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Claes-Göran Falk, Tidaholm: Mimmi Fredriksson, Götene: Agneta Arvidsson, Vårgårda:
– Bra att hon berättade 
om sin och partiets syn 
på migration. Jag job-
bar själv ideellt med 
flyktingar och tycker att 
det är bra att (C) har ta-
git en tydlig ställning.
   – Det var intressant att höra henne 
prata om miljön.

– Helheten var bra, både utfråg-
ningen och sången och musiken. 
Annie Lööf fick klargöra vad Cen-
terpartiet står för, inte minst när 
det gäller integration. Jag är lärare 
så jag hade önskat att samtalet skulle ha handlat 
mer om skolan.
   – Det var ett intressant samtal, men jag hade 
önskat att Annie Lööf skulle ha fått prata lite mer.

– Den var lite hemtrevlig och inte 
så jättepolitiskt. Det är intres-
sant att få en mer personlig bild 
av partiledarna, men jag hade 
önskat att man hade pratat ännu 
mer om Centerpartiets värderingar. 
   – Helheten med sång och andra inslag är 
bra, men framför allt är det partiledarna man 
kommit för att lyssna till.

Vad tyckte du 
om kvällens 
utfrågning av 
Annie Lööf?

3 SVARAR 

Partiledarna har bråda dagar med 
utfrågningar, debatter och inter-
vjuer. Däremellan ska de hinna 
träffa partifolk på kommunnivå. 
För Annie Lööfs del började vals-
purten med Centerpartiets val-
konvent 3–4 augusti i Stockholm 
och sedan besök i Umeå, Vårgår-
da och därifrån till hemtrakterna 
i Småland.

– Det är bra att möta sina väl-
jare på sociala medier, men det 
finns inget som slår det personli-
ga mötet, konstaterade hon inför 
utfrågningen i Vårgårda.

Annie Lööf sa att Vårgårda 
möte är ett flaggskepp för civil-
samhället. Mötet anordnas av 
elva Equmeniaförsamlingar och 
med stor uppställning från byg-
dens folk. 

– Det är imponerande att kyr-
korna år efter år lyckas med detta 
och att mötet har en sådan drag-
ningskraft att alla partiledare 
ställer upp. För oss som partile-
dare är det här ett tillfälle att få 
föra ett samtal om viktiga frågor 
om ideologi och människosyn – 
utan att bli avbrutna.

Det har hittills varit mycket tal 

om värderingsfrågor i årets val-
rörelse, men inte lika mycket om 
värdegrund. På Sändarens fråga 
om hur Centerledarens värde-
grund ser ut svarar hon utan be-
tänketid:

– Mina väderingar vilar på li-
beralismen med sin syn på män-
niskans okränkbara och lika vär-
de. En annan hörnpelare är tron 
på civilsamhället, företagsamhet 
och människors förmåga att själv 
forma sin framtid. Min uppväxt 
i Värnamo där jag deltog både i 
kyrkornas och idrottsrörelsens 
verksamhet har också präglat 
mina värderingar.

ANNIE LÖÖF har varit par-
tiledare för Centerpartiet 
sedan 2011, både i reger-
ingssamverkan och i oppo-
sition. Fördelen med nuva-
rande ställning säger hon är 
att hon hinner med att sätta 
sig in i många olika frågor. 
Som tidigare näringslivs-
minister var spektret sma-
lare. Men det är ingen tve-
kan om hur hon vill ha det 
efter valet:

– Det är mycket roligare att 
vara i regeringsställning. Då har 
man mandat att genomföra sin 
politik, säger hon.

Equmeniakyrkans Britta Her-
mansson ledde tillsammans med 
Robert Eriksson, pastor i Betle-
hemskyrkan i Göteborg, utfråg-
ningen i den så gott som fullsat-
ta Tångahallen denna åskvarma 
onsdag. I den mogna publiken 
fanns både frikyrkofolk och lo-
kala partivänner. Vårgårda kom-
mun har en Centerledning och ett 
starkt väljarstöd. 

BRITTA HERMANSSON, som hade fått 
nya kunskaper om vad som skil-
jer en äkta Spring-hylla från en 
kopia – nämligen ett litet gång-
järn – frågade vad som är Cen-
terns ”gångjärn”.

Medmänsklighet, tron på att 
ge hela landets möjlighet att ut-
vecklas och miljöfrågorna. Det 
är grundläggande värderingar 
för hela vårt partis politik. Just 
nu pågår en värderingskamp när 
många vill måla framtiden i mör-
ka färger, men det jag vill arbeta 

för är att ge framtidshopp. 
Oron för klimatförändring-

ar har varit extra påtaglig denna 
heta sommar. Men Centerledaren 
tror på att det med rätt satsningar 
finns tid för förändring:

– Det är en missuppfattning 
att klimat och tillväxt är varan-
dras motsatser – de är varandras 
förutsättningar. För att få fram ny 
grön energi så krävs företag som 
är villiga att investera. Det i sin 
tur kan leda till nya arbetstillfäl-
len. 

Centerpartiets kraftigt öka-
de väljarstöd beror till stor del 
på partiets ställningstagan-
den i migrationsfrågan. I publi-
ken denna kväll satt många som 
är engagerade i flykting- och in-
tegrationsarbete. Centern stöd-
de förslaget på den kritiserade 
gymnasielagen, trots att man inte 
tyckte att den var tillräckligt bra.

– Det handlar om 9000 ung-
domar som kommit i kläm i rätts-
processen och som har väntat 
under lång tid på att få ett besked. 
Så kan vi inte ha det. Centern har 
hela tiden hävdat att vi borde 
återinföra begreppet ”synnerli-

gen och ömmande omständighe-
ter” i lagstiftningen. Då hade de 
här unga människorna sluppit en 
lång och oviss väntan.

EFTER VALET måste det vara slut på 
alla tillfälliga lagar, sa Annie Lööf 
som vill se en bred blocköverskri-
dande överenskommelse.  Arbe-
tet med detta hoppas hon kom-
mer igång någon gång under hös-
ten.

Robert Eriksson förde in sam-
talet på hur civilsamhällets enga-
gemang kan öka ännu mer.  Kan 
Sverige få se en utveckling som i 
exempelvis England där det finns 
kyrkor som tagit över skolverk-
samhet och sjukvård från det of-
fentliga?

– Jag tycker att det ska fin-
nas andra aktörer än de offent-
liga som utför skattefinansierade 
tjänster. Men inte på grund av att 
samhället brister i uppgifter och 
ansvar utan för att skapa en stör-
re bredd, svarade Centerledaren.

Utfrågningen i Tångahallen ra-
mades in av sång av den stora ge-
mensamma kören. Annie Lööf 
såg ut att trivas i sammanhanget. 
När hon fick frågan innan mötet 
om vad hon såg fram mot svara-
de hon:

– Samtalet och lovsången. Jag 
minns från förra gången att sång-
en var helt fantastisk.

Allianskusinerna först  ut i Vårgårda Möte

●● I går tisdag utfrågades Mil-
jöpartiets Gustaf Fridolin och 
ikväll är det Vänsterpartiets 
Jonas Sjöstedts tur. På fredag 
kväll är Ulf Kristersson. 

●● Vårgårda Möte får sedan en 
intensiv avslutning 22, 23 och 
24 augusti då i tur och ordning 
Jimmie Åkesson (SD), Ebba 
Busch Thor (KD) och statsmin-
ster Stefan Löfven (S) utfrå-
gas. Sändaren kommer att be-
vaka samtliga utfrågningar.

FAKTA

Fortsättningen  
av Vårgårda Möte

CHRISTINA LARSSON

Centerpartiet kommer aldrig 
att sätta sig i ett regerings-
samarbete som söker aktivt 
stöd från Sverigedemokra-
terna. Det var Centerledaren 
Annie Lööfs klara besked 
inför den första partiledar-
utfrågningen i Vårgårda 
möte.

Miljö och migration var i centrum för Annie Lööfs utfrågning.

Fullsatt i 
Tångahallen.
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Mikael Flodwall, Runa Claesson, Asklanda: Claes Uggla, Asklanda:
– Det är bra att 
partiledarna åker ut 
i landet och presente-
rar sin politik. Framför allt tycker 
jag att det Björklund som om att 
nationalismen måste motverkas 
var bra. Och att vi behöver göra det 
tillsammans – lokalt, nationellt och 
internationellt.

– Det var ett bra samtal där man 
också fick veta lite mer om Jan 
Björklund som person, inte bara 
om den politik han står för.
– Jag tror att Vårgårda möte uppskattas i byg-
den och jag försöker vara med så mycket jag 
kan. Partiledarutfrågningarna är intressanta 
men det finns ju andra programpunkter också 
under de här veckorna.

– Den var annorlunda. Det är fint att få 
veta lite mer om partiledarna på ett per-
sonligt plan.
– Framför allt fastnade jag för budskapet 
om att vi behöver engagera oss – inte bara för sin egen 
del utan för andras. När det gäller Liberalernas nej till 
friskolor så förstår jag det ställningstagandet. Friskolor 
som inte har sin grund i demokratiska värderingar riske-
rar att skapa subkulturer i samhället.

Vad tyckte du 
om kvällens 
utfrågning av 
Jan Björklund?

3 SVARAR 

Allianskusinerna först  ut i Vårgårda Möte

Tånga hed är välkänt område för 
Jan Björklund. Inte bara för att 
han som riksdagens mest erfar-
ne partiledare har varit här de tre 
gånger Equmeniakyrkans par-
tiledarutfrågningar varit förlag-
da till Vårgårda. Här tjänstgjorde 
han också under utbildningen till 
officer i svenska försvaret.

Sedan förra utfrågningen har 
Björklunds parti bytt namn och 
logga – Folkpartiet har blivit Li-
beralerna. Det skakiga väljarstö-
det inför valet är dock detsamma 
som 2014. Då hoppades han på de 
2 miljoner som ännu inte bestämt 
sig.

– Nu är det 3 miljoner och val-
rörelsen har precis börjat. Vi är 
hoppfulla, men absolut inte nöj-
da, konstaterade han när Sända-
ren möter honom innan utfråg-
ningen.

Björklund tror inte att partiets 
ställning när det gäller den gym-
nasielagen, som man röstade nej 
till, har gjort att det blivit en vand-
ring från hans parti till Centern. 

– Nej, Centern låg högt redan 
innan den här frågan var aktuell 
säger han.

LIBERALERNA RÖSTADE nej med mo-
tiveringen att alla asylsökande 
måste behandlas lika. Björklund 
menar att svenskt rättsväsende 
har kommit fram till att de ung-
domar som inte har tillräckliga 
asylskäl måste lämna landet. På 
Sändarens fråga under presskon-
ferensen om det inte finns huma-
nitära skäl svarar han:

– De har haft det bra i Sverige i 
tre år. Det är väl fantastiskt.

Det är förmodligen ett svar 
som en stor del av publiken denna 
kväll inte skulle vara nöjda med. 
För övrigt sa sig Liberalernas par-
tiledare uppskatta Vårgårda möte 
som han säger är det utan jämfö-
relse största evenemanget under 
valrörelsen och som samlar en 
stor del av civilsamhället. 

NYLIGEN PRESENTERADE Liberalerna 
ett förslag om 18 000 lärarassis-
tenter som ska bidra till att lärare 
får ägna sig åt sin huvuduppgift: 
Att undervisa. Lärarassistenterna 
skulle kunna avlasta lärarna från 
uppgifter som i dag tar myck-
et tid. Dagens skola är i stor ut-
sträckning formad av Jan Björk-
lund som var skolminister i förra 
alliansregeringen och då genom-
förde en rad reformer. Idag är han 
starkt kritisk till hur skolan fung-
erar. Hur blev det så fel?

– Vi var på rätt väg med refor-
mer inom lärarutbildning, vi in-
förde förstalärare och gav lärarna 
större befogenheter. Men refor-
merna kom av sig med den röd-
gröna regeringen som inte gjort 
några satsningar på skolan under 
den senaste mandatperioden.

Liberalerna säger nej till ny-

etablering av konfessionella 
friskolor. Jan Björklund är med-
veten om att det finns många 
välfungerande friskolor som har 
funnits länge och är därför klu-
ven i sin uppfattning.

– Men det finns skolor, fram-
för allt i de invandrartäta områ-
dena, som står för värderingar 
som går i strid mot de som råder i 
det svenska samhället.  Om vi inte 
får ett stopp på detta så riskerar vi 
parallellsamhällen där utanför-
skapet växer.

Som exempel nämnde han en 
muslimsk skola som nu fått ja till 
att etablera sig i Borås. Rektorn 
för skolan har tidigare deklarerat 
att han tycker att sharialagar ska 
gälla, att han är för månggifte och 
att mannen har rätt att fysiskt be-
straffa sina fruar.

Men går det inte att komma åt 
sådana missförhållanden genom 
en ökad tillsyn?

– Det är svårt att komma åt 
värderingar. När Skolverket gör 
sina inspektioner så kan allt se 
bra ut, men vad som händer där 
emellan och den kultur som råder 
vet man inget om.

Robert Eriksson undrade om 
det inte finns en viss ängslighet 
för religion hos politiker. 

– Hela vårt samhälle är se-
kulariserat och 
troende männ-
iskor känner sig 
ifrågasatta. Re-
ligion har en gi-
ven plats i vårt 
samhälle och 
jag tycker att det 
är självklart att 
man ska få ha 
skolavslutning-
ar i kyrkan och 

sjunga Den blomstertid nu kom-
mer. Jag är absolut för religions-
frihet, men vi får inte vara naiva 
så att religionen skapas klyftor i 
samhället.

PÅ FRÅGAN om Jan Björklund själv 
ser sig som kristen svarade han 
som allianskollegan Annie Lööf 
gjorde kvällen innan:

– Jag är döpt och tillhör Svens-
ka kyrkan men inte aktiv. Men 
när min mamma dog förra året 

bad jag, så något finns det väl 
inom mig.

Under Almedalsveckan förvå-
nade Jan Björklund genom att de-
klarera att Liberalerna skulle läg-
ga fokus på EU-frågorna under 
valrörelsen. I Vårgårda förklara-
de han sin övertygelse om nöd-
vändigheten av samarbete mel-
lan de europeiska länderna på 
många fronter, inte minst när det 
gäller klimatet. 

– Det skrämmer mig att vi ef-
ter valet kan ha två riksdagspar-
tier som vill att vi ska lämna EU-
samarbetet: Vänstern och Sve-
rigedemokraterna. I värsta fall 
kommer de att utgöra en tredje-
del av ledamöterna i riksdagen. 

Kvällen i Tångahallen blev ett 
samtal om liberal politik men det 
blev också bitvis djupt person-
ligt, framför allt när Jan Björk-
lund berättade om barnlösheten 
som ledde till att han och hans fru 
till slut adopterade två pojkar från 
Sydkorea. 

– Vi undrade hur lång tid det 
skulle ta innan vi kände att det 
här var vårt barn. Men de käns-
lorna kom i samma ögonblick vi 
såg honom. 

Partierna har varsin kväll men finns 
på plats alla kvällar.

Jan Björklunds tredje besök i Vårgårda lockade fram en del skratt.  FOTO: BJÖRN EMANUELSSON

CHRISTINA LARSSON

»Reformerna kom 
av sig med den 
rödgröna regeringen 
som inte gjort några 
satsningar på skolan

Det var tredje gången som 
Liberalernas partiledare Jan 
Björklund gästade Vårgårda 
Möte, den här liksom i förra 
valrörelsen, för att låta sig 
intervjuas av Britta Her-
mansson och Robert Eriks-
son. Samtalet blev både 
djupt personligt och gav 
Björklund en chans att 
klargöra hur partiet ställer 
sig till EU-samarbete och 
skolans utveckling.

BJÖRKLUND: 
DE HAR HAFT 
DET BRA  
I TRE ÅR

Robert  
Eriksson.

»Vi står inför mänsklighetens största utmaning som är den globala  
uppvärmningen.

Miljöpartiets språkrör ISABELLA LÖVIN 
i samband med att partiet presenterade sin klimatsatsning på 50 miljarder kronor.
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