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1-2-3

Partiet sine første 
år Hovedsaker Senterpartiet i dag Partileder Senterungdommen



SENTERPARTIET PÅ 1-2-3

Kjemper for tjenester nært folk i hele Norge! 

Grunnlagt i 1920 

Et av Norges tre største parti 

Fikk 19 stortingsmandat ved valget i 2017 

Ledet av Trygve Slagsvold Vedum

Ungdomsparti: Senterungdommen 



PARTIET SINE FØRSTE ÅR

I 1920 ble “Bondepartiet” 
stiftet. Kjernesaken var å 

jobbe for norske 
primærnæringer.

Bondepartiet opplevde raskt 
stor oppslutning, og fikk 17 

mandater på Stortinget 
allerede i 1921. Høyre og 

Venstre, som tidligere hadde 
dominert norsk politikk, fikk 

en utfordrer.

Innen 1959 var 
distriktspolitikk blitt den 

store fanesaken, og partiet 
endret navn til 

“Senterpartiet”. 



HOVEDSAKER

Nær folk 
Ja til tjenester nært folk

Norsk mat er trygg mat 
Ja til trygg, ren og norsk 

mat

Hele Norge 
En politikk for hele landet



SENTERPARTIET I DAG

I tillegg 
kjemper 

Senterpartiet 
for:

Norsk 
suverenitet 
og selvstyre

God 
beredskap, 

sterkt forsvar

Det grønne 
skiftet

Trygg og 
klimavennlig 

norsk mat

En mer 
praktisk 

skole

Lokalt 
folkestyre

I dag er Senterpartiets viktigste saker 
kampen for tjenester nær folk i hele 
Norge og motstanden mot den 
storstilt sentraliseringen Høyre og 
FrP har gjennomført de siste årene.



SENTERPARTIET HAR NORGES MEST 
POPULÆRE PARTILEDER!



UTDANNINGSPOLITIKK



SENTERUNGDOMMEN

• Senterpartiets ungdomsorganisasjon 
• Grunnlagt i 1949
• Leder: Torleik Svelle
• Fylkeslag og lokallag i alle fylker



Arbeidsliv
Fordi det må bli slutt på ufrivillige, midlertidige 

stillinger.

Klima
Fordi det er snakk om framtida vår.

Psykisk helse
Fordi det trengs mer åpenhet og bevissthet.

Skole
Fordi barn og ungdom fortjener en god utdanning.

Senterungdommens viktigste saker



HER KAN DU LESE MER OM 
SENTERPARTIET

• https://www.senterungdommen.no/
• https://www.senterpartiet.no/

https://www.senterungdommen.no/
https://www.senterpartiet.no/
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