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Emma Dominguez, Alby är inte till salu, om beslutet att sälja allmännyttan
i Alby:

Efter sveket i Alby har S
förlorat våra röster
Publicerad 28 juni, 2013 - 15:34

UTFÖRSÄLJNINGEN I ALBY S-dominerade Botkyrkas beslut att sälja ut

1300 lägenheter i Alby går emot folkets vilja – men striden är inte

över ännu. Berättelsen har blivit större än våra hem. Den handlar om

politiker som sviker, och om styrkan i att organisera sig. Vi såg

skräcken i politikernas ögon när folket reste sig tillsammans, och vi

kommer att se till att beslutets laglighet prövas. I slutänden är det de

styrande politikerna som förlorat, skriver Emma Dominguez,

initiativtagare till Alby är inte till salu.

När vi i Alby är inte till salu började arbetet med namninsamlingen var

vi naiva. Vi trodde fortfarande på det dom kallar för demokrati. Känslan av

maktlöshet som följt oss sen dagen vi föddes bland dessa betonghus

sprängdes bort när vi insåg att vi med en folkomröstning kunde förändra.

Att vi, genom att samla in namn, kunde göra skillnad. Att vi, vanliga

medborgare, skulle kunna ha en chans att övervinna jättarna, bolagen,

marknaden, politikerna.

Vi hade bestämt oss, vi var inte till salu. Vi bestämde att vi var människor

av kött, blod och drömmar som bodde i betonghusen. Vi ville att de som

nonchalerat bort våra renoveringar skulle ta ansvar.

”Hycklare” skrek vi till politikerna efter att de klubbat igenom beslutet
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i onsdags, och gått emot alla dem som kräver folkomröstning. Hur

tänkte ni när ni sålde ut Albyberget?

Vi hörde få vettiga argument i kommunfullmäktige. Efter ett möte tidigare i

veckan med Erik Stenberg, arkitekt och lärare på KTH, lyckades vi få flera

alternativ till försäljningen.

Vi träffade Veronica Palm och förklarade situationen. Vi har i varje debatt

och dialogmöte sagt till Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande,

att stanna upp och höra vad Alby har att säga. Men de styrande

Socialdemokraterna vägrade lyssna. Hur tänkte ni?

Vi har blivit motarbetade sedan första namnet skrevs på namnlistorna.

Men det man egentligen borde varit är tacksam. Vi skapade det riktiga

engagemanget som Botkyrka Kommuns alla dialogprojekt och

satsningar längtat efter. Men vad hände när medborgarna började

ifrågasätta större beslut?

Hur tänkte ni under kommunfullmäktige? När ni visste att det här

beslutet skulle locka flera hundra boende? Vi hade en dialog med polisen

och berättade att vi skulle vara många. Istället valde ni att ha ert

“offentliga” möte i ett rum som gjorde det möjligt för 43 personer att

delta. Ni ”ansträngde” er och fixade ett rum bredvid där man streamade

mötet på bildskärm, där rymdes 100 personer till. Men de resterande 150

personer som stod utanför då? Var skulle det finnas plats för dom? Det

stod ett tomt rum bredvid som rymmer 300-400 personer som ni vägrade

flytta till.

Enligt kommunallagens kapitel fem § 38 är kommunfullmäktige offentliga

sammanträden och alla medborgare ska ha rätt att ta del av mötet.

Politiker, ni bröt mot lagen. Ni stängde ut oss. Vi ville se er i ansiktet när ni

tog beslutet. Istället gömde ni er i era små stängda salar.

Hycklare.

Medierna vill vi också säga något till. Hur tänkte SVT:s ABC när ni

livesände utifrån och inte inifrån salen där folket satt? Hur tänkte ni på

Metro när ni skrev att det var ett ”kaotiskt Albymöte”?  Filmade ni eller

skrev ni när vi lugnt och sansat satte oss ner utanför salarna för att

försöka lyssna när de bestämde våra öden? När vi köpte fika till alla trötta

familjer, barn och ungdomar som väntade i över fyra timmar på beslutet?

Ett flertal medier har frågat oss om det kommer att brinna bilar i Alby

nu. Varför insisterar ni på att fokusera på dessa förbannade brinnande

bilar? Är inte brinnande människor nog för er? Är inte demokratins död

en tillräckligt stor nyhet? Är det inte en nyhet att Socialdemokraterna

från och med idag istället kan kalla sig för Socialmoderaterna?

Berättelsen om Alby har blivit större än utförsäljningen våra

lägenheter. Den handlar om politiker som sviker, den handlar om

utförsäljningen av hela Sverige, den handlar om det mänskliga i att

organisera sig. Vi är inte förlorare. De enda som förlorar är de som aldrig

försöker, de som ger upp.  Vi kommer att se till att beslutets laglighet

prövas.

Enligt jurister vi kontaktat är förutsättningarna goda eftersom köparen

Mikael Ahlström inte uppfyller de krav kommunens lovat oss. Men

politikerna har redan gett upp på oss väljare. De är de som är de enda

förlorarna. Vilka kommer att rösta på utförsäljarna i S inför valet?

Inte vi i alla fall.

Till våra ungdomar, till Alby, Stockholm och resten av Sverige vill vi

säga: Ge aldrig upp. Organisera er. För vi såg skräcken i deras
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268 kommentarer

ansikten.

Ju mer vi vrider och vänder på det så blir den desperata handlingen att

sälja till en riskapitalist tydlig. Kommunen sålde inte för att det var det

bästa alternativet, inte heller för att det inte fanns andra lösningar. De

sålde för att de inte ville vika sig för folket. De blev rädda eftersom att de

börjar inse makten i vår organisering. Skulle de ge efter nu skulle de vara

tvungna att lyssna på sina medborgare.

Det är just det vi ska se till att de gör inför valet, för morgondagen och

för vår framtid. Organisering. Vi har gjort det i Alby och andra har gjort det

innan oss. Blir vi fler är det ingen som kommer att kunna nonchalera oss

längre.

Vi är inte till salu.

Emma Dominguez, initiativtagare till Alby är inte till salu

Läs mer om utförsäljningen i Botkyrka och Alby är inte till salu-
kampanjen:

Anna Herdy (V): Riskkapitalisten som vill köpa vårt Alby uppfyller

inte kommunens villkor

Den här artikeln är stängd för kommentarer.

Visar 10 av totalt 221 kommentarer.

Sortera på Visa senaste först    Prenumerera via mejl  

Prenumerera via RSS

Realtidsuppdatering är påslagen.

Utan att ta ställning i sakfrågan (utförsäljningen av allmännyttan i

rödgröna Botkyka) så vill jag påpeka några felaktigheter i 'Alby är inte till

salus' två debattartiklar.

.

För det första,

ni lyckades inte samla in tillräckligt många namn för att få till stånd en

folkomröstning. Ni TRODDE att ni hade tillräckligt många, men listorna var

fulla av fusk. 490 namnunderskrifter kom från folk som inte ens bor i

Botkyrka. 447 personer visade sig ha skrivit på listorna flera gånger om.

Ytterligare 457 namnunderskrifter hade felaktiga personnummer eller var

oläsliga. Strax över 4 000 namn kunde godkännas, vilket är långt ifrån de

’över 6 500 namn’ som ni hävdade att de samlat in. 

Lokaltidningen Södra Sidan redovisar siffrorna här:

http://www.direktpress.se/sodr...

Ni kan tycka att det är fel att det aldrig blev en folkomröstning, men ni kan

knappast påstå att det är odemokratiskt.

.

Jag vill dessutom påpeka att cirka 500 personer dök upp när ’Alby är inte

till salu’ genomförde sin demonstration i mitten av juni. En av

organisationens representanter skrev tidigare på SVT Debatt att ’Alby

demonstrerar’, men det var alltså bara en väldigt liten del av Albys 11 400

invånare som faktiskt deltog i demonstrationen.

(Det är dessutom oklart hur många av nämnda 500 personer som

verkligen kom från Alby.)

RosannasGoingWild 2 månader sedan
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idiotplague och 34 fler gillade detta Gilla

Ser att många här varken kan räkna eller förstå hur de demokratiska

spelreglerna fungerar.

Att manipulera namninsamlingar eller att hota sina motståndare med våld

är alltså inte detsamma som demokrati.

Tack Ni som orkar hålla ut och ständigt upprepar dessa fakta!

Har personliga erfarenheter från allmännyttan i Södertälje. Där har

miljarder plöjts ned i otaliga "projekt" de senaste TRETTIO åren. Jag

behöver inte upprepa dem här då alla Ni som bor i dessa områden runt

om i Sverige säkert har varit inblandade i många själva.

Samrådsgrupperna står som spön i backen.... Allt ifrån

lekparker,ombyggnader,planteringar,idrottsaktiviteter mm mm mm

Dessa områden torde vara de som det har satsats mest på både av

sossar och borgerliga styren...trots detta flyttar man därifrån så fort man

har ekonomisk möjlighet...pgr av att kriminaliteten inte är särskilt trevlig

att ha inpå sig eller sin familj...

Välj själv...och människor väljer...

Karppen och 18 fler gillade detta Gilla

"Att manipulera namninsamlingar eller att hota sina motståndare

med våld är alltså inte detsamma som demokrati."

.

Vet du någon enda som påstår detta?

.

Men frågan måste ställas...Är det demokrati när folkets valda

representanter inte tar en stark folklig opinion på allvar? Nu talar jag

inte bara om aktionsgruppen i Alby utan om människors

livserfarenheter och politiska vilja i hela Storstockholm. Det finns nog

ingen stad som förlorat så mycket egendom och självbestämmande

som nollåttor och vi har lärt oss om det - långt utöver partigränser.

Riskkapitalbolag inom boende, vård, skola, omsorg vill oss inte väl, de

vill oss faktiskt direkt illa. Om de nu ens funderar på saken?

.

Representativ demokratiutövning är inte alltid demokratisk...och

protestaktioner kan vara ett hälsotecken på levande demokrati....kan

vi enas om det Xingi?

4 people gillade detta. Gilla

Själv ser jag snarare hur inskränkt din syn på demokrati är. Om

Sveriges riksdag godkänt möjligheten att göra namninsamlingar

måste du anse att det är de som är för manipulativa metoder. I

många länder som anses "mindre demokratiska" än Sverige är

namninsamlingar och folkomröstningar kring särskilda frågor

kompletterande demokratiska förfaringssätt. Människorna tilläts INTE

att välja demokratiskt och din retoriska fråga tycks syfta på

plånboksval snarare än ritiga demokartiska val där varje vuxen

individ har en röst. Läs lite mer om demokrati råder jag dig...

xingyi 2 månader sedan

Gunnel Gomér 2 månader sedan som svar till xingyi

facebook-589716353 2 månader sedan som svar
till xingyi
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Gunnel Gomér och 4 fler gillade detta Gilla

Ja det märks en underton att vi ska visa.....

xingyi gillade detta Gilla

en intressant situation nu kanske vänsterpartiet, kommer inrikta sig rejält

på den svenska bobubblan, hur kommer moderaterna möta det

Gilla

Fakta om allmännyttan i Botkyrka:

.

" Idag ligger belåningsgraden i Botkyrkabyggen på under 27 procent.

Bolagsstyrelsen har satt ett tak om 70

procents belåningsgrad. Det betyder, vid dagens marknadsvä

rde, att man kan låna totalt 4,6 miljarder kronor och därigenom finansiera

merparten av renoveringarna – även om man väljer att ligga kvar på den

höga renoveringsnivå som närapå innebär nybyggnadsstandard. "

.

"Botkyrkabyggen är ett bolag med en stark ekonomi. Bostadssituat

ionen i Stockholmsområdet innebär en trygghet för bolag som förvaltar

hyresrätter: man riskerar inte att stå med tomma lägenheter.

Uthyrningsgraden på Botkyrkabyggens lägenheter ligger på 100 procent

och 2012 gjorde koncernen ett resultat på ca 73 miljoner. Räntekostnader

och driftkostnader har sjunkit, samtidigt som hyresintäkterna ökat."

.

http://botkyrka.vansterpartiet...

fiskben och 17 fler gillade detta Gilla

PRECIS. Klockrent Emma.

3 people gillade detta. Gilla

En reflexion...

Jag har lagt märke till att folk anser att man fabulerar, när man pratar om

något de aldrig har hört talas om. Som om de anser att de själva vet

"allt"? Eller om man skriver ur ett annat perspektiv än det invanda.

.

Kunskap innebär att man kan förstå vad en annan människa säger, även

om vinkeln inte är ens egen. Det är inte en fråga om utbildning, utan en

fråga om tänkande, alltså förmåga till intellektuell förflyttning mellan olika

tankevärldar.

.

Med detta vill jag säga att jag undanber mig anklagelser om fabulering

Queensister 2 månader sedan

totte 2 månader sedan

Gunnel Gomér 2 månader sedan

baraenman 2 månader sedan

Gunnel Gomér 2 månader sedan
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eller lögn. Det är en direkt förolämpning! Jag blir däremot inte alls

förolämpad om någon påstår att jag har fel och anför en annan

kunskapsvinkel eller sakupplysning. Då blir jag glad!

.

Tack för idag:-)

Katarina Persson och 8 fler gillade detta Gilla

Du är en fantatstisk kraft när det gäller fairness och tankeklarhet.

Föredömlig när det gäller att bygga och understödja ditt resonemang

med fakta och att klart redovisa vad du står utan att huttla. Du är

rak, tydlig och öppensinnad med ett närmast ofattbart tålamod. Är så

tacksam att du orkar!

Tolle och 3 fler gillade detta Gilla

Ladda f ler kommentarer

Katarina Persson 2 månader sedan som svar
till Gunnel Gomér

http://disqus.com/facebook-544224491
http://debatt.svt.se/2013/06/28/efter-sveket-i-alby-har-s-forlorat-vara-roster/#
http://disqus.com/facebook-544224491/
http://disqus.com/GodaNasse
http://debatt.svt.se/2013/06/28/efter-sveket-i-alby-har-s-forlorat-vara-roster/#
http://www.facebook.com/people/Katarina-Persson/544224491
http://debatt.svt.se/2013/06/28/efter-sveket-i-alby-har-s-forlorat-vara-roster/#comment-946085889

