
optimism.

Michael 
Arthursson, 
partisekreterare

framåt!
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GRÖN TILLVÄXT
för Sverige FRAMÅT!

På många sätt går det bra för Sverige. Men inte på alla.

Utsläppen ökar och klimatet påverkas. Men när andra möter miljöproblemen 
med inbromsning och en massa tomma mål, vill vi göra tvärtom. Vi ser inte 
tillväxt som ett miljöhot. Istället ser vi möjligheter till utveckling, ny teknik 
och miljövänliga bränslen. Då behövs en politik som ger konkreta resultat  

för miljön och för ett växande, förnybart samhälle. 
 

Vilken väg väljer du?

medmänsklighet
för Sverige FRAMÅT!

På många sätt går det bra för Sverige. Men inte på alla.

Integrationen misslyckas, människor fastnar i mångårigt utanförskap  
och Sverige riskerar att delas. Men när andra svartmålar och bara  
ser problem, ser vi potential. Vi vill öppna vägen till fler enkla jobb,  
så att fler människor kan delta i samhället och försörja sig själva.  
Så skapas bättre integration och ett mer medmänskligt Sverige. 

 
Vilken väg väljer du?

valtema

– Det vi ser nu är att det öppna demokratiska 
samhället, hotas av aggressiv populism och  
nationalism. Vi tänker inte sitta stilla och tiga 
när vi står inför ett av de viktigaste valen på 
länge, säger Ola Spännar och fortsätter:

– Framåt! har såklart förankrats rejält  
i  partiet, vi har också provat det mot våra  
väljare som verkligen uppskattar det.

Hur tycker du att man använda Framåt!?
– Jag ser det lite som karaoke. Den  nationella 

reklamkampanjen är bakgrundsmusiken,  
medan centerföreträdare runt om i landet  
står för själva sången, berättar Ola Spännar.

– Ju mer vi använder Framåt! desto tydligare 

uppfattas vi av väljarna. När människor  
möter Centerpartiet när de är på Facebook, 
läser i tidningen, är på travet eller tar tåget  
till jobbet – då ska ingen kunna missa vad  
vi står för. 

– Vi ser problemen i samhället, vi tar dessa  
på allvar och vi har tydliga lösningar. För att 
citera en av våra egna annonser: ”I stället för  
att vända kappan efter vinden och dras längre 
ut mot kanterna, så väljer vi en annan väg  
för hela Sverige: framåt.” Jag tycker att det  
sammanfattar drivet i hela vårt parti, säger  
Ola Spännar, kommunikationschef.

Valtemat har tagits fram i samarbete med 
kommunikationsbyrån M&C Saatchi.

VÅRT VALTEMA:  FRAMÅT!

Jag tycker  
att Framåt! 
samman-
fattar drivet  
i hela vårt
parti.

Ola Spännar,
kommunikations-
chef

framåt!
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nätkampanj

Det är samtalen som driver valkampanjen framåt!  Hur gör man det på 
nätet? Emma Fahlstedt, chef egna kanaler, ger sina bästa tips.

När du läser något på Center
partiets Facebook eller 
Instagramsida, är det stor  

sannolikhet att det inlägget har funnits 
inplanerat i Emma Fahlstedts excel
ark sedan lång tid tillbaka. 

Emma Fahlstedt är  Centerpartiets 
chef för egna kanaler, det vill säga 
webbplats, sociala medier och 
 tidningen du just nu håller i handen. 
Hon talar sig varm för just planeringen:

– Planen är grunden i allt, så att 
man inte springer åt olika håll. Den  
är också något att hålla sig till i slut
spurten när tempot blir högre. Vad ska 
vi göra, i vilka kanaler, hur ofta och 
vem ska göra det? Det är tre frågor 
som jag tycker att varje krets ska ställa 
sig, säger Emma Fahlstedt.
Centerpartiet kommer att driva 
en dörrknackningskampanj.  
Kan man även göra det på nätet?

– Absolut! Jag ser ingen skillnad 
mellan att samtala med människor 
i deras dörröppningar och att  prata 
med människor via nätet. Det är 
precis lika personligt, säger Emma 
Fahlstedt och tillägger:

– Det är valår, många är intresserade 
av samhällsfrågor och de tar sig tid att 
läsa och skriva. Det är ett gyllene till

fälle för oss att möta  väljarna 
där de är, i hemmen 

och på sociala medier. 
Prova att göra en som 
enkel sak som att 
skriva ”Vilken fråga 
är viktigast för dig i 

valet?” i din statusrad 
på Facebook. Du kom

mer att bli förvånad över hur många 
som engagerar sig! Och glöm inte att 
besvara varje svar du får, annars blir det 
ju inget samtal, säger Emma Fahlstedt.
Vad är det viktigaste att tänka på 
när man kampanjar på nätet?

– Ha kul! Du är oerhört betydelse
full och spelar roll. När du samtalar, 
delar, kommenterar eller gillar, hjälper 

du till att bygga Centerpartiet och 
bidrar till vår valvinst, säger Emma 
Fahlstedt och avslutar med ett prak
tiskt tips:

– Gå med i Facebookgruppen 
Centerpartiets samtalskampanj 2018: 
Framåt! Där får du massor av tips  
och inspiration, både på digitala och 
fysiska kampanjer runt om i landet.

TILLSAMMANS 
VINNER VI VALET  
PÅ NÄTET

»
facebook

gå med i center-
partiets samtals-

kampanj

          Det är ett gyllene tillfälle för oss att möta väljarna 
          där de är, i hemmen och på sociala medier.

framåt!
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kampanjledarutbildning

– Jag hoppas att jag är så sliten och trött att jag knappt känner  
igen mina kollegor. Jaafar Al-Jabiri från Kalmar är en av drygt  
200 centerpartister som har samlats Quality Hotel Globen i Stockholm  
på kampanjledarutbildning, och han pratar om den 9 september 2018.

TAGGADE TILL TUSEN

Om jag är pigg på valdagen, då har jag 
inte gett järnet, säger Jaafar AlJabri, 
kampanjledare för CUF Kalmar.

Nu, i pausen mellan passen, verkar desto fler 
vara pigga. Unn Harsem från Uppsala sätter 
ord på känslorna:

– Det här känns jättebra, jag är supertaggad! 
Nu gäller det att föra över den här positiva 
energin till de övriga hemma i distriktet och 
kretsen.

Även från de inbjudna talarna betonar just 
energi. Olle Fack, med en bred bakgrund inom 
näringslivet, talar under temat ”Min roll som 
kampanjledare”:

– Att vara ledare går ut på att flytta energi 
från en punkt till en annan. Vårt ansvar är att 
vara bäst i september, det här är SM i politik. 
Och glöm inte det som Maud sa, den som har 
roligast vinner!

Konferensen stora tema är ”Samtalsdriven 
kampanj” och både varför och hur får sina svar. 
Passande nog, hålls huvudpunkten just i sam
talsform. Magnus Demervall, tidigare stabs
chef för Annie Lööf, samtalar med inbjudna 
 gäster, som tar plats i fåtöljerna på scen. Helene 
Skulstad, nationell kampanjledare för norska 

Venstre och med egna erfarenheter från dörr
knackningskampanj i valet 2017, får en spon
tan applåd när hon berättar att de knackade på 
80 000 dörrar: 

– Vi kan inte bestämma hur många som 
ska öppna. Men vi kan bestämma hur många 
dörrar som vi ska knacka på, säger Helene 
Skulstad, medan Joakim Frantz, tidigare  
kampanjledare på ALDE fyller på:

– Holländska liberala partiet VVD har  
faktiskt byggts upp på dörrknackning,  
i dag är de störst och har regeringsmakten.

Emma Fahlstedt,  chef för egna kanaler på 
Centerpartiet, passar på att slå ett slag för det 
digitala samtalet och för att ha en plan för det: 

– 2018 är det digitala inte ett komplement 
utan ett fundament, säger hon och får medhåll 
av de övriga.

Joakim Frantz avslutar med en uppmaning 
till de samlade valledarna: 

– Det är bara att köra! Man är nervös. Men 
man gör det. Så ut med er så fort som möjligt 
och prata, det är bara att hugga i!

Den 9 september 2018 är förmodligen Jaafar 
AlJabri och många fler med honom slitna och 
trötta – men lyckliga.

Det är bara 
att köra!

Unn Harsem

Jaafar Al-Jabri

När 200 centerpartistiska kampanjledare samlas inför valet, 
då händer det saker. Det har blivit dags för #Ckampanj.

framåt!
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Centerpartiet presenterar sin vårbudget med stora satsningar för att hålla 
samman Sverige, för trygghet i hela landet och för en grön tillväxt.

Vi börjar i Örnsköldsvik, fyra kilo meter 
från centrum, på familjegården som 
ligger på Källströmsvägen. Emil Käll

ström, Centerpartiets ekonomiskpolitiske tales
person, är femte generationen Källström på går
den. 100 hektar, med åker, skog och hästar. När 
Emil Källström ska koppla av, drar han på sig 
sina arbetskläder, går ut på gårdsplanen och tit
tar sig omkring: Vad behöver fixas? Sedan fixar 
han det. Han kallar det att ”skrota omkring”.

Vi förflyttar oss till riksdagens pressrum, det 
är fredagen den 27 mars och prick klockan 
10.00 kommer Emil Källström och Annie Lööf 
in för att presentera Centerpartiets vårbudget.

– Svensk ekonomisk politik är i dag en vand
ring på nattgammal is, säger Emil Källström 
och ger en känga åt den socialdemokratiska 
regeringen, och fortsätter i rask takt:

– Trots att högkonjunkturen lyfter Sveriges 
ekonomi förstärks klyvningen av landet och 
många stängs ute från arbetsmarknaden, trots 
att Sverige är en av världens mest klimateffektiva 
ekonomier så har klimatutsläppen börjat öka och 
trots att svensk sjukvård är i världsklass så växer 
vårdköerna och den medmänskliga kontakten 
brister, säger Emil Källström och fortsätter:

– Det har varit mycket snack de senaste fyra 
åren, nu är det dags för verkstad.

Under presskonferensen presenterar Emil 
Källström och Annie Lööf fler stora nyheter 

och satsningar: Centerpartiet vill vända utveck
lingen i särskilt utsatta områden med hjälp av 
Falkenbergsmodellen, föreslår lärarutbildning
ar för riktiga jobb, satsar stort på vården genom 
höjda löner till sjuksköterskorna, tillföra resur
ser för snabbare hjälp vid psykisk ohälsa, införa 
ett grönt avdrag och satsar på forskning för att 
ställa om till grönt flyg.

Annie Lööf visar upp en tabell på hur många 
år det tar innan en specialistutbildning för 
sjuksköterskor har tjänat in sig:

– Den här bilden är både intressant och 
skrämmande, säger Annie Lööf och pekar på 
att det tar mer än 41 år innan en specialist 
inom vård av äldre har tjänat in sin utbildning:

– Man tjänar alltså inte in sin utbildning 
innan man går i pension. Så här kan vi inte ha 
det, vi måste ta bättre hand om dem som tar så 
väl hand om oss, fortsätter Annie Lööf.

Som ett led för att komma tillrätta med detta 
föreslår Centerpartiet ett nationellt sjuk
sköterskelyft. Det innehåller bland annat en 
satsning på fler karriärtjänster för specialist
sjuksköterskor, 5 000 kronor i högre lön för 
5 000 sjuk sköterskor, en examenspremie för 
sjuksköterskor på 60 000 kronor och betald 
utbildning till specialistsjuksköterskor.

– Trots att vi i Sverige har vårdpersonal som 
gör ett fantastiskt jobb, blir det allt svårare att 
få tillgång till den här vården. Vi måste ändra 

Svensk 
ekonomisk 
politik är  
i dag en 
vandring  
på natt- 
gammal is. 

NU ÄR DET DAGS 
FÖR MER VERKSTAD

EFTER FYRA ÅRS REGERINGSSNACK

Ryggraden i den svenska 
sjukvården är de som jobbar där.

Annie Lööf presenterar satsningen som ger sjuksköterskor  
en högre lön på i snitt 5000 kronor per år.

framåt!
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budget

För Emil Källström är 
arbetet på gården ett 
viktigt komplement 
till hans politiska 
gärning. Det är här 
han både samlar 
kraft och skaffar sig 
träningsvärk genom 
att byta ut kostymen 
mot blåställ.
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budget

på det. Det är därför vi vill satsa så stort på 
sjuksköterskorna som är ryggraden i vården, 
säger Annie Lööf.

Efter presskonferensen står Emil Källström 
och pratar med politiske kommentatorn K–G 
Bergström. Vi lyckas ändå få till en intervju,  
så vi sätter oss i några fåtöljer lite längre bort.

Vilken tycker du är den viktigaste frågan 
av de här förslagen?

– Alla förslagen är viktiga, men om jag ska 
säga vad som berör mig känslomässigt mest, så 
är det vår satsning på att vända utvecklingen 
i utsatta områden. Visste du att det finns 23 
områden i Sverige som av polisen rankas som 
”särskilt utsatta”? Polisen har mycket svårt att 
göra sitt jobb där, och det har i stället vuxit 
fram parallella samhällen. Jag tycker att detta 
är ett sånt enormt svek, här föds barn som om 
inget händer och som kommer att ha sämre 
chanser i livet än andra barn. 

Men, säger Emil Källström, och fortsätter:
– Det finns ett område som har plockats bort 

från listan: Falkagård i centerstyrda Falkenberg. 
Låt oss kopiera de åtgärder som bevisligen 
fungerar och göra samma sak i andra utsatta 
områden, säger Emil Källström.

I korthet går Falkenbergsmodellen ut på att 
vända skolans utveckling, ge unga en menings
full fritid, satsa på uppsökande verksamhet och 
jobba aktivt med stadsplanering så att det blir 
tryggare och mer attraktivt för människor att 
både bo och jobba.

– Vi vill skriva överenskommelse med tio 
kommuner runt om i landet. När vi ser resultat, 
kan vi bredda programmet. Visst, det här är en 
stor post i vår budget. Men det är något som vi 
bara måste fixa, säger Emil Källström.

Något säger oss att Emil Källström beter sig 
likadant i riksdagen som hemma på gården. 
Vad behöver fixas? Sedan fixar han det.

Vi vill skriva 
överens-
kommelse 
med tio 
kommuner 
runt om i 
landet. När vi 
ser resultat, 
kan vi bredda 
programmet. 

VÅRMOTIONEN  
SOM FÖR SVERIGE FRAMÅT
Vänd utvecklingen  
i utsatta områden: 
(Falkenbergsmodellen)

Fler lärlingsanställningar: 

Karriärtjänster  
för specialist- 
sjuksköterskor:

Ökad möjlighet att utbilda sig till  
specialistsjuksköterska  
med full lön:

Snabbare hjälp vid  
psykisk ohälsa:

Grönt avdrag: 

Forskningsprogram  
för grönare flyg:

1   410 mkr

1   200 mkr

1   800 mkr

1   650 mkr

1   200 mkr

99 mkr

750 mkr

”Vi måste vända utvecklingen i utsatta områden”

(Över tre år: 2019–2021)

framåt!
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utblick frankrike

På två år har Emmanuel 
Macron skapat ett parti 
och en folkrörelse 
som nu fullständigt 
dominerar fransk politik. 
Här finns mycket att 
lära, menar Martin 
Ådahl, Centerpartiets 
chefsekonom.

Det tar inte många minuter innan vi är 
mitt inne i franska strejker och presi
dentvalskampanjer. Och det är kanske 

inte så konstigt. Vi har bestämt träff med Mar
tin Ådahl, Centerpartiets chefsekonom, för att 
tala om Emmanuel Macron och om Frankrike 
som Martin har bott i under flera år.

– Jag har följt fransk politik under många år 
och skulle vilja säga att Frankrike till och från 
har varit i kris ända sedan 1970talet. Både 
ekonomiskt och socialt.

– När ekonomiministern Emmanuel Macron 
hoppade av socialistregeringen 2016 för att  
i stället lansera sig själv som presidentkan
didat som socialliberal, då kände jag att det 
kan bli riktigt spännande. Även om jag tyvärr 
inte trodde att det skulle lyckas, säger Martin 
Ådahl.

Macron lyckades tidigt attrahera de unga, de 
som hela sina liv har levt på och med internet. 
De ofta provisoriska partikontoren var fyllda 
med 20–30åringar med laptops, som delade 
visionen, och som blixtsnabbt kunde reagera 
och agera på bland annat sociala medier. 

– Vad jag tycker är ännu viktigare är perso
nen, framtoningen och retoriken, säger Martin 
Ådahl, som för att betona detta tar en kort paus 
och sedan fortsätter:

– Macron har förmågan att vara smart och  

 
kunnig och samtidigt medmänsklig och 
engagerad. Han är inte bara mot, mot 
extremister och främlingsfientliga. Han 
ser problem och erkänner människors 
oro, men han har också en plan hur han 
konkret ska lösa utmaningarna.

– Den där kombinationen av både 
medmänsklighet och skärpa, av visioner 
och samtidigt ett genomarbetat och hand
fast program. Ett mittenparti som är ”framåt” 
eller ”En marche”. Nu kanske är ju jag något 
partisk, men håll med om att det låter väldigt 
likt ett visst Centerparti och dess ledare, säger 
Martin Ådahl och blinkar med ena ögat.

Macron 
lyckades tidigt 
attrahera  
de unga.

”SMART OCH 
MEDMÄNSKLIG”

MARTIN OM MACRON

Emmanuel Macron

Martin Ådahl

EN MARCHE!
 > En Marche! är ett franskt social-

liberalt parti, grundat av Emmanuel 
Macron den 6 april 2016. Macron 
valdes i maj 2017 till president med 
66,10 procent av rösterna. I parla-
mentsvalen fick partiet, som bytte 
namn till La République En Marche!, 
egen majoritet.

framåt!
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Många menar att valet 2018 kommer att handla mycket om 
grundläggande värderingar. Men vad innebär det egentligen?  
Vi träffar partisekreterare Michael Arthursson och reder ut begreppen.

Michael betonar att hoten mot människo
värdet och den svenska demokratin 
kommer från flera olika håll:

– Dels från främlingsfientliga krafter, i dess 
extremform nazister som nu öppet marscherar 
på gatorna och värvar skolelever i Ludvika, dels 
från helt odemokratiska islamister som före
språkar sharialagar och hedersvåld. Det finns 
även andra grupper som är farliga, men dessa 
två krafter måste vi bemöta bestämt framöver, 
säger Michael Arthursson.

Vi träffas på hans rum, på fjärde våningen  
i partikansliet i Gamla stan, Stockholm. Loka
lerna hade tills för nyligen en lätt aura av 1980

tal, nu är de uppfräschade och febril valaktivitet 
råder. Michael Arthursson hänger av sin svarta 
kavaj på en av stolarna, och fortsätter:

– När det gäller värderingar kan man säga 
att den kan kokas ner till en enda fråga: Är alla 
människor lika mycket värda? Alla kan inte 
sanningsenligt svara ja på den frågan. Här möts 
på ett obehagligt sätt både de främlingsfientliga 
och radikala islamisterna. De gör skillnad på 
människor och de säger att vissa människor är 
mer värda än andra. De säger att vissa religio
ner är bättre än andra, att vissa av ett visst kön 
eller med en viss sexuell läggning är sämre än 
andra. De ser helt enkelt inte varje människa. 
Och det står i rakt motsatt till den människo

Kampen 
mellan 
humanism 
och  
extremism är 
absolut inte 
avgjord än.

”LÅT OSS SE VARJE  MÄNNISKA”

framåt!
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värderingar i valet

syn vi har i Centerpartiet, säger Michael 
Arthursson.

Vi ser populistiska, nationalistiska och främ
lingsfientliga krafter växa runt om i Europa och 
i USA. Hur oroliga behöver vi vara?

– Jag tycker att vi ska vara mer insiktsfulla  
än oroliga, kampen mellan humanism och  
extremism är absolut inte avgjord än. Vi ska 
inte låtsas som att problemen som populisterna 
tar upp inte finns. Det finns många problem i 
vårt samhälle. Låt oss diskutera dessa problem 
och ha konkreta förslag på lösningar. Men vi 
ska absolut inte apa efter retoriken och politi
ken som populisterna för fram.

Nu har vi talat om ganska extrema värderings
motståndare, samtidigt säger Stefan Löfven 
”Det är orimligt att det kommer tusentals per
soner till Sverige varje år för att göra jobb som 
arbetslösa i Sverige kan utföra”.

– Jag tror att de gör misstaget att anpassa  
sina budskap för att försöka vinna tillbaka 
SDväljare, det är en farlig väg att gå och  
kommer inte att löna sig.

– Vi i Centerpartiet kommer alltid att stå  
upp för alla människor är unika och lika  
mycket värda, det är en uppgift som är större 
än vårt parti och större än vårt land, säger 
partisekreterare Michael Arthursson.

”LÅT OSS SE VARJE  MÄNNISKA”

Michael Arthursson

framåt!
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6 VIKTIGA PUSSELBITAR FÖR BÄTTRE INTEGRATION

Gör det lättare att 
snabbt få ett första jobb, 
bland annat genom  
ingångsavdrag.

Sänk skatter och 
byråkrati för små-
företag så att de 
kan anställa fler.

Ökat kommunalt  
etableringsansvar.

Uppstramat  
regelverk kring 
eget boende.

Förbättrad  
återvändande- 
process.

Samlat mottagande 
genom regionala 
mottagandeplatser.

1 2

3

5 6

4

»
läs mer

om vår inte-
grationspolitik på 

Centerpartiet.se

framåt!
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integration

Många rikspolitiker talar om integration. Men det är i kommunerna  
som arbetet i praktiken sker. Vi pratar med två erfarna kommunpolitiker, 
Ulrika Liljeberg i Leksand och Carola Gunnarsson i Sala, och ställs inför 
ett oväntat problem.

Den här artikeln börjar med ett problem 
som inte hörs lika ofta i integrations
debatten, ändå är det lika påtagligt  

i både Leksand och Sala. För deras absolut  
främsta utmaning är att behålla och få in ny 
kompetens till både den kommunala sektorn 
och det lokala näringslivet:

– Det ser nästan likadant ut i alla landets 
kommuner, Sveriges Kommuner och Lands
ting SKL har beräkningar som visar att vi i 
Sverige inom några år måste rekrytera 500 000 
människor till det offentliga. Det är samma sak 
här i Sala, vi behöver nya människor som job
bar för att vi ska klara att ta hand om alla barn, 
elever och äldre, säger Carola Gunnarsson, 
tidigare kommunstyrelsens ordförande i Sala 
och numera riksdagskandidat. Hon får medhåll 
av kommunstyrelsens ordförande i Leksand, 
Ulrika Liljeberg:

– De nyanlända är en möjlighet för oss som 
vi måste ta tillvara på. Det är egentligen väldigt 
enkelt: kan vi få de nyanlända att snabbt börja 
jobba, då kommer vi både få igång integra
tionen, få in nya skattepengar och få fler 
 hjälpande händer bland annat inom äldre
vården, säger Ulrika Liljeberg.

För att göra det lättare att få ett första jobb, 
har Centerpartiet presenterat en rad olika för
slag, till exempel minskad byråkrati och sänkta 
skatter och arbetsgivaravgifter för företagarna, 
som då kan anställa fler. Med Centerpartiets 
”ingångsavdrag” slopas arbetsgivaravgiften helt 
under de två första åren.

Men det finns också handgripliga initiativ på 
kommunal nivå.

– Vi skapade bland annat praktikplatser för 
de asylsökande, startade intensivkurser i yrkes
svenska och provade ett ”snabbspår” för dem 
med pedagogisk kompetens, eftersom vi har lär
arbrist här i Leksand, berättar Ulrika Liljeberg.

– När de nyanlända kom till Sala, fick de 
redan andra veckan vara med i aktiviteter.  
Vi hade språkcaféer, samhällsinformation och 
de fick träffa det civila samhället. Just det här 
personliga mötet upplevde många som positivt, 
från alla håll, att nyanlända, entreprenörer, 
kommunen och polisen tillsammans kunde lära 
känna varandra. Vi hade också ett väldigt nära 
samarbete med bland annat småföretagare, som 
erbjöd praktikplatser, säger Carola Gunnarsson.

När vi pratas vid, är likheterna mellan de två 
kommunpolitikerna slående. Fokus på jobben, 
på språket, på möjligheterna med nya med
borgare och ny arbetskraft. Och det rent med
mänskliga:

– Folk flydde hit från krig. De drömmer om 
att ha ett liv precis som du och jag; ett jobb 
att gå till, ett hem, att barnen ska kunna gå i 
skolan, att känna sig behövda och uppskattade 
säger Ulrika Liljeberg och fortsätter:

– Alla i Sverige ska bidra och jag är benhård 
med att det är svenska lagar som gäller här. 
Men om människor väljer att fira jul eller inte 
– eller till och med inte har en dalahäst hemma 
– det är upp till var och en, säger kommun
styrelsens ordförande i Leksand.

Alla i Sverige 
ska bidra.

TVÅ LYCKADE INTEGRATIONSPROJEKT

”VI SKAPADE 
MÖJLIGHETER  
FÖR ASYLSÖKANDE”

Carola Gunnarsson

Ulrika Liljeberg

framåt!
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Nio miljarder extra till polisen, nolltolerans mot småbrott och 
hårdare straff. Men också en rad förslag för att minska kriminalitetens 
grogrund och klyftorna.

Därför gör vi 
en historiskt 
stor satsning 
och avsätter 
nio miljarder 
kronor extra  
till polisen 
under tre år. 

NIO MILJARDER FÖR                ETT TRYGGT SVERIGE

Johan Hedin

Plötsligt går larmet och en röd lampa blin
kar. Vi är i riksdagen och ska intervjua 
Johan Hedin, Centerpartiets rättspolitiska 

talesperson, som ler och förklarar att det är lugnt. 
Det inte är något brandlarm utan en signal om 
att det snart är dags för regeringens frågestund.

En passande inledning, vi är här för att prata 
om trygghet och säkerhet. 

– Vi ser en ökande klyfta i Sverige de senaste 
åren, där otrygga områden har blivit ännu mer 
otrygga. Den här sprickan kan gå mellan olika 
kommuner, olika städer men också mellan  
olika stadsdelar. Så kan vi inte ha det. Var man 
än bor i Sverige ska man känna trygghet och 
veta att polisen finns nära. Därför gör vi en  
historiskt stor satsning och avsätter nio mil
jarder kronor extra till polisen under tre år. 
Vi satsar dessutom ytterligare en miljard till 
rättsväsendet.

– Det finns tre olika områden där vi ser oro
väckande tendenser. Sexualbrotten, bedrägeri erna 
och gängkriminaliteten. För att möta detta sätter 
vi in ett helt batteri med åtgärder. Vi föreslår hår
dare straff för våldtäkter, bekämpa stöldligor som 
härjar på landsbygden och att affärerna ska kunna 
porta bråkstakar och kriminella element. 

Än en gång, vi har ett helt batteri med åtgär
der, säger Johan Hedin och skjuter över en lista 

på fyra tättskrivna papper som berör allt från 
#metoo till att öka tullens befogenhet att hindra 
stöldgods från att föras ut ur landet.

– Men, säger Johan Hedin, det handlar inte 
bara om mer resurser och hårdare straff utan 
också om en mental förändring. I vintras  
presenterade jag och Annie förslag på hur  
man gör polisen mer effektiv. 

– Vi tycker att bland annat att man ska ha 
mycket bättre uppföljningar och att de polische
fer som inte når upp till sina resultat kanske ska 
göra annat i stället? Vi vill ha nolltolerans mot 
brott, även det som ibland kallas för ”småbrott”, 
eftersom varje kriminell ”karriär” börjar med 
sådana.

– Metoderna med nolltolerans har redan 
framgångsrikt använts i New York under flera 
år, låt oss då göra samma sak i Sverige, säger 
Johan Hedin och fortsätter:

– Jag märker att jag nu har pratat mycket om 
straff. Men det är viktigt att komma ihåg att 
näst bästa sättet att undvika nya brott är att re
habilitera brottslingar. Det är därför som det är 
så viktigt att vi också satsar på Kriminalvården. 
Och det absolut bästa sättet att minska brotts
ligheten, är att minska utanförskapet, satsa på 
skolorna och se till att unga människor inte 
begår sitt första brott. 

framåt!
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trygghet & säkerhet

1 Historiskt hög satsning på polisen  
– nio miljarder på tre år.

2 Ytterligare en miljard  
till rättsväsendet.

3 Nolltolerans  
mot småbrott.

4 Tydlig  
resultatuppföljning.

5 Ansvarsutkrävande  
chefer.

6 Vänd utvecklingen i utsatta om-
råden med Falkenbergsmodellen.

7 Den som upprepat allvarligt  
missköter sig i en affärslokal  

                 ska efter domstolsprövning  
              kunna portas från affären.

8 Inför nytt brott för den som bryter 
sig in i människors hem, med 

            minst ett års fängelse som straff.

9 Fler poliser  
i hela landet.

10 Inför nytt barnmisshandelsbrott 
som inkluderar både fysisk  

                    och psykisk misshandel.

11 Hårdare straff  
för grova brott.

12 Underlätta för kriminella  
att starta ett nytt liv.

13 Inrätta beredskapspolis  
som kan bistå polisen  

             vid exempelvis terrordåd.

14 Högre löner till polisen  
och bättre arbetsvillkor.

15 Minska direktavskrivningarna,  
i dag 50 procent av de 1,5  

             miljoner brott som anmäldes.

16 Hårdare straff  
för inbrott. 

17  Ge tullen större befogenheter  
att stoppa utsmuggling  

                av stöldgods.

18 Gör vapensmuggling till ett 
eget brott, med hårdare straff.

NIO MILJARDER FÖR                ETT TRYGGT SVERIGE

18 FRAMÅTRIKTADE C-FÖRSLAG FÖR TRYGGHET NÄRA DIG

framåt!
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Under sina första fyra år i Europaparlamentet har Fredrick Federley lyckats 
att driva igenom en rad olika C-förslag. Men mycket återstår att göra.

Kolla, här har jag svårt att hålla huvudet 
rakt, eftersom baggen Arne trycker sin 
mule så hårt mot mitt ansikte.

Fredrick Federley håller upp sin mobil som 
är full av djurbilder. Hemma på gården i Björbo 
har han och maken hittills en bagge, sju tackor, 
fyra lamm, två kaniner, två hundar, två katter 
och till sommaren förhoppningsvis även två 
bisamhällen, två jämtlandsgetter och kanske 
alpackor.

Att Fredrick Federley tycker om djur, är det 
knappast någon som känner honom som kan 
missa. Passande nog är djurskydd en av de 
viktigaste frågorna som han engagerar sig i som 
EUparlamentariker. 

Under dina fyra första år i EU- 
parlamentet, vad är du mest stolt över?

– Över att jag har lyckats att få plats vid 
förhandlingsborden i alla de frågor som är 
särskilt viktiga för oss i Centerpartiet och som 
vi gick på val på. Debattartiklar i all ära, det är 
vid förhandlingarna som man kan göra verklig 
skillnad och få igenom sin politik.

– Under de här åren har vi framför allt 
jobbat med klimatlagstiftning. Vi har lyckats 
att kombinera klimatpolitik och tillväxt, för en 
grön och konkurrenskraftig miljö. Låt mig ta 
ett konkret exempel: tallolja. 

– Talloljan är förnybar, den utvinns ur sko
gen och kan ersätta fossila bränslen. I Sverige 
har vi mycket skog, och på landsbygden finns 
företag som står redo att investera massor av 
pengar till utveckling och jobb för att utvinna 
tallolja. Jag läste senast i dagens tidning om 
en miljardinvestering i Piteå. De här företa
gen använder både vägar och järnvägar för att 
transportera timret och talloljan. 

– Genom att vi i förhandlingarna lyckades 
slå fast att tallolja är förnybar – vilken den ju 
är! – kan vi få ett bättre klimat, få fler jobb i 
landsbygden, få gröna näringar att utvecklas 
och växa, få in skatter och hålla vägarna och 
järnvägarna öppna, säger Fredrik Federley.

Vilka frågor kommer du satsa extra 
mycket på nu framöver?

– Framför allt djurskydd,  veterinärmedicin 
och antibiotika, och den gemensamma 
jordbrukspolitiken. De här frågorna hänger 
samman, och vi har redan gjort en hel del. 

– Om vi får mer spridning av antibiotika
resistenta bakterier kommer vi att kastas till
baka till tiden före första världskriget. Redan  
i dag dör 25 000 människor i Europa varje år 
som följd av antibiotikaresistens och om det 

fortsätter kommer de här bakterierna ta fler liv 
år 2050 än vad cancer gör. 

Vi har  
lyckats att 
kombinera 
klimatpolitik 
och tillväxt, 
för en  
grön och 
konkurrens-
kraftig miljö.

ETT GRÖNARE  
OCH BÄTTRE EU

»
Läs en längre 

intervju på 
Connect

NÅGRA VIKTIGA C-FRÅGOR SOM FEDERLEY DRIVIT I EU-PARLAMENTET:

 > Ökade klimatambitioner.
 > Enklare och fördelaktigare  

regler för privatpersoner och 
småföretag att producera egen el.

 > Minskade nationella utsläpp av 
klimatpåverkande luftföroreningar.

 > Minska förpackningar  
och förpackningsavfall.

 > Ökad andel förnybart i EU:s 
energiproduktion.

 > Förbättrat system med utsläpps-

handel, fokus klimatinnovationer.
 > Stärka gödselprodukter av 

organiskt avfall.
 > Gemensamma gränsvärden för 

olika farliga substanser i gödsel-
produkter (CE-märkning).

 > Se till att tallolja att godkännas 
som förnybar resurs.

 > Ersätta fossila material med 
material baserade på råvaror 
från skogen.

 > Striktare regler för en bättre 
djurvälfärd.

 > Striktare regler för användning 
av antibiotika.

 > Bättre datainsamling över  
antibiotikaanvändandet.

 > Förbud mot att antibiotika  
används i förebyggande syfte  
i djurproduktion.

 > Förbud mot kloning av djur  
för djurproduktion.

framåt!
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eu-arbetet
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lite av varje

 >  Ta fram lokala valfrågor
 >  Annonsera i valet
 >  Värva medlemmar
 >  Verktyg för att veta var du  

    får bäst resultat av att knacka 
    dörr och dela flygblad

 >  Valmaterial
 >  Mer information och  

    argumentationsunderlag  
    för vår politik 

Dessutom funkar Connect ungefär 
som Facebook, så du kan gå med 
i grupper som intresserar dig, få 
argument för vår politik och diskutera 
med andra medlemmar.

Allt började i Halmstad 1933, 
när Centerkvinnorna (dåva
rande SLKF) samlades till sin 
första stämma. Där föddes 
den frihetliga jämställdhets
politik som fortfarande drivs 
med kraft.

Den 8–10 juni 2018 är 
Centerkvinnorna tillbaka i 
Halmstad och håller sin Jubi
leumsstämma. Då kommer 
bland annat det jämställd
hetspolitiska programmet 
antas. Det grundar sig på tre 
friheter: ekonomisk, struktu
rell och sexuell frihet.

– Centerkvinnornas för

bundsstämma äger rum mitt 
i valrörelsen vilket sätter sin 
unika prägel. För Centerkvin
norna är jämställdhet alltid en 
prioriterad fråga och det har 
också kommit att bli en viktig 
fråga i valrörelsen. Då vi dess
utom firar 85 års jubileum blir 
förbundsstämman ett tillfälle 
att fira viktiga jämställdhets
politiska segrar genom åren, 
och vidare låta tillbakablick
arna visa vägen framåt, säger 
förbundsordförande Sofia Jarl.

Stämman väntas locka över 
200 beslutsfattare från hela 
landet.

PÅ CONNECT HITTAR DU 
ALLT FÖR ATT VINNA VALET!

Centerkvinnorna firar 85 år  
med Jubileumsstämma

1  Gå in på Centerpartiet.se
2  Klicka på knappen ”Logga in” 
längst upp till höger om du an-
vänder en dator, eller på den vita 
gubben längst upp om du använ-
der mobilen.
3  Om du redan har haft inloggning 
till vårt gamla intranät Centralen, 
använder du samma inloggnings-
uppgifter. Klart!
4  Om du är helt ny användare, 
klickar du på ”Ansök här” längst ned 
på sidan.
5  Nu har du kommit till en sida där 

du fyller i dina uppgifter.  
Klicka sedan på knappen Skicka.
6  Du kommer få ett SMS med 
inloggningsuppgifter inom två 
arbetsdagar. Gå till Logga in,  
fyll i dina uppgifter. Klart!  
På  www.centerpartiet.se/nytt-
losenord kan du också välja nytt 
lösenord, som kanske är lättare att 
komma ihåg.
7  Välkommen till Connect!
P.S. Har du frågor kan du  
alltid mejla vår it-support  
på helpdesk@centerpartiet.se

Connect är Centerpartiets eget intränät, öppet för 
alla medlemmar. Här hittar du bland annat praktiska 
checklistor och råd för att:

SÅ HÄR ENKELT ÄR DET ATT GÅ MED I CONNECT:

»
Läs intervju med 

Sofia Jarl på 
Connect!

framåt!
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Framtidstro  
och optimism  
är vägen framåt

Sommaren står för dörren, och vi känner hur solens strålar 
föder liv i både våra vintertrötta kroppar och naturen omkring 
oss. Och det är energi vi behöver, för det är viktiga månader 

som stundar. Inte främst för vår egen skull, utan för Sveriges. 

Jag har sagt det förut men jag säger det igen – höstens val är ett 
värderingsval och det är ett val vi ska vinna. När Sverige riskerar att 
delas mellan de som har ett jobb och de som inte haft ett på länge. 
När vårdköerna växer och polistätheten minskar. När utsläppen 
ökar och det är bråttom att åstadkomma miljöresultat. Då behövs ett 
starkt Centerparti.

Därför har vi nu presenterat en vårbudget som inne håller sats
ningar för sammanhållning och grön tillväxt i hela landet:

Falkenbergsmodellen, som bygger på hur det enda området som 
lämnat polisens lista av utsatta områden lyckades. Lärlingsanställ
ningar för fler vägar in till jobb. Ett grönt avdrag, som gör det enkelt 
och lönsamt att göra klimatinvesteringar i hemmet. 

Och ett sjuksköterskelyft på fyra miljarder kronor. Med examens
bonus, betalda specialistutbildningar och karriärtjänster med 5 000 
kronor mer i månadslön. För att all vårdpersonal som varje dag 
utför underverk ska få fler kollegor och bättre villkor. För om du 
själv blir sjuk, eller någon närstående drabbas, av fysisk eller psykisk 
ohälsa. Om oron gnager och maktlösheten gör sig påmind. Då finns 
det inget viktigare än en nära och tillgänglig vård. 

Och när samhällsklimatet hårdnar. Hat och hot sprids från  
anonyma tangentbord, främst till alla de som står upp för öppenhet 
och jämställdhet.  När människor försöker sprida rädsla och misstro. 
När främlingsfientlighet riskerar att slå rot.

Då ska vi stå för en annan riktning och en annan hållning. 
Vi ska stå för tillit och medmänsklighet. För tydlighet 

och resultatfokus. Och tillsammans ska vi visa att 
framtidstro och optimism är vägen framåt. Mot det 
kalla och hårda står nu sommarens värme och ett 
enat Centerparti.

annie lööf
 partiledare
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annies krönika

Vi ska  
stå för  
tillit och 

medmänsklighet.  
För tydlighet och 
resultatfokus.


