
Motion angående interndemokratin inom Centerpartiet.

Under det senaste året har vi sett hur demokratiskt fattade stämmobeslut samt 
centerpartistiska manifest har satts på undantag med anledning av diverse beslut som 
partiledning samt riksdagsledmöter tvingats fatta inom ramen för samarbetet i Alliansen.

Dessa beslut har rört olika områden, såsom t.ex. integritetsrelaterade frågor samt den 
nyligen gjorda energiuppgörelsen. Trots att de fattade besluten har legat i strid med 
stämmobeslut, partiprogram samt manifest så har dessa vid varje tillfälle motiverats med 
att där funnits någon form av omständighet vilken inte specificerats i stämmobeslutet, 
manifestet eller liknande. Med ett sådant arbetssätt så skulle man kunna tänka sig att 
partiet under olika omständigheter kan fatta vilka beslut som helst, så länge där föreligger 
någon omständighet som ej har specificerats av partiet.

Sammantaget kan man se hur olika grupperingar/åsikter inom har känt att kärnvärderingar 
har kränkts, och detta hotar i grunden såväl den interndemokratiska processen som själva 
partiets existens.

I allt väsentligt behöver Centerpartiet ta ställning till om vi ska vårda dels vår ideologi och 
dels den särart som gör att just vi är Centerpartiet. Vi behöver även besluta oss för om det 
viktiga är att fria till så många väljare som möjligt resp. att visa att vi kan ingå i en 
alliansregering eller att stå för vår egen politik. Risken med att fria så brett som möjligt är 
ju att själva anledningen till att stödja just Centerpartiet suddas ut.

Med anledning av ovanstående föreslår jag/vi

• Att Centerpartiet beslutar att förtroenderådet är partiets högsta beslutande organ 
mellan stämmorna.

• Att Förtroenderådet utgörs av partimedlemmar som inte har uppdrag inom 
riksledningen och riksdagen.

• Att Förtroenderådets mandat måste inhämtas av partiledning och riksdagsgrupp 
inför avgörande avsteg från partiets kärnvärden.

• Att Förtroenderådet inte kan ge ett mandat om inte enkel majoritet inom rådet 
förekommer.

• Att Förtroenderådet utses av riksstämman.
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