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LARS-GÖRAN JOHANSSON

Tankar inför höstens val

Det börjar bli hög tid att fundera över vad jag som
pensionär, men med nära kontakter med min 

gamla bransch, pappersindustrin skall tänka på inför hös-
tens val.

Varför ska en industriarbetare, en pappersbruksarbetare 
rösta rött i det kommande valet? Vad har socialdemokra-
terna att erbjuda? Har man inte redan svikit sina kärnväl-
jare genom en rad impopulära ändringar av spelreglerna 
på arbetsmarknaden?

Det är lätt att vara besviken, och det med all rätt.

Men man glömmer lätt att vi inte har en röd, eller rödgrön 
majoritet i riksdagen. Inte ens en rödgrön budget just nu

I skrivandets stund har socialdemokraterna och vänstern 
ca 40 procent av väljarna bakom sig. Det räcker inte för att 
kunna genomföra vad partierna står för. Ser likadant ut i 
kommuner, som i rikspolitiken, man måste kompromissa, 
man måste hitta samarbetspartier och skapa oheliga alli-
anser, förhandla och pruta.

Om man kunde ta de där sista 10 procenten, skulle det se 
helt annorlunda ut. 

Men, varje extra procentenhet, varje ny socialdemokra-
tisk riksdagsledamot, är en ökad styrka, inte bara för en 
regeringsbildare, utan också när de enskilda politiska frå-
gorna ska behandlas i riksdagen och i kommunpolitiken.

Man måste kunna förhandla utifrån en styrkeposition, 
och det gör man om man går framåt i valen, inte står still 
eller backar. Valvinnare kan sätta agendan för de förhand-
lingar som leder till en ny regering eft er valet. Därför är 
varje röst på socialdemokraterna viktig, vare sig man 
uppnår en stark majoritet, eller måste förhandla fram ett 
nytt regeringsunderlag.

Samtidigt växer högerpopulismen på våra egna fabriker 
och bruksorter. Också detta är ett utslag av besvikelse. 
Besvikelse, men absolut inte lösningen på en enda av de 
frågor som borde vara viktiga för en bruksarbetare och 
dennes familj.

När hördes högern på eget initiativ tala om rätt till tillsvi-
dareanställning, anställningstrygghet, omställningsstöd, 
hög A-kassa, infl ytande över arbetsmiljön, en stärkt roll 
för skyddsombuden eller starka kollektivavtal framför-
handlade av starka fackföreningar?

Är dessa frågor viktiga borde varje bruksarbetares själv-
klara val vara att rösta rött.

När hörde ni högern senast tala om en gemensam välfärd, 
som skall vara ett skyddsnät vare sig vi är unga eller gam-
la, och behöver samhällets stöd?

Varför stöter socialdemokraternas förslag om att höja 
pensionerna ständigt på patrull från borgerligt håll?

Socialdemokraterna kräver i årets val att vi ska ta tillbaka 
kontrollen över välfärden. Det måste bli ett slut på fort-
satta privatisering av sjukvård, omsorg och skola. Skatte-
pengar ska komma skattebetalare till godo, inte skattesmi-
tande direktörer.

Visst har vi problem i landet. En dåligt fungerande inte-
gration, gängkriminalitet och en ökad extremism, både 
politisk som religiös.

Men för att lösa dessa frågor, krävs inte högerretorik, utan 
en solidarisk samarbetspolitik. Arbete över partigränser. 
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Men fl era inom höger eller högernationalistiska partier 
diskvalifi cerar sig omedelbart från ett brett samarbete, då 
just förekomsten av dessa problem är deras livsnerv. Man 
vill inte samarbeta, man vill inte lösa problemen. Man vill 
kritisera de partier som försöker göra något åt situatio-
nen.

För mig fi nns bara ett alternativ vid höstens val, social-
demokratin. Det är som jag ser det enda parti som har 
styrkan och bredden utifrån sitt nära samarbete med 
fackföreningsrörelsen att svara upp mot de drömmar och 
visioner som vi har ute på bruken, och återupprätta ett 
solidariskt samhälle.
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