Till Centerpartiets kretsstyrelser inför 2018 års kretsstämmor

En verksamhet som är trygg för alla
År 2018 är ett mycket viktigt år – med val till riksdag, kommuner och regioner.
Vi går till val gemensamt för valframgång i Centerpartiet. Det ska vi göra i en
centerrörelse som är trygg för alla. Ett parti där vi respekterar varandra lika mycket
oavsett om du är kvinna eller man, ung eller gammal och vilken bakgrund du än har.
Under 2017 startade en mäktig rörelse som startade med uppropet #metoo.
Vi har fått ta del av en våg av vittnesmål, främst från kvinnor, om sexuella kränkningar,
trakasserier och rena övergrepp inom en rad områden i samhället. Det gäller även i den
politiska världen och tyvärr också från Centerrörelsens egen verksamhet.
Inom politiken kommer berättelser om allt från härskartekniker till erbjudanden om
politiska uppdrag i utbyte mot sexuella tjänster. Det är vittnesmål om tafsande eller
ovälkommen beröring och i vissa fall långt värre övergrepp än så. Hela den politiska
skalan berörs och berättelserna kommer från stora delar av Sverige.
Detta är något det är vår skyldighet att ta tag i. Centerpartiets verksamhet ska vara
trygg för alla. I vår organisation ska det vara nolltolerans när det gäller trakasserier. Vi
måste bryta den tysthetskultur som rått och göra frågan synlig. Först då kan förändring
ske.
”Centerpartiets verksamhet ska vara trygg för alla. Den ska vara fri från sexuella
trakasserier och trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.”
Så inleds den policy mot sexuella trakasserier eller andra typer av kränkande behandling
som partistyrelsen antog för Centerpartiets samlade verksamhet på sitt möte den 15
december.
Den policy som Partistyrelsen fastställt utgår från våra grundläggande värderingar om
alla människors lika rätt och värde. Det är värderingar som måste genomsyra hur vi
uppför oss mot varandra. Policyn berör ansvarsfrågan och hur vi ska agera när något
händer. Den tar upp definitioner och exempel på hur vi ska agera.
Kretsstämman är ett viktigt tillfälle att göra policyn känd. Därför finns policyn med som
en punkt på dagordningen. Kretsstyrelsens ledarskap är viktigt. Därför förväntas
styrelsen redogöra för policyn inför medlemmarna på årsmötet. Medlemmarna bör också
få möjlighet att reflektera över policyn och diskutera vad den innebär för kretsens
verksamhet.
Om kretsen behöver stöd i sitt arbete är ni välkomna att höra av er till Centerpartiets
riksorganisation. På Connect finns en samtalsguide som Centerkvinnorna tagit fram för
de som önskar arbeta vidare med frågan. En trygg verksamhet för alla skapar vi
tillsammans.
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