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Opinion

Fortsatt skribentutbildning
Det är få förunnat att arbeta professionellt som opinionsskribent. Det
handlar inte bara om att antalet arbetstillfällen är begränsat utan också
om förmåga. För att råda bot på i alla fall det sista så anordnas med jämna
mellanrum en skribentutbildning för verksamma och förhoppningsfulla
borgerligt sinnade personer i Svenska Nyhetsbyråns regi. Och nu är det dags
igen för ett helgpass på NWT i Karlstad, där jag har äran att dela med mig av
min erfarenhet och kunskap efter en hel del år i branschen.
Det känns tryggt att på så sätt vara med och trygga återväxten av duktiga
och vassa skribenter!
Henrik L Barvå, politisk redaktör
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Rödgrönt. Miljöpartiet har sagt
sig inte vilja gå in i något politiskt
block men kongressen har tydligt
visat att partiet vill gå åt vänster,
skriver Gullan Lindblad.
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Fler poliser i närområdena är säkert viktigt men det räcker inte. De
människor i olika nätverk som bildats lokalt mot förödelsen måste bli
lyssnade till och ges allt stöd, skriver Gullan Lindblad.
				

◗

Vi har nyligen nåtts av beskedet
att Värmland får förbli ett eget
län, åtminstone ett tag till. Det
känns bra att vår trevlige, socialt
engagerade landshövding får
vara kvar i vårt vackra residens.
Hur många gånger har inte
länsindelningsfrågan ventilerats?
Jag minns att en utredning
gjordes redan under min tid i
Högerns Ungdomsförbund på
1960-talet. Det vi i dagsläget har
erfarenhet av var det naturliga
samgåendet till Skåne län och
det famösa bildandet av Västra
Götalands län med en blandning
av storstad och glesbygd.
Värmland höll på att inlemmas
i detta storlän men vi har ju större
samarbete gentemot Norge.

◗

T

ill sist: Antalet mjölkbönder sjunker, inte
minst i vårt län. Vi har
hört och sett på tv att
varje bonde gör rena
förluster och helt enkelt inte kan
fortsätta driva någon verksamhet
som mjölkbonde. Det är stor
synd och skam att vatten kostar
konsumenten mer än mjölk! Vi
vill ju gärna se öppna gärden och
grönska, inte bara sly. Ica-affärer
norröver har prövat att ta en
krona litern mera för mjölken
och det har inte blivit någon
minskning av konsumtionen.
En krona mer för mjölken!
Ta det som en partislogan!

Gullan Lindblad
f d riksdagsledamot (M)
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allt stöd. Det var föräldrarna i
Rosengård som satte stopp för
kravallerna där för fem år sedan.
Även om det mesta kretsat
kring kravallerna i Stockholms
ytterområden sker en del annat
i samhället. Miljöpartiet har haft
kongress. MP är f n ett framgångsrikt parti, landets tredje största.
Partiet har sagt sig inte vilja gå
in i något politiskt block men
kongressen har tydligt visat att
partiet vill gå åt vänster. Partistyrelsen har t ex fått på pumpen
när det gäller tre viktiga frågeställningar. För någon månad
sedan svängde MP till regeringsalliansens linje när det gäller lägre
arbetsgivaravgifter för unga.
I frågan om förbud mot vinster
i välfärden fick partiledningen
också stryk. Vinster ska inte alls
tillåtas. Kongressen vidhöll också
det gamla beslutet om sänkt
arbetstid per vecka till 35 timmar.
Nog är Miljöpartiet ett vänsterparti, även om VF den 27 maj
säger att MP står mellan hötapparna. Språkröret Gustav Fridolin
uttalade vid kongressen att MP
helst vill samarbeta med S.
Opinionsmätningarna duggar
tätt i vårt land. Enligt denna
tidnings ledare den 23 maj sägs
att det finns problem för alliansen. Två av de mindre partierna
ligger nära riksdagsspärren,
Centern och Kristdemokraterna.
Men mycket kan hända innan
valet. Inför förra valet siade
statsvetarprofessorn Sören
Holmberg att alliansen var rökt.
Men ni vet hur det gick. Det gäller
dock att spotta upp sig!
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ommer ni ihåg det gamla
ordstävet: Fåfäng gå
lärer mycket ont? Det är
säkert så att många av
ungdomarna i förorterna
känner ett utanförskap i samhället. Bristfällig utbildning,
inget jobb att gå till, föräldrar
som gett upp, inget framtidshopp, gängbildning, en tändande
gnista och så är förödelsen i gång.
Nu vilar ett stort ansvar på
samhälle och politiker men
framförallt på föräldrarna. Fler
poliser i närområdena är säkert
viktigt men det räcker inte. De
människor i olika nätverk som
bildats lokalt mot förödelsen
måste bli lyssnade till och ges

Kenneth
Johansson
”Det känns
bra att vår
trevlige,
socialt engagerade
landshövding får
vara kvar i
vårt vackra
residens.”
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u har väl sommaren
äntligen kommit, även
om det är växlande
med värmen. Skönast
av allt är grönskan
omkring oss och kastanjernas
vita kandelabrar.
Ibland tycker vi med fog att
vi lever i den bästa av världar. Vi
har t ex inte upplevt något krig på
över 200 år. Vi vet dock mycket
om krigets fasor via massmedierna och genom de stora flyktingströmmarna till vårt land. Tyvärr
har vi på senaste tiden fått
uppleva huliganism och förstörelse av värsta slag, framförallt i
Stockholms ytterområden. Vi har
varje dag fått rapporterat och sett
på tv att massor av bilar bränts
sönder, folks hem har förstörts
liksom skolor och fritidsgårdar.
De boende är förtvivlade och
skräckslagna.
Låt oss slå fast att skadegörelsen på intet sätt kan ursäktas.
Det rör sig om grov brottslighet
av kriminella element. Når man
hör i tv-debatter att man hämnas
p g a att polisen sköt ihjäl en man
i området för en tid sedan så är
detta ingen ursäkt. Vilka är det
som drabbas? Jo boende på
området, män, kvinnor och barn,
handlare och bilägare för vilka
bilen nar deras enda tillgång.
Att ha det skedda som ett
politiskt tillhygge mot regeringen
är mycket billigt och seriösa
politiker tar avstånd från sådana
argument. Enligt DN:s undersökning är 19 av de misstänkta
ungdomarna kriminella element
som tidigare gjort sig skyldiga till
grov brottslighet.
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N

u beskrivs ändå Rysslands ambitioner i mer allvarliga ordalag än det
nog var tänkt från början, men
alltjämt säger man att moderniseringen (ordet upprustning undviks
nogsamt) sker från ”en låg nivå” och att något
angrepp mot Sverige är osannolikt under
överskådlig tid. Dessutom så sätter man
frågetecken kring den ryska förmågan att just
modernisera. Det är uppenbart att man med
vett och vilja väljer att tona ned det som sker
i vårt östra grannland för att inte störa finansministerns kalkyler. Nu kunde det säkert ha
varit värre, men Kristdemokraterna, Folkpartiet
och Socialdemokraterna behöll trycket uppe
gentemot Moderaterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet. De senare i sanning en märklig
koalition av önsketänkare!
Beredningen säger förvisso att vi måste
samarbeta mer militärt med Baltikum, och det är
just det området som mycket av de ryska ambitionerna handlar om. Men hur skall det gå till om vi
inte ens klarar av att freda vårt eget territorium?
Utan ett ordentligt svenskt förmågelyft, som med
nödvändighet måste innebära högre försvarsanslag, kommer det att stanna vid meningslösa
ord som knappast lär göra våra estniska, lettiska
och litauiska bröder lugnare. Och utan ett
ordentligt svenskt försvar kommer Ryssland bara
att fortsätta topprida oss i Östersjöområdet.

Kravaller och ett vänstervridet MP
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V

ad är egentligen den så kallade
omvärldsanalys som den parlamentariska försvarsberedningen i går
lade fram värd? Den utgör knappast
något facit över hur det faktiska
säkerhetspolitiska läget ser ut i vår omvärld.
Istället är det en vanlig politisk kompromissprodukt där partierna har fått ge och ta, och den
här gången har den processen blivit extra tydlig.
I strävan efter bred samsyn klingar så klart
analysvärdet av exponentiellt.
Nej, värdet, om man nu kan tala om det,
handlar om att det blir ett verktyg för riksdagspartierna när de nu skall gå vidare och utifrån
denna minsta gemensamma nämnare presentera
en ny försvarspolitik. För så har det varit i
Sverige, enigheten är i sig ett värde när en fråga
av så stor nationell vikt som rikets försvar skall
beslutas. Att det lätt blir en massa urvattnat
önsketänkande hör då till. För regeringspartierna
är det viktigaste inte att anpassa sig till någon
extern hotbild eller riskbedömning utan efter
vad finansdepartementet är beredd att betala.
Försvarspolitiken seglade oväntat upp som
en större politisk fråga i vintras i och med den
av Överbefälhavaren initierade debatten om
enveckasförsvaret, för att sedan spädas på av
den ryska flyganfallsövningen mot Sverige under
långfredagen. Det gav extra press på en försvarsberedning där de numera inte särskilt försvarsvänliga Moderaterna helst ville glömma bort
alltsammans. För dem är Borg viktigare än Putin.

◗

Vad är
samsyn
värd?

Krönika

