
Kære medlem

Jeg vil gerne stille op til Politisk Forum, af primært to grunde:

Overordnet er jeg bekymret for, om vi kan nå at omstille os tilstrækkeligt,
til at vinde ved næste folketingsvalg. Jeg er ikke sikker på at vi kan nå at
få de rigtige PR og strategiske kompetencer kørt i stilling, så vi kan gøre
det der skal til. Men jeg er til gengæld helt sikker på at vores
værdigrundlag er på plads, sådan at vi kan være i det vi gør.
Hvis vi ikke vinder ved næste valg, vil vores situation blive en helt anden,
end den er i dag.

Jeg mener ikke at Politisk Forum udfylder den funktion som det burde.
Det er der sikkert flere grunde til. Helt overordnet fungere det ikke rigtigt
for de folkevalgte, som så bruger andre kanaler.
Samt organisatorisk, fordi vores parti har ændret sig fra et sprudlende
fremadstormende parti, til en lille tæt samling af kerneaktivister, der ikke
vil lade alt vores fantastisk tankegods, gå til spilde.

Jeg mener at vi i endnu højere grad, skal justere vores organisation, så
det passer bedre til den virkelighed, de folkevalgte oplever, og sådan at vi
kan fremme det politiske engagement og debat. Jeg tænker at Politisk
Forum nok bør have en mere koordinerende og vejledende rolle end det
har i dag, og at vi til gengæld bør organiserer os mere som en frivillig
organisation, med selvstyrende interessegrupper, sådan som man med
fordel gør i andre sammenhænge, så vi får mere vitalitet nedefra….
Jeg vil derfor gerne være med i dette forum, og sammen finde inspiration
til hvordan vi gøre det mere effektivt og energisk.

1.
Den anden væsentlig grund er at jeg, ligesom de fleste af jer,  meget
gerne vil diskutere politik, og gå ned i substansen, med andre engagerede
og dybsindige mennesker.
Jeg har meget fokus på de grundlæggende filosofiske principper, den
overordnede bevægelse i samfundet, og hvordan vi påvirker den i en
mere menneskeligt udviklende retning.

2. Jeg interesserer mig særligt for velfærd, økonomi, offentlig
administration, retsprincipper, sundhedsvæsen, uddannelse,
information mm., som jeg mener er underprioriteret i øjeblikket.
Jeg håber at kunne bidrage til at få vores politikker til at hænge



bedre sammen som en helhed, og række ud over den grønne
dagsorden.

3.
Jeg håber meget at Bina forbliver i PoFo, og vil være tilfreds med at være
suppleant, og forhåbentligt få lejlighed til at deltage af og til. Hvis Bina
ikke ønsker at fortsætte, vil jeg også gerne deltage fuldt ud.

Venlig hilsen
Simon Rigét
Hb-medlem


