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Genom åren har det funnits flera olika digitala debattforum där medlemmar
i Centerpartiet har kunnat diskutera politik.
Första plattformen var den s.k. "BBS:en" som innehåll både mejl och
diskussionsforum, mejlen användes ändra fram till 2009, medan debatten
på de olika forum som där erbjöds hade avstannat långt dessförinnan. Inför
valet 2006 öppnade ett nytt Intranät med diskussionsforum kopplade till
olika politiska områden men inte heller detta lyckades få fäste bland
Centerpartisterna. 2009 lanserades "Centernätet" (www.centerpartiet.net)
som var ett försök att samla alla C-bloggare samt lokala och regionala
hemsidor på en och samma plats. Centernätet innehöll även diskussions/debattforum men blev inte det heller någon succé och stängdes efter valet
2010.
Vårt nuvarande Intranät "Centralen" lanserades inför valet 2010. Under
rubriken "Vår politik" finns politiska nyheter, a-ö samt diskussionsforum
kopplade till respektive politiskt område. Ett flertal lanseringar av
debattforum har redan gjorts och vid dessa tillfällen har
partistyrelseledamöterna och riksdagsledamöter uppmanats att delta i
diskussionerna för att de ska ta fart och för att skapa legitimitet.
Diskussionsforumen har inte fungerat. Endast ett fåtal debattörer har sökt
sig till forumen och deltagit i debatterna. Därför stängdes de flesta ner i
januari 2014, då utan aktivitet senaste två åren. Inte ens den stormande
idéprogramsdiskussionen lyckats väcka forumen till liv.
Debattforum på egna plattformar har hittills inte lyckats. Men det saknas
inte digital Centerdebatt. I dagsläget finns ca 150 olika grupper med
koppling till Centerpartiet på Facebook som används för både information
och debatt. Det handlar både om öppna och stängda grupper. Bland de
öppna grupperna finns flera "Centerpartiet i X-kommun", bland de stängda
finns exempelvis grupper för olika kommunala förtroendeuppdrag.
Största fördelen med Facebook är lättillgängligheten. Till skillnad från
Centralen är Facebook helt mobilanpassat och därmed lätt att använda.
Många har FB-appen i sin mobiltelefon eller iPad och är vana att använda
Facebook frekvent flera gånger om dagen. Facebook är lätt att använda, att
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länka till, att ladda upp bilder i och man ser ett kontinuerligt flöde av
kommentarer. En av grupperna på Facebook är gruppen för Centerpartiets
gruppledare, kommunalråd, oppositionsråd och vice KSO:n. Inom den
gruppen vittnar deltagare om fördelen med just en Facebook-grupp då den
är enkel och snabb att använda. Under pågående kommunfullmäktige är
det enkelt att ställa en fråga i gruppen och med lite tur få svar omgående.
Inom gruppen delar man med sig av underlag i form av motioner och
interpellationer och man diskuterar.
Riksdagsledamot Staffan Danielsson har tagit intiativ till den slutna FBgruppen "Politisk Centerdebatt" med nära 1200 medlemmar. En grupp som
visar att det finns stor debattlusta om möjligheten att föra debatt är enkel.
Sammanfattningsvis: Det finns debattforum på Centralen idag.
Medlemmarna har hittills valt att inte föra debatten där, utan föredrar
istället Facebook, bl.a. för att det är lätttillgängligt och mobilanpassat.

Med detta anses medlemsinitiativet besvarat.
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