Per Kristian Skulberg:
Innlegg på Senterparties landsmøte i Ålesund 27.3.2009
Stikkord: Hardt arbeid, mindre byråkrati, SP må overta styringa av miljøpolitikken, rovdyr har blitt til opplevelsespolitikk,
nye helsegrep.

Det er én tid for å så, og én tid for å høste. Nå har vi høstet til gagns i mange år. Nå må vi så
og bygge for å kunne trygge framtida. Det er de flittige hendene og de dyktige hjernene som
er svaret. Det er folk med ferdighet som er svaret. Og hindre dem ikke, for vi skal leve og
virke her i landet! Senterpartiet er svaret, fordi vi er selve liv og virkepartiet!
De som dyrker seg selv, har mer enn nok med det. Vi satser på at det er de som har innlevelse
og tenker på andre, som skal bygge landet videre.
Kjære landsmøte, det er nettopp det som ligger her i Senterpartiets programforslag. Nå er det
Norge det gjelder. Nå er det kloden vår det gjelder. Nå må vi bare gå ut til folk å si: Vil du
være med?
Vi har klart oss siden steinalderen; og vi skal klare oss videre, bare vi slipper til og ikke
knuses av unødig byråkrati, enten regelhysteriet kommer fra EU eller fra oss selv.
Senterpartifolk er folk med praktisk sans, i tillegg til alt det andre som trengs, for å gjøre livet
levelig. La oss sørge for at programmet vårt også framover lever opp til dette.
Det er ikke vi som er osteklokkepartiet. Det er alt for mye gammeldags miljøpolitikk ute og
går. Senterpartiet må nå ta over styringa i miljøpolitikken. I Soria Moria II, da må kortene
legges på nytt!
Vi må ha inn nytenkning i miljøpolitikken, tuftet på respekt for enkeltmennesket.
Miljøpolitiske trender internasjonalt ser at en bare får til bærekraftig miljøpolitikk, når den
skjer i samspill med lokalsamfunnenes kunnskap, ferdigheter og tradisjoner. Det er det fortsatt
mange som ikke har skjønt.
Rovdyrpolitikken dreier seg etter hvert mindre og mindre om miljøpolitikk og mer og mer om
opplevelsespolitikk  etter min mening. Sånn kan vi ikke ha det. Vi skal hjelpe fram biologisk
mangfold og satse på at det levende og høstende mennesket kan få leve av og med naturen for
all framtid. Det er det vi skal by folk, og som folk bør gripe.
Nye helsegrep må også til! For grunnmuren har blitt for dårlig, og overbygget er for stort. Og
det haster! Mest helse får en for pengene, dersom en nå virkelig satser på helsearbeidet i
kommunene. Det betyr mange flere fastleger, bedre psykiske helseteam, flere og bedre
sykehjemsleger (og de bør ikke være tvangsutskrevet, Dagfinn – folk fortjener bedre) og det
betyr senterpartiromslig kommuneøkonomi.
Kjenner du en ungdom som sliter? Som har det kipt, men ikke klarer å si det? Kjenner du en
unge som ikke blir sett, slik unger trenger å bli sett? Nest etter familien, er det kommunen og
den breie helsesatsingen i kommunen som er svaret på dette. Denne regjerningen har en
historisk sjanse til å kunne skifte kurs og ta nye grep. Så sett i gang!
Norge må skjønne at vi løser ikke problemer med nye byråkratiske regler. Vi løser bare
problemer gjennom hardt arbeid!
Senterpartiet må være partiet som sørger for at vi får gjort jobbene våre. Som lar driftige folk
få ta de tak som trengs, og kvel oss ikke med unødige byråkratregler. Bare hvis vi sår på
denne måten, kan vi høste til slutt. Og det er det Senterpartiet vil. Marsjordren ligger her i
Senterpartiets prinsipp og handlingsprogram!

