
Vad kan Centerpartiet 
göra för mig?
Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Du ska
kunna skapa din egen framtid, oavsett var i landet du väljer att bo.
Tillväxt och nya jobb skapas bäst om vi samtidigt tar ansvar för miljön.
Utifrån det formar vi vår politik.

Vilken väg väljer du?
På  många  sätt  går  det  bra  för  Sverige.  Men  inte  på  alla.  Integrationen
misslyckas, vårdköerna växer, utsläppen ökar och Sverige riskerar att delas.

Vi tror på en väg framåt. När andra ser problem ser vi potential. När andra tar
till främlingsfientlighet, väljer vi medmänsklighet. När andra ser tillväxt som ett
miljöhot,  ser  vi  möjligheter  till  nya  gröna  jobb.  Och  när  andra  sprider  oro,
skapar vi trygghet.

Istället  för att  vända kappan efter vinden och dras längre ut mot kanterna,
väljer vi en annan väg för hela Sverige: framåt.

Vi vill hålla ihop Sverige

Sverige riskerar att delas. En av de största sprickorna går mellan de som har
jobb och de som inte har. Vi vill att fler ska få chansen att jobba, delta och
försörja sig själva.

Därför vill vi:

•Göra det enklare för människor att få sitt första jobb.

•Se till så att det blir billigare för småföretagen att anställa.

•Förenkla för företag att skapa jobb i hela landet.

Vi vill skapa trygghet i hela landet

Var du än bor i landet ska du kunna känna dig trygg med att vården och polisen
finns nära.



Därför vill vi:

•Öka valfriheten och korta vårdköerna.

•Ge alla möjlighet till en fast läkare.

•Ha nolltolerans mot alla brott, och fler poliser i alla delar av landet.

Vi vill satsa på grön tillväxt

Utsläppen ökar och klimatet påverkas. Vi ser inte tillväxt som ett miljöhot utan
som en möjlighet till utveckling och fler gröna jobb.

Därför vill vi:

•Se till så att Sverige får en helt förnybar elproduktion.

•Satsa på miljövänliga bränslen.

•Att alla ska ha en vardag utan gifter.
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