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DEBATTEN OM ALBYBERGET

”Alby är inte salu” protesterar mot försäljningen.
Foto: Petter Beckman

Vi	vill	ha	demokrati,	inte
upplyst	despoti
 Till Botkyrkas partivänner med anledning av ett ”manifest” (eller vad man vill kalla

det) som privatfirman Mitt Alby AB publicerat på sidan 23 i senaste numret av

tidningen Södra Sidan:

När man ser detta ”handlingsprogram” från en privat firma och vet att den

socialdemokratiska ledningen i Botkyrka kommun godkänt planerna om försäljning

av de kommunägda Albybergsbostäderna börjar man undra vart socialdemokratin är

på väg.

Den politiska ledningen i Botkyrka är nu beredd att överlåta åt privata aktörer – som

drivs av rent personliga, finansiella intressen och inte är politiskt förtroendevalda –

inte bara ansvaret över bostädernas fysiska och finansiella förvaltning, utan till och

med områdets socialpolitik, medborgarsamverkan samt valet och finansiering av

socialt meriterade personer och organisationer. Det framgår tydligt av bolaget Mitt

Albys manifest.

Vi är tydligen på väg tillbaka till det gamla brukssamhället, där brukspatronerna satte

sin prägel och bestämde över deras undersåtars boende och vardagsliv. 

Jag vill inte därmed påstå att Mikael Ahlströms skulle sakna goda intentioner. Men vi

vet alla vad envälde innebär. Under de tider då man var tvungen att acceptera

”despotin” kunde man önska att det åtminstone vore en ”upplyst despoti”.

Den officiella paternalismen ersattes (åtminstone i konstitutionen) med en

parlamentarisk demokrati som kan ha många problem, men bygger på principen att

ledaren ska vara politiskt förtroendevald. Den sociala makten ska inte bygga på

pengar, utan på förtroende. Och regleringen av detta förtroende är fastställd och

reglerad sedan lång tid tillbaka och driven av socialdemokratin.

Det är mycket som bör rättas till och förbättras i nutidens lagstiftade politik, men vi ska

inte falla tillbaka till en socialkapitalism.

José L Ramírez, Socialdemokrat i Tullinge
redaktion@sodrasidan.se
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