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Svar på medlemsinitiativ, Dnr. 50-13 ang. nytt signalement
för Centerpartiet

I ditt medlemsinitiativ föreslår du att Centerpartiet tar fram ett nytt, kort,
enkelt, lättförståeligt och "övertydligt" signalement för att bytta partiets
image.
Ditt förslag är Sveriges Matparti. Du bygger under detta med en
beskrivning av den starka trenden för allt som har med mat att göra, så
som matlagningsprogram på tv, rekodantalet kokböcker och medias
uppmärksamhet kring t ex hästköttsskandalen. Du lyfter även fram gör det
själv-rörelsen med odlingar på tak, parker och odlingslotter. Sammantaget
önskar du att Centerpartiet på alla nivåer jobbar som en närodlingsrörelse
och för närproducerad mat.
Parallellt med ditt brev inkommit och nu tas upp till behandlingav
partistyrelsen, så har partiet genomfört ett stort arbete med att lägga fast
en sammanhållen kampanjplattform inför valåret 2014.
I det arbetet har just de aspekter som du lyfter fram spelat en stor roll. Inte
minst ambitionen att fånga partiets historiska utveckling och själ, på ett
sätt som samtidigt är enkelt och tydligt.
Detta arbete landade i begreppet Närodlad politik, vilket onekligen hamnar
väldigt nära din önskan att bygga Centerpartiet som "närodlingsrörelsens
politiska gren".
Att däremot fokusera helt på mat som sammanhållande tema är inte
aktuellt. Centerpartiet går till val på Jobb i hela landet och Resultat för
miljön. Även om mat och livsmedelsproduktion är en viktig del i det
företagsamma och gröna Sverige som Centerpartiet kämpar för, så är vår
uppgift bredare än så.
Nädodlad politik är ett begrepp som fångar matfrågan och det gröna, men
handlar framför allt om att fler beslut ska fattas av de som berörs, lokalt
och av människor själva.
Med detta anses medlemsinitiativet besvarat.
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