Vi tror på hele landet!
Spesialutgave for barn og ungdom ‐ 2017
Fakta om Senterpartiet:
‐ Startet i 1920
‐ 16 693 medlemmer (31.12.16)
‐ 105 ordførere of 95 varaordførere
‐ Ungdomspartiet heter Senterungdommen

Hvem er Senterpartiet,
lurer du kanskje på?
Vi er et sentrumsparti, og det betyr at
vi kan samarbeide med både høyre‐ og
venstresiden av andre politiske partier.
Nå før valget i høst, har vi sagt at
vi har mest lyst til å samarbeide
med Arbeiderpartiet.
Partilederen vår heter Trygve Slagsvold
Vedum og kommer fra Hedmark.
Du har kanskje hørt at han er glad i å le?
Det er ikke enkelt å komme med et kort svar
på hva som er Senterpartiet sin politikk fordi
det er så mye! Samtidig er det noen saker
der Senterpartiet skiller seg fra de ﬂeste
andre partier. De fem hovedsakene vi
snakker ekstra mye om er:
Norsk mat, tjenester nær folk,
nei til sentralisering, ta naturen i bruk
og trygghet for deg og dine.

Hva betyr det når vi sier at vi tror på hele Norge?
Vi i Senterpartiet er det politiske partiet som har sagt tydeligst ifra om at vi
ikke er enig med den regjeringen som styrer landet i dag. Vi mener at Norge
bør styres på en annen, og bedre måte! Vi er opptatt av folkestyret og at
Norge skal få bestemme over sine egne lover og regler. Vi er derfor imot EU.

Hva betyr det når vi sier norsk mat?
Mange voksne vil nok kanskje si at Senterpartiet kjemper for bonden, og
det er ikke så rart. Mat er kjempeviktig, og vi mener at norsk mat kanskje er
den beste i verden! Derfor syns vi det er viktig med en god politikk for
bonden sånn at vi kan få frisk, herlig og sunn norsk mat på bordet vårt, hver
dag. Det kaller vi for landbruks‐ og matpolitikk, og det er viktig for
Senterpartiet.

Hva betyr det når vi sier tjenester nært folk?
Uansett hvor stor kommunen du bor i er så skal du ha gode tjenester.
Med tjenester menes for eksempel barnehage, skole, fritidsaktiviteter, og
idrett. Vi vil at du skal kunne spille fotball sammen med laget ditt, eller være
med på kulturskolen – uten at du må kjøres kjempelangt av foreldrene dine.
Det kaller vi kultur‐ og frivillighetspolitikk. Ingen har vel lyst til å bruke
ﬂere timer på skoleveien sin, og det er viktig for oss i Senterpartiet at du
kan bo der du vil og at du skal ha det du trenger der du bor.

Dette er lederen vår, Trygve, sammen med nestlederne Ola og Anne Beathe.

Senterpartiet vil:
• At du skal få være med å bestemme der du bor
• At norsk mat skal fortsette å være best!
• At du skal ha skole og fritidsaktiviteter nær deg

Hva betyr det når vi snakker om trygghet
for deg og dine?
Å passe på at vi er trygge er statens viktigste oppgave. Derfor er det
ikke bra når de som skal jobbe med vår trygghet må bruke tiden sin
bak et skrivebord og ikke ute blant folk. Vi vil ha mer politi, der du
bor. Vi vil også passe på at både brannvesenet og ambulansen ikke er
for langt unna. De som jobber med å hjelpe oss når vi trenger det skal
være der du bor, ikke på et kontor langt unna!
Dette kaller vi beredskap, og det er viktig for oss.

Hva betyr det når vi sier ta naturen i bruk?
Senterpartiet vil at vi skal behandle jorda vår bedre. Vi tror på det vi
kaller forvalteransvaret – det betyr at vi skal ta så godt vare på
naturen at våre barn, barnebarn og oldebarn kan nyte godt av den.
Klima‐ og miljøpolitikk for oss handler om å bruke naturen og
ikke bare verne den. Vi skal kunne dyrke maten vår, ta vare på dyra og
samtidig komme oss ut på tur i skog, mark, fjell og eng!

Hva betyr det når vi sier nei til sentralisering?
Sentralisering betyr at tjenester og arbeidsplasser blir ﬂyttet fra små steder til
de store byene. Den regjeringen vi har nå syns det er bedre med tilbud i de
store byene, og legger ned ute i de mindre byene og på bygdene. Når kom‐
muner skal slå seg sammen må de få bestemme det selv, og vi syns ikke det er
riktig å bruke tvang. Senterpartiet er opptatt av det som heter distrikts‐
politikk – nemlig at både by og land skal ha de samme mulighetene.

