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Inledning

Centerpartiet är en frihetsrörelse. Vi tar vår utgångspunkt i människovärdets okränkbarhet och varje 
människas rätt till självbestämmande.

Alla människors lika rätt och värde måste respekteras. Det gäller hela världen och även kommande 
generationer. Därför måste vi använda naturens resurser på ett sätt som är hållbart. Miljön och ekosys-
temen är grunden för livet på jorden, och därmed för människans långsiktiga frihet.

Centerpartiet ser och tror på människans vilja, förmåga, kraft och rätt att forma sin egen tillvaro. Vi 
beskriver inte ett utopiskt framtidssamhälle. Centerpartiets drömsamhälle skapas när enskilda männis-
kor ges plats att växa och förverkliga sina drömmar, utan att begränsas av trångsynthet förmynderi och 
pekpinnar.

Samhället är en gemenskap där alla behövs. Människors ansvarskänsla måste ges utrymme. Ett starkt 
civilsamhälle är grunden för demokrati och välfärd. Grundläggande vård, omsorg och utbildning är en 
rättighet och ett gemensamt ansvar.

Demokrati är en nödvändighet för att människor ska kunna hävda sin rätt. Centerpartiet strävar efter 
en decentraliserad demokrati där makten utgår från den enskilda människan.

Centerpartiet är en öppen och sekulär folkrörelse som välkomnar alla som delar vår dröm om en friare 
värld. Vi tror på en levande debatt och det fria ordet som grund för ett samhällsklimat där människor 
kan göra sin röst hörd och påverka sin vardag.

Det här är Centerpartiets idéprogram som beskriver vår bakgrund, våra värderingar och huvudinrikt-
ningen för vår politik. Vår politik bygger på hållbarhet. En hållbar politik är långsiktig, bygger på män-
niskors drivkrafter och utgår från verklighetens begränsningar. Därför har vi valt att kalla idéprogram-
met En hållbar framtid.
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Centerpartiet,  Sverige  och  världen

Centerpartiet är resultatet av tusentals människors strävan. Människor som förenats kring en dröm om 
ett bättre samhälle. De har sett behovet av att forma sina egna liv, och värnat sina närmaste och sin 
bygd. Därför har också Centerpartiet blivit ett parti som värnar människors rätt att ta ansvar och ge 
stöd till andra.

Centerpartiet grundades 1910 till följd av ett upprop för landsbygdsbefolkningens livsvillkor. Trots att 
en majoritet av landets befolkning utförde sitt arbete i relativ frihet på landsbygden var man avskuren 
från den politiska makten. Centerpartiet bildades som en reaktion på att såväl högern som vänstern 
främst intresserade sig för industrin och utvecklingen i städerna. Centerpartiet är en rörelse som präg-
las av en djup kritik mot centralisering och likriktning, och som ser att alla delar av samhället måste få 
chansen att utvecklas.

Ur denna misstro mot centralstyre och systemtänkande har tanken om decentralisering vuxit fram. Det 
är en tanke om ett samhälle som tar hänsyn till att människor är olika. Decentralisering handlar om att 
se till så att varje människa har så stort inflytande över sitt eget liv som möjligt, och att de politiska 
besluten ska fattas i en demokrati där makten finns så nära människor som möjligt. Centerpartiets 
kritik mot det ensidiga industrisamhället och dess miljöpåverkan ledde till den första miljömotionen i 
Sveriges riksdag. Centerpartiets rötter som bonderörelse har direkta kopplingar till ett djupt engage-
mang i frågor som rör miljö och entreprenörskap, men också i frågor som rör ekonomi och välfärd. Vi 
har bildats av människor som levt av naturen, därför vet vi att mänskligheten inte överlever utan att 
ta hänsyn till naturens villkor.
I dag är Centerpartiet ett värderingsstyrt parti som finns i såväl storstäder som bruksorter och på 
landsbygden. Det är en styrka för oss att finnas i hela landet. Vi arbetar med alla samhällsfrågor, vi 
representerar olika perspektiv som finns i hela landet och vi bärs upp av gemensamma värderingar. Cen-
terpartiet ska sträva efter att vara Sveriges mest öppna parti.

Från  fattigdom  till  välstånd

Sverige har varit ett fattigt land, men under 1800-talet genomfördes viktiga frihetsreformer. Närings-
friheten slog igenom och skråväsendet avskaffades. Under det sena 1800-talet kom industrialismen och 
nya branscher. De som arbetade inom industrin organiserade sig och grep den politiska makten. Däref-
ter avlöste de socialpolitiska reformerna varandra. Viktiga steg togs mot att modernisera Sverige och 
skapa en grundläggande trygghet för alla medborgare. Samtidigt tog systemtänkandet överhanden och 
utbyggnaden av den offentliga sektorn blev det stora projektet.

Sveriges offentliga sektors andel av den totala ekonomin steg nu brant, skattetrycket likaså. Från att 
Sverige i slutet av 1960-talet var ett av världens rikaste länder började utförsbacken när den offentliga 
apparaten blivit större än vad folket orkade bära. Denna utveckling kulminerade under tidigt 1990-tal.

Industrialismen ledde till att urbaniseringen tilltog under 1900-talet. Att människor valde att bosätta 
sig i städer var dock inget nytt. Denna utveckling har pågått under hela mänsklighetens historia och 
över hela världen. Urbaniseringen har länge varit en följd av människors strävan efter ett bättre liv. 
Under 1900-talet har emellertid starka krafter verkat för centralisering på landsbygdens bekostnad. 
Sverige är i dag en centraliserad enhetsstat som saknar förmåga att hantera de skilda förutsättningar 
som gäller för städer och landsbygd.
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I århundraden har människor kommit till, men också lämnat Sverige. Mellan 1850 och 1930 tog om-
kring 1,2 miljoner svenskar båten över Atlanten till följd av religiös förföljelse, fattigdom och magra 
skördar. Sedan dess har vi sett nya vågor av människor komma till Sverige. Denna utveckling är i grun-
den något positivt.

Det är viktigt att komma ihåg att Sverige blev, och är ett välmående land tack vare omfattande utbyte 
med omvärlden. Ett utbyte som handlar om såväl invandring och utvandring som handel och interna-
tionellt samarbete. Svensk export har stor betydelse för jobb, tillväxt och skatteintäkter till välfärden. 
Ökad migration och handel är delar av den tilltagande globaliseringen. Globaliseringen är i allt väsent-
ligt en stor möjlighet för Sverige liksom för hela världen. Den som vill begränsa utbytet med omvärlden 
vill därför också begränsa Sveriges och mänsklighetens möjligheter att utvecklas.

För  globalitet  och  hållbarhet

Under århundraden har vi sett hur tekniska landvinningar och hårt arbete fört jordens folk närmare 
varandra. Det fanns en tid då vi betalade tull vid stadsgränsen. Sedan dess har vi förenat både Norden 
och Europa genom passfrihet och gemensamma marknader. Centerpartiet vill bidra till att avlägsna de 
hinder som ännu finns för att enskilda människor och mänskligheten i stort ska nå sin fulla potential. 
Vi ser det därför som självklart att den fria rörligheten inom EU bör utvidgas till att omfatta hela värl-
den.

Globaliseringen har varit en ständig rörelse och en obeveklig kraft. Människan är en social varelse och 
hennes strävan att knyta band med medmänniskor kan inte stoppas. Nu ser vi hur globalisering över-
går i globalitet, ett tillstånd där vi alla blir världsmedborgare och som ger oss helt nya möjligheter att 
utvecklas. Nationsgränser och nationer som begrepp minskar i värde. Centerpartiet välkomnar denna 
utveckling.

I dag upplever vi hur länder i Asien och Afrika reser sig ur fattigdom samtidigt som världens befolkning 
ökar kraftigt. Detta leder till utmaningar, särskilt som ett ohållbart resursutnyttjande och tilltagande 
klimatförändringar riskerar att leda till naturkatastrofer och hungersnöd. Centerpartiet har ändå en 
tydlig och fast övertygelse om att det ökande välståndet är något positivt. Välstånd innebär minskat 
lidande och bättre förutsättningar för demokrati. Det leder också till nya innovationer och lösningar 
på samhällsproblem. Möjligheten att producera mat och förnybar energi till fler ökar hela tiden. Att 
klara allas vår försörjning och att fördela tillgångarna rättvist är en av de stora uppgifter som vår och 
kommande generationer måste lösa. Fri handel utan protektionism är det bästa sättet att uppnå denna 
rättvisa.

Genom lokalt såväl som globalt ansvarstagande är en hållbar framtid möjlig. Detta kräver dock kraft-
fulla insatser mot miljöproblem och klimatförändringar, och en politisk vilja att låta människor nå sin 
fulla potential för mänsklighetens bästa.
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Hållbara  idéer

I över hundra år har Centerpartiets idéer formats i takt med samhällets utveckling. Vår drivkraft att 
bidra till ett bättre samhälle för kommande generationer är stark. Centerpartiet arbetar för långsiktig 
hållbarhet på alla politiska nivåer. Nyckeln till en hållbar framtid är att frigöra människors kreativitet 
och skaparkraft. 

Frihet

Centerpartiet är ett liberalt, decentralistiskt parti. Vi anser att människor själva ska styra över sina 
egna liv utan att utsättas för tvång, våld eller förtryck. Frihet innebär samtidigt att människor är an-
svariga för sina handlingar.

Liberalismen pekar på vikten av ett fritt samhälle, demokratiska institutioner och en fri ekonomi. Detta 
är grundläggande värden som Centerpartiet bär med sig.

Människan är helt beroende av naturens resurser. Om vi förstör eller förbrukar dessa resurser begrän-
sas människors och kommande generationers frihet. Miljöförstöring hotar alla andra frihetssträvanden 
eftersom frihet utan liv är en omöjlighet.

Centerpartiet anser att en människas frihet i grunden endast kan begränsas av hänsyn till andra män-
niskors lika rätt till frihet. Alla människor ska ha rätt att göra egna livsval så länge de inte skadar 
någon eller begränsar andra människors frihet. Grundförutsättningen är att människor har makten över 
sitt eget liv.

Trygghet

Människor har en rad grundläggande behov. Mat, kläder, tak över huvudet och vård i händelse av 
sjukdom är exempel på nödvändigheter som alla ska ha rätt till. Därför finns det skäl att på politisk väg 
garantera ett skyddsnät och en grundtrygghet för alla människor.

Centerpartiet har djup respekt för att trygghet innebär olika saker för olika människor. Vi anser att 
tryggheten är störst i ett öppet och fritt samhälle där människor kan mötas och knyta sociala band. De 
nätverk som en människa ingår i är viktiga, och möjligheten att på olika sätt uttrycka kreativitet och 
andlighet är något som bidrar till att skapa trygghet för många människor.

En trygg livsmiljö är en nödvändighet för ett gott liv. Därför är klimatanpassning och beredskap för 
allvarliga miljökatastrofer viktiga samhällsuppgifter.

Rättigheter

Rätten till rent vatten, ren luft och en giftfri miljö är grunden för liv och hälsa. För att människor ska 
kunna tillgodogöra sig sin frihet fullt ut krävs även andra grundläggande rättigheter som gäller alla 
människor. Demokrati, yttrandefrihet, tryckfrihet och rätten att organisera sig är tillsammans med 
rätten att inte bli förtryckt eller utsättas för våld och övergrepp exempel på sådana grundläggande rät-
tigheter. Äganderätten är också central i ett samhälle där människor kan förverkliga sig själva och sina 
drömmar.
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Trots att dessa grundläggande rättigheter bör gälla alla människor världen över, är det långt kvar tills 
detta är verklighet. Behovet av politiska rörelser som likt Centerpartiet står upp för alla människors lika 
värde och för grundläggande fri- och rättigheter är därför lika stort nu som någonsin tidigare.

Respekten för människors frihet är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle grundat på alla män-
niskors lika värde. Ett demokratiskt förankrat styrelseskick är nödvändigt för att ge legitimitet åt de 
begränsningar i den individuella friheten som lagstiftning innebär.

Demokratin förutsätter en allmän acceptans för människors olika åsikter, oavsett om det handlar om 
politiska ståndpunkter, religion eller annan typ av livsåskådning. Religionsfrihet och föreningsfrihet är 
viktiga principer, som även innebär frihet att avstå från religion och från att organisera sig. Centerpar-
tiet förhåller sig neutralt i förhållande till religioner så länge alla människors fri- och rättigheter res-
pekteras.

Jämställdhet  och  jämlikhet

Diskriminering hindrar människor från att förverkliga sin fulla potential, därför kan diskriminering 
aldrig accepteras. Alla människor har samma grundläggande rättigheter. Oavsett kön, ålder, sexuell 
läggning, könsidentitet, funktionsnedsättning, religion eller etnicitet är alla lika värda. Centerpartiet 
accepterar inte att människor förminskas och begränsas av diskriminerande strukturer, oavsett om de 
är formella eller informella. 

Diskrimineringsgrunder varierar över tid, men historiskt har övergrepp mot, och omyndigförklarande 
av, kvinnor varit en av de mest omfattande formerna av diskriminering.
Centerpartiet är ett feministiskt parti, vi strävar efter jämställdhet och vår uppfattning är att det är 
viktigt att uppmärksamma de maktförhållanden som präglar samhället. Ett ojämställt samhälle hotar 
människors frihet. Strävan efter jämställdhet handlar därför om alla människors rätt att få vara den 
man är, tillgodogöra sig sin frihet och nå sin fulla potential.

Centerpartiet ser positivt på ekonomiska och demokratiska framsteg, men vägrar acceptera att kvinnor 
och män inte har samma möjlighet till delaktighet i en sådan utveckling. Endast när kvinnor och män 
har samma möjligheter till påverkan över sina egna liv och sina samhällens utveckling är demokrati och 
frihet en realitet. 
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Hållbar  politik

Frihet, trygghet, jämlikhet, ett starkt försvar för människors rättigheter samt ansvar för naturen och 
kommande generationer är grundläggande värderingar för Centerpartiet. Med dessa värden som grund 
för vi en hållbar politik för ett grönare och friare samhälle i ständig utveckling.

Miljö  och  grön  tillväxt

Hittills har mänskligheten sett alldeles för kortsiktigt på miljön och nyttjandet av naturens resurser. 
Hade det kostat tillräckligt mycket att smutsa ner hade miljöförstöring inte blivit ett lika stort pro-
blem.  I stället har en dyr räkning ständigt skickats vidare till nästa generation.

Det är fullt möjligt att skapa välstånd på naturens villkor. Men det kräver innovationskraft, teknisk 
utveckling och en bättre värdering av naturens ekosystemtjänster. Miljön måste få ett pris. Kan vi 
flytta kostnaden för en förstörd miljö till den resultaträkning som orsakar miljöförstöringen kan hållbar 
produktion att bli ett naturligt val eftersom framtida kostnader då synliggörs när de uppstår. 

Det finns många miljöproblem som påverkar mänskligheten. Gifter i mark och vatten, klimatföränd-
ringar och ozonhål kan begränsa såväl människors frihet som förutsättningarna för deras överlevnad. 
Dagligen används kemikalier vars effekter på människan och naturen är skadliga eller okända. Det är 
inte acceptabelt, och måste upphöra.

Djur  och  natur

Eftersom människan är beroende av naturen för att leva och försörja sig, är också den biologiska mång-
falden viktig för att ekosystemen ska fortleva. Allemansrätten är en unik rättighet som ger människor 
frihet att njuta av naturen och som få länder i världen kan erbjuda. Den är en viktig sedvänja som bör 
ha en funktion även i framtiden. Därför är det avgörande att balansen mellan äganderätt och allemans-
rätt inte störs genom en tilltagande kommersialisering av allemansrätten.

Djurens rätt är underordnad människans men ändå viktig att skydda. Centerpartiet anser att ansvarsta-
gande och respekt för djur och natur kan och ska kombineras med en stark äganderätt. På så vis tydlig-
görs människans ansvar för sina tillgångar.

Klimatet

Det största miljöhotet vi i dag känner till är klimatförändringarna och den globala uppvärmning som är 
en följd av mänskliga verksamheter. En hållbar klimatpolitik måste vara förankrad i människors vardag 
utan att diktera hur människor ska leva sina liv.

På samma sätt som politiken inte bör diktera villkoren för hur människor lever sina liv kan västvärlden 
inte heller diktera villkoren för växande ekonomier i Asien och Afrika. Alla människor och alla delar av 
världen har rätt till tillväxt och välfärd. Att fler kan försörja sig och höja sin livskvalitet är bra för värl-
den. Däremot är det viktigt att se till så att välfärdsutvecklingen och tillväxten inte sker på bekostnad 
av klimatet och kommande generationer. För Sveriges del finns i det här sammanhanget stora möjlighe-
ter till grön tillväxt genom att vi kan exportera miljöteknik och energitjänster. Centerpartiet anser att 
Sverige har ett stort ansvar att utveckla förnybar energi. 

Klimatfrågan är global, och det är angeläget att fråga sig hur vi effektivast minskar utsläppen av växt-
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husgaser. Centerpartiet förordar internationella överenskommelser som prissätter utsläppen och där 
alla utsläppsminskningar värderas lika i förhållande till uppnådd effekt. Då kommer de ekonomiska 
medlen, i enlighet med marknadsekonomins logik, att styras dit de gör mest nytta. Vi vet av erfarenhet 
att det är möjligt att kombinera ett offensivt klimatarbete med fortsatt ekonomisk tillväxt. Det ger oss 
också vetskapen att vi kan möta klimatutmaningarna allt effektivare i takt med att samhällets utveck-
ling fortskrider.

Parallellt med att världens länder haft svårt att komma överens om verkningsfulla internationella 
spelregler för klimatpolitiken ser vi hur enskilda städer och regioner gjort viktiga insatser för att axla 
ansvaret. Frånvaron av internationella bindande avtal får inte hindra nationer och regioner från att gå 
före och tillämpa skärpta krav. Höga ambitioner stärker entreprenörskap, utveckling av miljöteknik och 
initiativ inom civilsamhället. En sådan grön tillväxt får positiva följdverkningar globalt.

Urbaniseringen har skapat nya möjligheter till miljövänliga och klimatsmarta lösningar genom ef-
fektiva transporter och samutnyttjande av gemensamma ytor. Samtidigt är en levande landsbygd en 
förutsättning för förvaltandet av våra naturvärden. Genom att bruka naturen och ta tillvara de förut-
sättningar den ger oss kan vi gå från oljeberoende till ett hållbart energisystem. Stad och land behöver 
varandra om en omställning till ett kretsloppssamhälle ska vara möjlig. Det är därför en självklarhet att 
värna möjligheterna till ett miljövänligt liv på landet såväl som i staden.

En  fri  ekonomi

Centerpartiet värnar frihet och äganderätt och anser att människor måste få hantera sina resurser och 
tillgångar så som de själva önskar. Fri handel och fritt företagande är därför grundläggande för det 
samhälle vi eftersträvar.

Marknadsekonomin är det system som lämnar störst utrymme för människans frihet och som bidrar till 
den mest effektiva fördelningen av samhällets resurser. Genom sin dynamik bidrar marknadsekonomin 
till att samhällets resurser kan växa och lägger därmed grunden för ökat välstånd och välfärd.

Tullar och handelshinder begränsar konsumenters och producenters fria val. Denna typ av hinder 
missgynnar dessutom ekonomisk utveckling eftersom det är konsumenterna och producenterna som 
tvingas betala när priset på varor höjs som ett utslag av protektionism. Följden av rika länders protek-
tionism är också att fattiga länder hålls kvar i fattigdom och att miljoner människor hindras från att 
skapa välstånd på egen hand. Därför bör strävan vara att underlätta handel och minska handelshin-
drens negativa effekter.

Jobb,  tillväxt  och  företagande

Företagande och handel leder till att det skapas jobb, välfärd och välstånd. Regelverken kring företa-
gandet måste syfta till att hjälpa entreprenörer att göra rätt i stället för att straffa fel. Det offentliga 
ska inte konkurrera med det privata näringslivet eftersom det offentligas roll inte är att utföra det som 
enskilda människor, föreningar eller företag kan göra. I förlängningen hotar sådan offentlig inbland-
ning också möjligheterna till arbetstillfällen, välfärd och utveckling.

Centerpartiet eftersträvar en modell där spelreglerna för arbetsmarknaden fastställs av arbetsmarkna-
dens parter i stället för genom lagstiftning. Detta skapar en mer flexibel och långsiktigt hållbar ar-
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betsmarknad. Det innebär också att delar av den lagstiftning som omgärdar arbetsmarknaden behöver 
avvecklas.

Fri konkurrens är en viktig drivkraft för utvecklingen i en marknadsekonomi. Monopol, oligopol och 
karteller utgör ett hot mot den sunda konkurrensen. Ekonomin ska ha givna och förutsägbara spelreg-
ler och förhindra en ekonomisk centralisering som sätter marknadsmekanismerna ur spel. Grunden är 
att begränsningarna för det fria utbytet ska vara få men tydliga och långsiktiga.

Centerpartiet anser att ekonomisk tillväxt är relevant som mått på välståndsutveckling. Däremot måste 
tillväxtbegreppet kompletteras med andra mått som gör att vi kan mäta tillväxten ur ett hållbarhets-
perspektiv. Centerpartiet eftersträvar en hållbar tillväxt såväl i Sverige som i hela världen.

Det offentliga samhället har rätt att beskatta medborgarna för att finansiera gemensamma offentliga 
angelägenheter. Beskattning begränsar dock människors självbestämmande, och därför måste skatte-
medel användas varsamt så att de bidrar till att stärka människors frihet och självbestämmande. Cen-
terpartiet strävar efter ett plattare skattesystem, med låga marginalskatter, som gynnar drivkrafterna 
bakom samhällets välstånd.

Civilsamhälle  och  kulturliv

Människan är grunden för samhället, och ett levande samhällsliv bygger på att människor kan mötas 
och samverka. Civilsamhället är därför ryggraden i samhällskroppen. Det engagemang och arbete som 
läggs ner i föreningar, organisationer och frivilliga sammanslutningar är ovärderligt. Därför måste det 
frivilliga engagemanget värnas. Centerpartiet vänder sig mot en politik som kväver och tar över civil-
samhället genom överdrivna regleringar och byråkrati.

Centerpartiet anser att civilsamhället åter måste få en avgörande roll som grund för samhällsbyggan-
det. Demografi, demokrati och människors önskan om ökad makt över sin egen vardag kräver ökat 
utrymme för idealitet, socialt entreprenörskap, ekonomiska föreningar och företagande. Politikens 
uppgift är att riva hinder och röja väg för denna utvecklingskraft. Med digitaliseringen och globalite-
ten uppstår civilsamhället på fler sätt än vad vi traditionellt varit vana vid. Det betyder att människor 
finner gränsöverskridande gemenskaper som bör bejakas lika mycket som de traditionella.

Kultur

Människan är en social varelse. Samhället utvecklas ständigt i människors möten med varandra. I dessa 
möten utvecklas vår kultur, oavbrutet, som ett uttryck för människans inneboende behov att uttrycka 
sig.

Kultur är ett begrepp som inbegriper i stort sett all social verksamhet och kulturlivet är en viktig del av 
människors självförverkligande och möjlighet att förhålla sig till det omgivande samhället. Centerpar-
tiet ser stora värden med ett rikt kulturliv i alla delar av Sverige och världen. Att värdera kulturen högt 
är dock inte detsamma som att ställa olika kulturella verksamheter mot varandra. Allt för ofta blir olika 
kulturyttringar föremål för politiska prioriteringar på ett sätt som i förlängningen riskerar att hota och 
hämma människors frihet och kreativitet. Kulturen måste bli mer fristående från pekpinnar och poli-
tiska ingrepp.
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Tillgången till oberoende medier som står fria från politisk kontroll och censur är också en avgörande 
del av demokratin. Medierna står för en viktig del av granskningen av det offentliga samhället vilken 
kräver ett reellt oberoende av detsamma.

Ett  digitalt  civilsamhälle

Informations- och kommunikationsteknologi har fört oss mot ett tillstånd av globalitet. Internetrevo-
lutionen och ny teknik har gjort att det numera finns en sfär som är svår att fullt ut kontrollera med 
politiska maktmedel. Detta innebär i grunden enorma möjligheter för att vidga människors frihet. Cen-
terpartiet motsätter sig en centralisering av makten också över denna del av samhället. Vi vill bejaka 
ett digitalt civilsamhälle, och ser med oro på en allt starkare vilja att på politisk väg kontrollera och 
begränsa den frihet som digitaliseringen möjliggör.

Digitaliseringen medför samtidigt att vår verklighetsuppfattning inte längre enbart är förankrad i en 
fysisk dimension utan också i en virtuell. Skillnaden mellan den fysiska och virtuella verkligheten sud-
das sakta ut. Vid sidan av det sociala livet förflyttas också alltmer av de ekonomiska transaktionerna 
till den virtuella dimensionen. Detta skapar stora utmaningar för samhället. Utvecklingen utmanar vår 
traditionella syn på äganderätt och personlig integritet. Centerpartiet anser att upphovsrätten måste 
utvecklas så den kan försvaras i ett samhälle med helt andra mönster för kreativitet och en allt snab-
bare utveckling.

Staten  och  det  offentliga  samhället

Staten finns i grunden till för att försvara människors fri- och rättigheter. Samtidigt kan staten, om 
den överskrider sina befogenheter, eller tar allt för stora resurser i anspråk, inskränka dessa fri- och rät-
tigheter. Centerpartiet anser därför att staten bör vara så liten som möjligt. Ur ett svenskt perspektiv 
innebär det att statens ansvar och makt måste minska till förmån för människors eget ansvarstagande 
och makt över sina egna liv och gemenskaper.

Erfarenheten visar att offentliga institutioner och myndigheter med tiden tenderar att skapa ett behov 
av ännu mer offentlig makt. Följden blir att den offentliga makten växer på bekostnad av människors 
självbestämmande. I värsta fall leder detta också till att makt centraliseras och flyttas allt längre bort 
från de människor som berörs av de beslut som fattas. Det är därför viktigt att det offentliga samhället 
omgärdas av lagar och regler som försvårar denna typ av maktförflyttning så länge den inte sker un-
derifrån och som en följd av en folklig vilja och ett upplevt behov.

Antalet statliga myndigheter och mängden lagar och regler behöver begränsas. Överdriven byråkrati är 
ett hot mot ett öppet och fritt samhälle och sätter käppar i hjulet för enskilda människors initiativ och 
entreprenörskap.

Offentliga myndigheter har också skyldigheter. Ofta ställer myndigheterna högre krav på medborgarna 
än vad medborgarna kan ställa på myndigheterna. Det riskerar att skapa en misstro mellan det offent-
liga samhället och dess medborgare.

Staten är den enda enheten i samhället som på laglig grund får utöva tvång och våld. Därför är det 
extra viktigt att den makt som staten utövar är proportionerlig och står under ständig kontroll. Demo-
kratin och konstitutionella fri-, och rättigheter är i detta sammanhang medborgarnas viktigaste verk-



12

tyg. Politiska beslut och juridiska domslut måste kunna överklagas så att medborgerliga och mänskliga 
rättigheter försvaras. En författningsdomstol är ett naturligt inslag i ett samhälle som värnar enskilda 
människors frihet. Beslutsfattandet måste ske öppet och beslutsfattarna stå under folklig kontroll. Ytt-
rande-, tryck- och meddelarfrihet ska vara en självklarhet.

Samhällskontraktet

Centerpartiet vill se en rättighetslagstiftning, ett tydligt samhällskontrakt. Alla människors lika värde 
måste avspeglas i vad människor kan förvänta sig av det samhälle de lever i. Därför är det viktigt att på 
politisk väg slå fast vad det innebär att vara medborgare. Medborgarnas rättigheter måste framgå i lag 
så att de kan försvaras.

Demokratiska rättigheter och ett grundläggande socialt och ekonomiskt skyddsnät är viktiga delar av 
ett tydligt samhällskontrakt. Centerpartiet anser också att det är viktigt att garantera människors rätt 
till fysisk, intellektuell och digital infrastruktur.

För att ett samhälle ska fungera och vara attraktivt för både boende, företag och besökare krävs en 
fungerande samhällsservice. Det är därför viktigt att det offentliga samhället tar ett ansvar för grund-
läggande service i hela landet. Samtidigt är det viktigt att enskilda människor liksom olika delar av det 
offentliga samhället vågar utmana, stimulera och pröva nya lösningar inom välfärdssektorn. Människors 
rättigheter ska vara tydliga, men de kan tillgodoses på olika sätt beroende på var man bor och vilka 
förutsättningar som gäller.

Decentralisering  och  federalism

All politisk makt är ett resultat av att makt överlåtits från den enskilda människans och hennes rätt 
att besluta över sitt eget liv. Centerpartiet strävar efter att beslut ska fattas så nära dem de berör 
som möjligt – helst av dem själva. När besluten rör större grupper av människor blir det naturligt att 
vi överlåter makt till lokala beslutsfattande nivåer, regioner, nationer eller till internationella forum. 
Genom att de enskilda människorna och den lokala nivån utgör grunden för det demokratiska systemet 
kan besluten utformas efter, och anpassas till, vitt skilda förutsättningar. Det demokratiska system som 
har bäst förutsättningar att möjliggöra denna typ av decentralisering och maktdelning är federalismen. 
Centerpartiet har som mål att omvandla Sverige i enlighet med federalismens principer.

De grundläggande krav vi ställer på välfärd och trygghet måste kunna upprätthållas. Detta kan dock 
uppnås på olika sätt. Olika delar av landet måste finna de lösningar som bäst motsvarar de egna utma-
ningarna. Därför behöver både skattebaser och lagstiftning regionaliseras eller kommunaliseras. Genom 
ett federalt beslutsfattande där regioner och kommuner har starkt självbestämmande kommer effektiva 
lösningar på olika samhällsutmaningar att mejslas fram. Detta skapar regionala och lokala olikheter, 
vilka är positiva eftersom de ger människor makt och valmöjligheter.

Integritet

Personlig frihet och demokratiska rättigheter är viktigare än nationella intressen. Därför motsätter sig 
i grunden Centerpartiet övervakning av medborgare. Alla har rätt till en privat sfär.

Ett starkt integritetsskydd är en omistlig del av ett öppet och demokratiskt samhälle. Det finns stora 
risker förenade med att staten ges allt för stor insyn i människors privatliv. Därför är det viktigt med 
en maktdelning där politiska beslut och andra maktbefogenheter inte centraliseras till ett fåtal insti-
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tutioner och individer. Öppenhet och transparens är grundförutsättningar för frihet, demokrati och för 
att förhindra korruption och övergrepp.

Det är viktigt att all lagstiftning kan prövas mot dess påverkan på människors personliga integritet. 
Det måste finnas en proportionalitet mellan lagstiftningens inskränkning av medborgarnas integritet 
och lagarnas syfte. Samtidigt måste det finnas ett skydd mot statliga ingrepp i människors privatliv. 
Alla måste kunna försvara sina rättigheter i domstol.

Människor måste själva få besluta över sina privatliv, relationer och tillgångar. Politiken bör varken 
avgöra hur många människor man får leva tillsammans med, gifta sig med eller vem som ska ärva ens 
tillgångar.

Livskraft  i  hela  landet

Centerpartiet anser att alla ska kunna välja att bo, leva och förverkliga sina drömmar hur och var man 
vill. Olika delar av landet har olika förutsättningar och utmaningar. Detta gäller såväl städer som lands-
bygd. Samtidigt måste också den rättighetslagstiftning och det samhällskontrakt som Centerpartiet ef-
tersträvar erbjuda en grund för möjligheten till livskraft i alla delar av Sverige. Tillgång till olika former 
av infrastruktur spelar en avgörande roll för att hela landet ska ha goda förutsättningar att utvecklas.

Makten ska ligga så nära människan som möjligt. Med decentralisering som verktyg vill Centerpartiet 
ge varje människa och varje del av landet makt att ta itu med de egna utmaningarna. En utveckling 
i federal riktning med omfördelning av makt till regional och lokal nivå är viktig för att varje del av 
landet ska kunna utvecklas. Genom decentraliserad lagstiftnings- och beskattningsrätt får varje del av 
Sverige redskap för att kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Det är också viktigt att motverka 
överdriven byråkrati och regelverk som motverkar entreprenörskap och utveckling.

Centerpartiet ser det som en viktig uppgift att ta strid mot politiska rörelser och föreställningar som 
menar att politiken, genom nya regleringar eller ingrepp, är lösningen på samhällets alla utmaningar.

Välfärd

Centerpartiet anser att den offentligt finansierade välfärden ska vara av hög kvalitet, vila på en huma-
nistisk värdegrund och vara tillgänglig för alla. För att säkra en god välfärd i framtiden behöver hela 
samhället hjälpas åt. Centerpartiet ser positivt på att såväl företag som offentliga institutioner och 
civilsamhället utför välfärdstjänsterna. Det offentliga bör fokusera på finansiering och att alla medbor-
gare har tillgång till en välfärd av hög kvalitet. 

Oavsett om den offentligt finansierade välfärden utförs av kommuner, landsting, företag eller förening-
ar måste den enskilda individens valfrihet stå i centrum. Genom den dynamik som många olika utfö-
rare skapar kan såväl offentligt som privat drivna verksamheter utvecklas. Detta medför också att en 
mer attraktiv arbetsmarknad med fler karriärvägar skapas, vilket leder till att tillförseln av kompetent 
personal säkerställs.

Vård  och  omsorg

God vård i hela landet är viktigt för den enskilda individens känsla av trygghet. Därför är det viktigt 
att också inom sjukvården ta hänsyn till att människor är olika och att förutsättningarna ser olika ut i 
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olika delar av landet.

Alla ska kunna se fram emot att en trygg ålderdom med hög livskvalitet. Även alla med fysisk och psy-
kisk funktionsnedsättning eller med missbruksproblem måste få det stöd som behövs. Människor måste 
ha inflytande över sina egna liv också när det gäller välfärdstjänster. Valfrihet är viktigt för människors 
känsla av självbestämmande i livets alla skeden.

Barnomsorgen fyller flera syften. Dels för att, baserat på en god pedagogik, ge stöd åt barnen under 
deras första år i livet, dels för att möjliggöra för föräldrarna att försörja sig genom arbete. Föräldrar 
ska ha frihet att välja lösningar som passar deras situation. Genom att tillåta och bejaka en mångfald 
av lösningar baserat på civilsamhället och familjernas egna behov möjliggörs också tillgången till god 
barnomsorg i hela landet.

Utbildning

Utbildning är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Alla barn har rätt att få de kunskaper gör 
dem till delaktiga samhällsmedborgare. Under ett barns första år i livet har föräldrar och målsmän ett 
särskilt ansvar för barnens uppväxt. Centerpartiet anser att dagens skolplikt, som utgår från barnets 
plikt att gå i skolan, bör förändras till en läroplikt så att det i juridisk mening framgår att det är föräld-
rar och målsmän som har en plikt att se till så att barnen får en fullgod utbildning.

I ett tillstånd av globalitet där arbetsmarknaden vidgats till att omfatta hela världen är det omodernt 
att garantera barnens rätt till utbildning genom att mäta tiden i klassrummet. Skolan måste vara i 
ständig utveckling och kunskap inhämtas med nya redskap. Även återkopplingen från skolan till elever 
och föräldrar kan nu ske på nya sätt.

Alla barn har rätt till en bra grundskoleutbildning oavsett var de bor. Lagstiftning och regelverk måste 
erbjuda stor frihet att lokalt lösa denna uppgift på bästa sätt. Det är viktigt att utgå från varje barns 
behov och att varje individ blir sedd. Tidig språkinlärning ska vara prioriterad eftersom det egna språ-
ket är förutsättningen för ett livslångt lärande.

All utbildning är inte obligatorisk. Från en viss ålder är barn och ungdomar kapabla att själva göra egna 
livsval. Det offentliga samhället bör garantera att utbildningen lever upp till rimliga krav på kvalitet. 
Däremot finns det ingen anledning att i lag kräva att varje kommun måste driva skolverksamhet i egen 
regi.

Möjligheten för elever och studenter att fritt välja utbildning ska vara så stor som möjligt. När det gäl-
ler den högre utbildningen är det nödvändigt med fria lärosäten som kan bedriva forskning och utbild-
ning självständigt. Centerpartiet menar att fria universitet och högskolor gynnar såväl forskning som 
utbildning i ett långsiktigt perspektiv.

Centerpartiet ser ett behov av en mångfald av lärosäten som möjliggör högre utbildning i hela landet. 
Därför är det också positivt med lokala, regionala och privata initiativ som bidrar till att stärka dessa 
möjligheter.
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En  fri  och  fredlig  värld

Säkerhetspolitiken har genom åren handlat alldeles för mycket om krig och alldeles för lite om fred. Att 
kunna ge människor skydd mot olika typer av våld och hot är en grundläggande uppgift för det of-
fentliga samhället. Tyvärr är det därför alltjämt motiverat med ett militärt försvar. Samtidigt finns det 
många insatser som är viktigare än de militära. Demokrati, samarbete över nationsgränserna och en 
fri och rättvis världshandel har visat sig vara långt mycket effektivare när det gäller att skapa fred och 
stabilitet än vad upprustning och vapenmakt någonsin varit.

Runtom i världen finns en rad konflikter och oroshärdar. Dessa konflikter påverkar människors liv och 
frihet i grunden. Centerpartiet värnar alla människors lika rätt till ett liv i frihet, och anser därför att 
Sverige har ett ansvar att genom världssamfundet verka för att skydda mänskliga rättigheter och öka 
stabiliteten i världen. Därtill har Sverige ett ansvar att ge skydd åt människor på flykt från våld och 
förföljelser.

Migration  och  integration

Centerpartiet strävar efter öppna gränser, fri rörlighet och en generös flyktingpolitik. För ett parti som 
värnar friheten och bygger sina värderingar på alla människors lika rätt och värde finns inget annat 
logiskt ställningstagande än att man är för en fri invandring. Så länge det finns länder som kränker 
mänskliga fri- och rättigheter är öppna gränser, och människors möjlighet att fly, det enda sättet att 
erbjuda alla människor ett skydd för sina grundläggande rättigheter. Bara så kan man välja frihet i 
stället för förtryck. Vi ser det som en grundläggande mänsklig rättighet att söka sig en fristad och en 
försörjning, inte bara inom det land där man är född, utan också utanför landets gränser.

En viktig del av människans frihet är att kunna välja var man vill bo och leva. Därför bör inte heller na-
tionsgränser utgöra ett hinder mot denna frihet. Det finns också fler skäl än de moraliska till varför det 
är viktigt med öppna gränser. Utan invandring i alla dess former skulle Sverige vara ett fattigare land, 
såväl ekonomiskt som kulturellt och intellektuellt. Öppnare gränser gör att avståndet mellan människor 
minskar och kontakterna mellan olika delar av världen stärks.

Vi lever i dag i ett mångkulturellt samhälle. Det är en styrka. I dagens samhälle finns dock exempel på 
hur människor av olika ursprung samlats i olika bostadsområden. Detta kan leda till betydande utma-
ningar. Segregering kan ha avigsidor, men att människor som upplever gemenskap förenas är naturligt. 
Frivillig segregering är ett mindre problem än att människor som lever i vissa stadsdelar eller på vissa 
orter har sämre förutsättningar att ta tillvara sin frihet och sina möjligheter. Sverige ska vara ett land 
som kan erbjuda goda möjligheter till ett bra liv oavsett hur och var man vill leva och bo.

Ett  demokratiskt  Europa

Grunden för det europeiska samarbetet handlar om fred och vinsten av att knyta samman länder ge-
nom ömsesidigt utbyte och samarbete. Samtidigt är behovet av att reformera den Europeiska unionen 
tydligt. Unionen har i dag en byråkrati som överskuggar demokratin.

Centerpartiet ser mycket kritiskt på den utveckling som innebär att centralmakten i Bryssel utökas på 
bekostnad av EU-medborgarnas självbestämmande. Europa står inför stora utmaningar men lösningen 
är inte att resa nya gränser och införa nya europeiska myndigheter. Det behövs i stället kraftfulla re-
former. EU har bidragit till att krigens Europa blivit ett fredens och stabilitetens Europa. Det demokra-
tiska samarbetet och den europeiska integrationen, som fört människor närmare varandra, är grunden 
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för att detta blivit möjligt. Centerpartiet omfamnar tanken om ett demokratiskt Europa och anser att 
samarbetet ska fokusera mer på det som är dess kärnvärden – fred och frihet.

Den Europeiska unionen måste bli mer demokratisk och transparent. I stället för att styras indirekt av 
medlemsländernas regeringar bör rådet och Europaparlamentet ersättas av ett tvåkammarparlament. 
Först när kommissionen hämtar sitt förtroende hos de folkvalda i parlamentet och kommissionens 
ordförande väljs av EU:s medborgare i direkta val kan EU-samarbetet vinna legitimitet som ett demo-
kratiskt samarbete mellan Europas folk.

Världssamfundet

Fred, skyddet av mänskliga rättigheter, samt ett ansvar för hållbar utveckling är hela världens ansvar. 
Förenta nationerna erbjuder en arena för världens länder att diskutera gemensamma problem, men FN 
måste utvecklas och reformeras för att fullt ut bli en organisation som kan bära detta ansvar.

Antalet diktaturer i världen blir över tid allt färre. Ändå lever miljontals människor i länder som inte 
ens möter de mest grundläggande kraven vad det gäller mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och demo-
krati. Sverige, EU och den demokratiserade världen måste stå upp för alla människors rätt till ett liv i 
frihet från övergrepp och förtryck.

I en värld där miljö- och klimatproblemen är en realitet måste också FN ta ett större ansvar för att 
driva på för globala, bindande avtal och effektiva åtgärder. Det är världens fattiga som drabbas allra 
hårdast när klimatet ändras, havsnivån stiger, katastroferna blir allvarligare, och naturresurser förbru-
kas. Därför måste klimatarbetet och fattigdomsbekämpningen gå hand i hand för att en hållbar framtid 
ska bli möjlig.
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 RESERVATIONER

Reservation från Per Ankersjö och Bo Svensson till förmån för följande tillägg under avsnitt 4.5.2 Ut-
bildning:

I morgondagens skola sätts kunskaps och utvecklingsmål som syftar till att ge varje individ möjlighe-
ten att nå sin fulla potential oavsett utgångsläge. Återkoppling och måluppföljning sker systematiskt 
och individuellt tillsammans med föräldrar/målsman. Centerpartiet anser att betyg är en alldeles för 
begränsad metod för denna återkoppling, och därför helt bör ersättas med arbete utifrån individuella 
utvecklingsplaner. Den kvarvarande uppgiften för betyg i grundskolan, att som slutbetyg utgöra urvals-
metod för valet till gymnasiet, borde rimligen också över tid kunna ersättas med rådgivning, tester och 
en mjukare övergång mellan grund och gymnasieskola.

Reservation från Eva Nypelius och Ulrika Liljeberg till förmån för att stryka följande mening i det för-
sta stycket under avsnitt 4.5.2 Utbildning:

Centerpartiet anser att dagens skolplikt, som utgår från barnets plikt att gå i skolan, bör förändras till 
en läroplikt så att det i juridisk mening framgår att det är föräldrar och målsmän som har en plikt att 
se till så att barnen får en fullgod utbildning.

 
Ledamöter  i  idéprogramsgruppen:

Per Ankersjö, ordförande
 
Karin Ernlund, ledamot av Centerpartiets internationella stiftelse
 
Fredrick Federley, riksdagsledamot Stockholm stad
 
Maria Kristoffersson, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, Vilhelmina
 
Emil Källström, riksdagsledamot Västernorrland
 
Ulrika Liljeberg, kommunstyrelsens ordförande Leksand
 
Eva Nypelius, vice distriktsordförande Gotland, ledamot av regionstyrelse &regionfullmäktige Gotland
 
Karl Erik Olsson, tidigare jordbruksminister, Europaparlamentariker och vice ordförande i Centerpar-
tiet
 
Bosse Svensson, förtroendevald, Östersunds kommunfullmäktige


