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Nu är det den tid på året då nästa års budget ska förhandlas och beslutas. Det är nu
partierna tar ställning, redogör för sina prioriteringar och markerar hur de vill se
Sverige utvecklas.
För Centerpartiet är prioriteringen självklar, det hållbara valet för oss är att satsa på företagen,
landsbygden, miljön och ungdomsjobben i kommande budgetproposition.
Vi vill ha ett landsbygdsprogram som är lika stort som i dag, att Östersjön ska bli renare och att
företag som tar emot lärlingar ska få dubbelt så mycket pengar. Men vi vill också slopa andra
sjuklöneveckan för företag.
Varför vill vi då ha ett landsbygdsprogram som är lika stort som i dag. Anledningen till det är
enkel: Vi är oroliga över utvecklingen på den svenska landsbygden. Det handlar inte minst om
utvecklingen för den svenska matproduktionen, för mjölkböndernas lönsamhet och det faktum att
det blir färre bönder.
I dag har vi cirka 70 000 lantbruksföretag som skapar jobb, utför samhällsviktiga miljötjänster och
som håller byar och samhällen levande i hela landet. Det är företag som inte bara ger jobb i den
direkta verksamheten utan även jobb i kringverksamheter som snickare, rörmokare, målare och
veterinärer.
För många av dessa företags överlevnad är landsbygdsprogrammets fortsatta stöd centralt. Med
hjälp av Landsbygdsprogrammet har vi möjlighet att behålla de verksamheter som ger jobb på
landsbygden, som förser oss med svensk mjölk, öppna landskap och levande bygder.
Men landsbygdsprogrammet bidrar även till att nå de miljömål vi satt upp. I nuvarande
Landsbygdsprogram används runt 65 procent till att stödja miljöåtgärder i svenskt jordbruk, det
handlar om insatser för miljön som vi annars skulle vara utan. Dessutom har
landsbygdsprogrammet säkerställt att tusentals fått tillgång till internet utanför tätorterna.
När den totala EU-budgeten förhandlades fram i februari i år blev det klart att EUs pengar till
landsbygdsprogrammet skulle minska med ungefär 500 miljoner kronor Det är mycket pengar.
Pengar som vi inte tycker att landsbygden har råd att vara utan. Det är också därför vi driver
frågan i höstens budgetförhandlingar.
I sommar har fler och fler partier uttryckt sin vurm för landsbygden. Och det går ju inte att göra
annat än att välkomna det visade intresset, som även verkar sammanfalla med tiden då många
åker ut till sina sommarstugor. Det är nu upp till bevis. Andra partier måste visa att
landsbygdspolitiken inte bara är tomma ord i en rapport. Att de inte ser landsbygden som ett
särintresse som kan tas om hand när det blir tid över utan att det ligger substans bakom
budskapen, att fler än Centerpartiet står upp för landsbygdsprogrammet när det blir skarp
förhandling.
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