Motion till Moderaterna i Skövdes årsmöte

MOTION
om att avsluta projektet Nya Moderaterna
Yrkande
Årsmötet föreslås besluta
1. att uttala att ordet ”nya” bör strykas ur Moderaternas partibenämning, samt
2. att sända motionen till förbundsstämman med hemställan om vidare befordran till
partistämman.

Moderaterna ska vara Moderaterna
Nya Moderaterna – då en efterlängtad kraft
Nya Moderaterna var en efterlängtad kraft när den uppstod som en motreaktion på ett
orimligt långt socialdemokratiskt maktinnehav och på det Moderaterna som gick i sank i 2002
års val. Förnyelse. Framtidsoptimism. Förståelse för de dominerande och aktuella
samhällsproblemen och med ett genomtänkt och välgrundat politiskt åtgärdsbatteri för att
angripa och lösa dem. Framförallt var det då, i mitten av 2000-talets första decennium, hette
de dominerande problemen arbetslöshet och skenande, systematisk förtidspensionering av
människor med arbetskapacitet.
Med Nya Moderaterna i täten för den nybildade Alliansen kunde det socialdemokratiska
maktmonopolet brytas. Med en borgerlig regering följde liberala reformer på flera områden.
Skattetrycket minskade och likaså utanförskapet. Statsfinanserna stabiliserades. Med dessa
i ryggen och en ansvarsfull ekonomisk politik lotsade Alliansregeringen Sverige i det
närmaste oskadat genom en svår finanskris parad med lågkonjunktur. Det skedde under de
åtta regeringsåren mycket betydelsefullt och viktigt som vi moderater har anledning att vara
stolta över och påminna oss om.
Bilden av Nya Moderaterna
Men det fanns avigsidor som efterhand kom i bister dager och det gjordes felbedömningar
och misstag. Under den andra regeringsperioden mattades såväl reformtakt som
politikutveckling av och någon långsiktig, borgerlig reformagenda för Nya Moderaterna var
svår att skönja. Men än värre var den dåvarande partiledningens iver att medvetet bryta med
och distansera sig från det som varit Moderaterna under decennier.
Ständig förnyelse tillskrevs ett egenvärde och upphöjdes till att överordnad idé för partiet.
Under devisen ”förändra er eller dö” tilläts den långsiktiga, ideologiskt grundade idépolitiken
ge vika för jakten på kortsiktiga vinster i opinionen. I förnyelsen kom delar av Moderaternas
tidigare trygga värden och ställningstaganden att åsidosättas, ifrågasättas och delvis offras.
Synen på arbetsrätten lades nära LO:s. Värnet om de fristående välfärdsaktörerna vacklade.
Regeringsmakten övergavs oöverlagt efter valet 2014. Med ingången av den bisarra
Decemberöverenskommelsen avsade sig partiet all möjlighet till politisk påverkan, mot villkor
att den ekonomiska politiken ytterst hade stöd av extremen Vänsterpartiet. En orimlig
överenskommelse om migrationspolitiken träffades med Miljöpartiet och försvarades med ett
desperat nödrop om ”öppna hjärtan”. Försvaret degraderades till att vara ”särintresse” och

hanterades med något som måste beskrivas som illvilja. Möjligen därför att försvaret var och
är en kärn- och hjärtefråga för de s k ”gamla Moderaterna”. Dem som man till varje pris
skulle distansera sig från för att understryka äktheten i den politiska förnyelsen.
Dessa misstag och tillkortakommanden präglar idag i hög grad bilden av Nya Moderaterna.
Väljarna svek partiet i valen 2014 och 2018. Möjligen kände de inte längre igen sitt parti.
Sannolikt kände de 2018 djup besvikelse för att partiet och den samlade borgerligheten
under fyra års tid lämnade fältet fritt för den politiska vänstern. Troligen kände de bristande
tillit till ett Nya Moderaterna som återkommande bytte hållning i och uppfattning om centrala
frågor. Tvära och återkommande kursbyten inger inte förtroende. Det uppfattas inte som
genuint och äkta. Tvärtom. Det indikerar taktisering och det luktar opportunism. Sådant som
väljare – i synnerhet de moderata - ogillar, skyr och föraktar.
Nya har blivit det gamla
Även om det inte tydligt uttalades innebar partiets arbetsstämma 2017 den egentliga,
politiska avslutningen av projektet Nya Moderaterna. En sammanhållen politik med fast
förankring i det liberalkonservativa idéarvet utvecklades och slogs fast. Flera av de politiska
irrfärder som var frukter av Nya Moderaterna avslutades. Politiken gavs en tydlig riktning,
partiets högerprofil skärptes och mer traditionella moderater gavs därmed en värdefull känsla
av hopp, sammanhang och politisk hemhörighet.
Det är en utveckling som måste fortsätta. Moderaterna behöver 2022 möta väljarna som ett
parti med en tydlig politik som borgerliga väljare känner igen och känner förtroende för.
Vägen till ett återupprättat förtroende går via en politik som är tydligt förankrad i
Moderaternas liberalkonservativa idéarv. Den ideologiska färdriktningen måste vara tydlig,
ligga fast samt vara robust och förutsägbar. Det är samhällsproblemen som ska angripas och
lösas. Vårt partis politik får därför aldrig anpassas till andra partiers uppfattningar. Det får
aldrig råda tvekan om att Moderaterna gör allt för att utöva påverkan och få genomslag för
sina idéer och sin politik. Det är så vårt parti ska utvecklas till att vara en trovärdig och tydlig
politisk kraft för väljarna 2022; Ett stabilt och frihetligt alternativ till socialism, kollektivism,
introvert nationalism och kortsiktig opportunism.
Nya Moderaterna har kommit att förknippas med andra värden än dem som bör ligga till
grund för och prägla partiets fortsatta utveckling och restaurering. Nya har blivit det gamla
och utgör numera mer en belastning än en tillgång vid dialogen med väljarna. Låt oss tydligt
markera att projektet Nya Moderaterna är avslutat. Låt oss möta människor som
Moderaterna. Låt oss hänga av det gamla Nya.
Skövde den 29 december 2018
Anders G Johansson

Moderaterna i Skövde
Styrelsens yttrande
Partiets officiella namn är ”Moderata Samlingspartiet”. Ordet ”Nya” är en del av en
logotype som tillkom i valrörelsen 2006 för att signalera ett delvis ändrat perspektiv.
Styrelsen delar motionärens åsikt att ”Nya” i partiets logga spelat ut sin roll och inte
längre behövs för att signalera att partiet ständigt är i rörelse och anpassar sig till
samhällets utveckling.
Styrelsen föreslår årsmötet att i sin helhet bifalla motionen.

