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Nya opinionstillskottOpinion Den opinionsbildande journalistiken blir allt viktigare. Den är ett sätt att 
sticka ut från mängden och ge ett mervärde till en journalistisk produkt.         
Det sker ofta genom tidningarnas olika ledarsidor, men också på andra             
sätt som olika personer deltar i samhällsdebatten, som krönikörer och 
deltagande i olika debattsammanhang i exempelvis radio och tv.
     Sedan ett antal år så anordnar Svenska Nyhetsbyrån en skribentskola för 
nya hoppfulla opinionsskribenter. Och den här helgen kommer den senaste 
kullen till NWT för att lära sig mer om skrivande och hur det fungerar på en 
landsortsredaktion. Det är alltid lika roligt att ta emot dem! Välkomna!
Henrik L Barvå, politisk redaktör

I morgon är det bara en vecka kvar till valet 
till Europaparlamentet. Men någon högre 
valtemperatur har inte, i vanlig ordning, 
kunnat uppmättas. Detta trots att 2014 
kallats för supervalår och att det blir något 

av en försmak inför valen till riksdag, kommuner 
och landsting i höst. Men det verkar inte ha 
hjälpt, snarare har en viss mättnadskänsla redan 
infunnit sig.

Det är synd, för det dryftas en hel del viktiga 
saker i Europaparlamentet. Men ett problem är 
att det inte är lika tydligt som i riksdagen. Sedan 
har både partierna och media ofta behandlat           
det som vilket val som helst utan att tänka på         
det speciella med just Europaparlamentet och 
Europapolitiken. Det fi nns en extra dimension 
som många bortser ifrån eller rent av inte förstår, 
och det handlar om närhetsprincipen, eller 
subsidiaritetsprincipen som den också kallas. 
Den innebär att besluten skall fattas på lägsta 
möjliga nivå – ju mindre subsidiaritet desto mer 
överstatlighet.

Det innebär att oavsett vad man tycker i en 
speciell sakfråga så är kanske just den frågan inte 
så lämplig att man fattar beslut om på EU-nivå. 
Tyvärr är det alltför många politiker, journalister 
och utfrågare som inte förmår att göra den 
distinktionen. Det borde inte spela någon roll vad 
man tycker om, säg, föräldraförsäkringen eller 
könskvotering av bolagsstyrelser för att välja till 
Europaparlamentet eftersom detta är frågor som 
inte skall avgöras där. Om detta är faktiskt de 
fl esta svenska partier överens om, även om vissa 
av deras företrädare, sedan de väl blivit valda 
trycker på andra knappar när de hamnar i Bryssel 
och Strasbourg. Sedan fi nns det förstås de 
politiker, även om de inte är så många i Sverige, 
som mer öppet står för att EU skall bestämma 
mer, och det hedrar dem. Då blir åtminstone 
skiljelinjerna klara. De olika valkompasser som 
en del medieföretag lagt ut på nätet borde också 
tas med en nypa salt eftersom de inte heller 
riktigt kan göra distinktionen mellan vad som     
är EU-frågor och inte.

P roblemen bottnar i att vi diskuterar EU 
alldeles för lite. Vilket sorts samarbete 
vill vi egentligen ha? Hur bör maktför-
delningen mellan medlemsländerna 
och EU:s institutioner (där parlamen-

tet ju är en) se ut? Vad är lämpliga frågor för 
Europaparlamentet att besluta om? I och med det 
senaste EU-fördraget så har parlamentet fått mer 
makt och är nu medbeslutande i många frågor 
som det således måste förhandlas med kommis-
sion och ministerråd om. Det har inneburit en    
de facto ökad överstatlighet och därför är det 
viktigt, om vi vill värna om subsidiariteten, att 
det väljs ledamöter till parlamentet som vill och 
förmår hålla tillbaka när andra vill utöka dess 
makt. Tryggast blir det då med de fl esta av 
Moderaternas eller Kristdemokraternas kandidater.

N
är denna krönika fi nns  
i NWT är det en stor  
dag i Norge: den 17 Mai. 
Nationaldagen fi ras    
till minne av att 

prinsregenten Christian Frederik 
den 17 maj 1814 skrev under 
Norges grundlag. Norge blev en 
självständig stat men glädjen blev 
kortvarig.  Redan den 14 augusti 
samma år tvingades Norge 
revidera sin grundlag efter ett 
krig med Sverige och tvingades 
ingå i en personalunion med vårt 
land. Denna bestod till 1905. Vi i 
Värmland kan känna oss hedrade 
av att unionen upplöstes fredligt  
i Frimurarlogen i Karlstad. Vi 
fi rade också minnet av unionens 
upplösning på övligt sätt 2005. 
I dag fi rar Eidsvoll med stora 
festligheter 200-årsminnet av 
den norska grundlagen. Stort 
grattis!

Norges frihet fi ras varje år den 
17 maj i städer och byar i hela 
landet. Alla borde någon gång 
besöka Norge denna dag. Vår 
familj fi rade den i Bergen för 
många år sedan och imponerades 
av barntåget med festklädda 
barn, musik och sång. Vi i Sverige 
har ju numera en egen national-
dag men vi kommer nog aldrig 
upp till Norges fi rande. Men 
Norge har ju också en särskild 
frihetslängtan efter unionen och 
den tyska ockupationen 1940 .        
Vi måste glädja oss åt vårt 
broderlands frihetslängtan           
och framgångar!

Just nu pågår en rad kampanjer 
för EU-valet. Det brukar talas         
om det glömda valet och så är         
det delvis nu också, även om 
partierna och tv gör vad de kan 
för att få folk att intressera sig     
för frågan. Det är ju viktigt att vi 
engagerar oss i EU-frågan, inte 
minst i dessa dagar med den 
opålitlige ryske grannen. 
EU-valet har åtminstone fått det 
att hetta till och har gjort debat-
terna litet mer ideologiska. Vad 
som är mest förvånande är att 
Socialdemokraternas främste 
företrädare Marita Ulvskog säger 
att hon egentligen skulle vilja 
rösta emot EU-medlemskap. 
Socialdemokraternas grupple-
dare i riksdagen Mikael Damberg 
är däremot mycket positiv till EU. 
Vänsterpartiet och Fi är hårda 
motståndare så Löfven får det 
inte lätt med sina presumtiva 
medarbetare. Det gäller förresten 

inte bara EU-frågan utan                  
politiken överhuvudtaget.

Mest trist i Sverige är i dag      
den främlingsfi entlighet som 
kommer till synes här och var.           
Vi har också ett främlingsfi entligt 
parti i Sveriges riksdag. Moderat-             
ledaren Fredrik Reinfeldt röt till 
ordentligt mot SD:s Björn Söder          
i statsministerns frågestund i 
riksdagen nyligen. Han fi ck stort 
beröm för detta, t o m av Vänster-
partiets Jonas Sjöstedt.

N
är jag skriver detta             
har jag två Hemänglar i 
lägenheten som städar 
och håller rent när         
min make och jag inte 

längre orkar med detta. Företaget 
Hemänglarna gör verkligen skäl 
för namnet. Det fi nns dock en oro 
för att en eventuell ny vänster-
regering kommer att ta bort skatte-
lättnaden för s k Rut-tjänster 
(rengöring, underhåll, tvätt).           
Det har sagts att det endast är 
höginkomsttagare och rika som 
nyttjar dessa tjänster och att 
systemet bör tas bort. Det är 
alldeles fel! Barnfamiljer är stora 
användare av tjänsterna och för 
oss alla är det väl så att vi är 
beredda att avstå från något 
annat för att få hjälp med det vi 
inte orkar med. Det är viktigt att 
komma ihåg att rader av småföre-
tag har kommit till tack vare Rut 
och att många kvinnor inte längre 
behöver arbeta svart utan ha ett 
uppskattat arbete. Rör inte Rut!

Feministiskt initiativ med 
Gudrun Schyman i spetsen har 
seglat upp kraftigt i opinionen 
och kan om det vill sig illa komma 

in i riksdagen. På partiets 
kravlista står bl a: avskaffa 
kärnkraften, avskaffa försvaret, 
kvotera föräldraförsäkringen, 
avskaffa förskoleavgifterna, inför 
ett juridiskt tredje kön, avskaffa 
Rut, inför obligatorisk sexual-
upplysning på dagis, inför en          
typ av månggifte för att ta några 
axplock. Tala om den lede Fi!

Svenskt Näringsliv har utsett 
Sunne att ha det bästa företags-
klimatet i länet (plats 25 i landet ) 
På andra plats kommer Karlstad 
(plats 60 i landet). Kommunen 
har klättrat 23 placeringar från 
förra året, vilket är glädjande.   
Det är resultatet av ett långsiktigt 
arbete med massor av företags-
besök och ett positivt arbete              
från kommunens tjänstemän 
enligt kommunalrådet Peter 
Kullgren (KD).

Ä
ven om vi har många 
glädjeämnen här 
hemma är det dystert i 
många länder i världen. 
I östra Ukraina har man 

hållit en olaglig folkomröstning, 
där även dödsfall förekommit.                
I Syrien är läget lika fruktansvärt 
som tidigare liksom i Nigeria. Nog 
behöver vi samarbetsorganisatio-
ner som EU för fred i världen!

Till sist: Ni har väl uppmärk-
sammat att Svenska Kyrkan håller 
Världens Fest i Karlstad under 
nästa helg med bl a stort kyrk-
kaffe på Sandgrund.

EUROPAVALET. Det är ju viktigt 
att vi engagerar oss i EU-frågan, 
inte minst i dessa dagar med den 
opålitlige ryske grannen, skriver 
Gullan Lindblad.
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”Vi måste 
glädja oss 
åt vårt 
broder-
lands 
frihets-
längtan 
och fram-
gångar!”

Gullan
Lindblad

Syttende Mai, EU, Rut och Fi
KRÖNIKA.

I dag fi rar Eidsvoll med stora festligheter 200-årsminnet av den norska 
grundlagen. Stort grattis, skriver Gullan Lindblad.
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