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Att kunna tacka nej till en dålig deal

"Ska vi kunna få ett land i harmoni, då måste regionalpolitiken handla om hela
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Sverige, om storstäder, mellanstora städer och glesbygd", sa Peter Hultqvist när
han var Socialdemokraternas regionalpolitiske talesperson, och det har han rätt
i.
I går tillkännagavs att Anna-Caren Sätherberg, Åre, och Sven-Eric Bucht från
Haparanda, får det uppdraget. Sätherberg hamnar i fint sällskap med Stefan
Löfven och Magdalena Andersson, vilka båda har nyckelpositioner i partiet utan
att sitta i riksdagen och jamtsossarna återtar en maktposition efter att tidigare ha
haft företrädare som Berit Andnor och Margareta Winberg.
Det är lätt att stirra sig blind på stad eller land, förort eller glesbygd och i
veckan visade Ekot att i den uppmärksammade Stockholmsförorten Husby
minskade antalet unga utan jobb och studier med 10 procent 2008–2010,
samtidigt blev de 32 procent fler i Araby i Växjö. Där står nästan varannan 20–
25-åring utan jobb och studier. Den sociala utsattheten finns i förort, på
glesbygd och i mellanstäder. Problemen påminner om varandra, och allt
samarbete mellan de som kämpar mot nedmontering av service och mot
skenande arbetslöshet, är att uppmuntra. Socialdemokraterna har ju föreningar
och förgreningar överallt och borde kunna gå i bräschen.
En socialdemokrat måste också balansera mellan optimism och utsatthet. Det
är en konst att både se företagens kraft och att det finns regionala orättvisor
som inte kan lösas av ännu mer entreprenörskap.
Just nu pågår en intensiv kampanj mot utförsäljningen av en del av allmännyttan
i Stockholmskommunen Botkyrka. Den numera rikskända organisationen
"Megafonen" har samlat namnunderskrifter för att få till en folkomröstning.
Men Socialdemokraterna i Botkyrka har inte lyssnat på det örat, utan tycks
hellre vilja gå vidare i uppgörelsen med en entreprenör som inte ens uppfyller de
ställda kraven.
Den tilltänkta ägaren vill inte skriva på för ett långsiktigt engagemang i
fastighetsbeståndet.Entreprenörer brukar vara kända för att se möjligheter i allt,
men en socialdemokrat måste också se och belöna drivkraften i folkrörelsen,
medborgarna som organiserar sig och samlar namn.
I det större perspektivet, som Anna-Caren Sätherberg och Sven-Erik Bucht får
möjlighet att tala för, handlar det både om att underlätta för företagen – och om
att jämna ut förutsättningarna så att alla kommuner har råd att tacka nej till en
dålig deal.
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