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Medlemsundersökning
Initiativ
Förslag till beslut
1. Partistyrelsen tillkännager för medlemmarna sin mening som anförs i
medlemsinitiativet att man bör genomföra en undersökning enligt denna
modell för att utveckla partiets politik
Motivering
Varje år hålls en stämma som beslutar om Centerpartiets organisation och
politiska inriktning. Stämmobeslut är en viktig del i Centerpartiets
demokratiska process och skall fortsätta vara så. Men att åka på stämmor
kostar pengar och inte alla har råd och tid eller möjlighet att göra detta. Oftast
blir det de mest aktiva inom partiet som deltar på stämmor samtidigt som
detta då av förklarliga skäl innebär att man inte alltid får en helt rättvis syn på
politiken som vad som faktiskt finns hos en majoritet av väljarna.
Centerpartiets ideologi och värderingar är sprungna utifrån ett decentraliserat
synsätt där respekt för individens plats i samhället skall bygga konsensus och
tillhörighet. Vi är en del som upplever att det på vissa politiska områden finns
motsatsförhållande i hur man ser på partiets politik. Det kan vara frågor som
berör människor olika, landsbygd eller stad, välutbildad eller lågutbildad.
Oavsett vilket måste partiet att alltid ha en politik sprungen ur den breda
massan. Politiken skall balanseras i mitten av det politiska spelfältet och
eventuella höger och vänsteridealister kan säkert finna andra forum för sina
extrema åsikter.
Ibland måste det till drastiska metoder för att få reda på var värderingar ligger.
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I förlängningen innebär det en direkt fara för partiet om man tappar en
demokratisk förankring genom att man tar sig egna mandat.
Arbetet med idéprogrammet kan tyckas vara en god tanke. Men genom att
överlåta till en liten begränsad grupp att sammanställa spridda åsikter gjorde
man att resultatet återstår mer att önska.
Den syn som måste genomsyra hela Centerpartiets organisation är inte hela
Sveriges utan enbart de som har Centerpartistiska värderingarna. Detta måste
därför tas från hela vår geografiska medlems bas, inte bara de som aktivt är
involverade.
Därför måste det nu till som vi ser det en drastisk metod för att vi visar att vi
är beredda att ge alla Centerpartiets medlemmar en möjlighet att påverka och
ge sin syn på var partiet har sina bredaste värderingar.
Ett karismatiskt ledarskap innebär att ledare omvandlar medlemmars behov,
värderingar, preferenser och individuella strävanden till en kollektiv
medvetenhet. Ledarskap skall alltid ses som att man har ett förtroende att
förvalta och inte minst i ett parti som vårt där vi vill att decentraliseringens
blod flyter i ådrorna måste transparens och lyhördhet vara ledord.
Vi anser att det är av största vikt att organisationens/partiets grundläggande
idé och värderingar aldrig får bortses ifrån när man styr partiet. Oavsett
utgång i undersökningar måste vi låta den demokratiska processen ha sin gång
och en eventuell minoritet, oavsett plats i partiet, får då tvingas ge avkall på
sina innersta och mest extrema värderingar till förmån för majoritetens
yttringar. Dock bör politiken alltid balanseras mot och ytterst till förmån för
en samhällsekonomisk effektivitet och hållbar utveckling. Eventuella konflikter
i den förda politiken, mellan vad som å ena sidan är en ideologisk syn och vad
som å andra sidan anses vara realistiskt förd politik, skall också beaktas.
Centerpartiets organisation eller individuella företrädare får aldrig per
automatik uppifrån ta sig mandat att neråt driva politik eller försöka ge sken
av att den förda politiken är ett kollektivt synsätt. Det måste bland alla
förtroendevalda och anställda i partiet finnas en viljeinriktning att de beslut
man tar är i paritet med majoritetens av medlemmarnas åsikter.

Förslag
Att
Centerpartiet genomför en undersökning så att alla partiets medlemmar ges en
möjlighet att med sina värderingar i olika politiska frågor underlätta för
Partistyrelsens, Riksdagsledamöternas och de olika distrikts- och
kretsstyrelsernas fortsatta arbete i att ta fram och driva politik på respektive
nivå. Vi vill att man genomför en värdegrundsbaserad undersökning genom ett
utskick, till alla medlemmar, bestående av ett formulär med 100-150 politiska
påståenden. Dessa påståenden skall besvaras genom att man tar ställning på en
femgradig skala;
1 – Helt emot
2 – Emot
3 – Varken eller
4 – Håller delvis med
5 – Hållet helt med
Syftet med att göra ett sådant fysiskt utskick till alla medlemmar visar att
organisationen har en öppenhet och vilja att proaktivt verka för att inhämta
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information ifrån hela rörelsen. Dessutom visar Organisationen och
Partistyrelsen med att bifalla detta initiativ att man genom opartiskhet vill
fastställa var utgångspunkten för och inriktningen på Centerpartistisk politik
faktiskt finns.
Kostnaden för detta blir minimalt om man ser till effekten och en helt ny
dimension på det mandat som riksdagsgruppen har att föra hela Centerpartiets
politik. Kostnaden är alltså väl värd att ta för partiet med tanke på den
politiska spelplanens utseende idag som dessutom drastiskt är på väg att
skrivas om. Genom att bifalla detta initiativ inte bara gissar man utan vi får
reda på var vi faktiskt befinner oss för att därmed kunna veta utgångspunkten
för vår politiska riktning.
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