Motion

till Centerpartiets Distriktsstämma 2017
Centerpartiet behöver inta en helt annan hållning till Internet och sociala medier.
De senaste 5-10 åren har mångas verklighet flyttat ut på internet. Ungdomar och
många andra tittar inte på nyheter på teve eller läser dagstidningar. De får all sin
information/verklighet från Facebook och andra mer eller mindre seriösa sajter på
nätet.
Detta gör att många människor inte har en grundläggande kunskap om samhällsfunktioner och vad de olika partierna står för. Nyheterna snuttifieras och medborgarna fördummas.
Jag anser att en grundläggande orsak till Sverigedemokraternas framgångar de senaste åren är att de var tidigt ute och förstod vilka möjligheter detta skapade för
SD. De har lyckats fånga upp ett missnöje om sakernas tillstånd som de spridit och
dragit vinning av. Detta hade varit omöjligt att lyckas med utan internet.
Centern måste möta sina motståndare på deras egen planhalva.
Ofta talar vi om att vi ska lägga ut våra egna idéer och inlägg på sociala medier,
och dela..
Dela, till vem? Vi delar bara till varandra! Dessa delningar når inte våra motståndare, eller de
som inte tagit ställning, som är påverkbara.
Anledningen till detta är hur sociala medier funkar. Facebook använder s.k. ”Algoritmer”,
vilket innebär att de registrerar vilka sidor den enskilda användaren är ute på. I
ditt flöde kommer det upp förslag på liknande sidor och sajter. Detta innebär att
om du delar SD:s synpunkter och deras många gånger rena falsarier, så får du upp
ännu mer förslag på liknande sidor och sajter. Kort sagt, det är lätt att bli stärkt i
ens egen felaktiga uppfattning om sakernas tillstånd, som bara förstärks av ännu
mer av samma slag.
Eftersom en del personer bara har internet som kunskapskälla, är detta mycket allvarligt.
Dessa personer kan bli resistenta mot sakargument, eftersom de har ingen annan
verklighet!
Dessutom känner de en samhörighet med grupper som har liknande synpunkter, vilket i sin tur innebär att de känner en tillhörighet. De känner sig ”hemma” någonstans.

Hur ska Centern motarbeta detta fenomen?
Vi måste inför det kommande valet möta SD på deras egen planhalva. Det vill säga
på nätet.
Man behöver från RO se till att bemanna med folk som skapar identiteter på nätet,
som kan gå i svaromål i dessa grupper och platser som underblåser rasism, främlingsfientlighet och
sprider osanningar om alla möjliga saker som gynnar deras syften. Källkritik är avgörande för
att nå framgång och för att bevara en levande demokrati.
”Du har all rätt till dina egna åsikter, men inte till dina egna fakta!”
Undertecknad anser
– att RO i god tid innan valet ska vidta åtgärder i motionens syfte.

Claes Gustafsson

Karlskrona-Nättraby Centerpartiavdelning
Motionären tar upp flera viktiga aspekter på dagens mediebrus och hur vi som parti bör
förhållas oss till det bruset.
Kretsstyrelsen föreslår också att vi lägger till en att-sats som lyder:
Att Centerpartiet tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan arbetar fram utbilningar
om hur vi ska möta och hitta nya vägar för att nå fram med vårt budskap.
Kretsstyrelsen föreslår att vi skickar motionen vidare till C förbundsstämman via
distriktstämman.

