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Nya möjligheter
med förändrad
politisk spelplan

B

eskedet att Stefan Löfven (S) räknar med att
kunna presentera en rödgrön tvåpartiregering på fredag i nästa vecka var lika väntat
som medieuppbådet var stort, när S-ledaren och
talmannen, Per Westerberg, höll presskonferens
vid lunchtid på fredagen.
Inte heller kom det som någon överraskning
att Löfven räknar med att få igenom en budget
med stöd av Vänsterpartiet. Frågan är snarare vilka symboliska eftergifter som krävs gentemot V i
frågan om vinster i välfärden.
Kanske kan Socialdemokraternas förste statsminis-

ter, Hjalmar Branting, och hans hantering av kraven på socialisering av näringslivet fungera som
inspiration. Efter valet 1920 tillsattes en statlig utredning, socialiseringsnämnden, som under 15 år
vände och vred på socialiseringsfrågan, utan att
komma fram till något. Sannolikt var det just detta
som var syftet. Frågan skulle bort från dagordningen, samtidigt som vänsterfalangen inom S hölls
på gott humör.
Men en rödgrön regering kommer ändå att vara
mycket svag. För att fälla budgeten måste oppositionen komma överens om ett gemensamt motförslag. I frågor som inte
På några rör budgeten kan en tillfällig riksdagsmajoritet
månadäremot rösta ner regerutan att enas om
ders sikt vore ingen
något annat. Konsekvendet dock
sen blir att den rödgröna
om den vill
oansvarigt av regeringen,
vara något annat än en
Centerpartiet förvaltarregering, måste
söka samarbete med någoch Folkpar- ra av Allianspartierna.
Sedan valet har det
tiet att inte
från
Allianspartierna
se den svaga hetat att de inte har något ansvar för att hjälpa
rödgröna reLöfven i regeringsfrågeringen som gan. Det är en naturlig
hållning. Partierna komen utmärkt
mer direkt ur tio år av tätt
och att ställa
möjlighet att få samarbete,
om både internt och genigenom delar temot väljarna måste få
tid.
av sin politik. ta På
några månaders
sikt vore det dock oansvarigt av Centerpartiet
och Folkpartiet att inte
se den svaga rödgröna
regeringen som en utmärkt möjlighet att få igenom delar av sin politik.
Det handlar inte minst om förslag som Moderaterna motsatt sig inom Allianssamarbetet, som exempelvis förbättrad a-kassa. Men även på områden
som skolan och infrastrukturinvesteringar finns
det möjligheter att genom samarbete över blockgränsen bidra till långsiktigt stabila lösningar.

”

Att i stället krampaktigt hålla fast vid blockpoliti-

ken är att underkänna sin egen politik och säga
att FP:s och C:s enda roll är att vara stödpartier
till Moderaterna. Det är kort sagt att reducera sig
själv till forna VPK.
Här skymtar också en oförmåga att förstå den
förändrade politiska spelplanen. S är inte längre
ett 40-procentsparti, som kan styra och ställa på
egen hand. Löfven, Gustav Fridolin och Åsa Romson får visserligen ministerposterna. Men det är FP
och C som sitter med trumf på hand när det gäller
möjligheterna att påverka politikens inriktning.

Kärlek och dramatik

Böcker:

G

rundskolan har existerat i Sverige i mer än 40 år men har
lämnat få skönlitterära spår.
Romaner som skildrar undervisning
och kamratrelationer där borde det
vimla av. Skolproblemen ältas i stället av politiker och pedagoger och de
har verkligen mycket att debattera. Det
kan vara bristande kunskaper, disciplin, betyg, mobbning, lärarbrist eller
kommunalisering. Friskolor och svenska för invandrare, SFI, engagerar också
många. Nyligen har det dock kommit
ut en välskriven roman som skildrar en
lärare och hans första läsår i en grundskola, belägen i en Närkingsk bruksort.
Boken är skriven av Tomas Eriksson,
som bodde i Skövde när han skrev den,
och heter Missionären i Lekebruk. Den
handlar om den unge nyutexaminerade läraren Håkan Ågren från Stockholm, som 1974 söker sig ut till landsbygden för att sprida sitt pedagogiska
budskap. Han känner läraryrket som
ett kall och vill verka som en pedagogikens Messias och även sprida kunskaper till samhällets vuxna.
Från första början går det snett, han träf-

far småkriminelle ungdomar som halsar hembränt ur dunkar och föraktar
nollåttor. Tjejen Lisbet raggar upp honom och de inleder en het förbindelse, dock utan att den leder till förlovning. En annan tjej kommer in i bilden
och det komplicerar förhållandet mellan Håkan och Lisbet ytterligare. Håkan vill gärna dricka vin men tvingas

DEBATT

Ett pedagogiskt frö har han i alla fall

grogga på hembränt och det gör han
på logdanser, lärarfester och partyn
ofta tillsamman med Lisbets oborstade bröder. Han har svårt att trivas med
livet i Lekebruk och det blir inte bättre
av att hans gamla kamrater i Stockholm
försöker övertala honom att återvända
till huvudstaden. Ett besök av dem i Lekebruk slutar också i katastrof.
Hans pedagogiska idéer med gruppar-

bete och elevansvar föraktas framför
allt av skolans tillsynslärare som är en
gammaldags diktatorisk lärare som
sätter kunskaper och disciplin i högsätet. Porträttet av honom är skickligt
gjort, många sådana lärare har suttit i
svenska lärarrum. Även de övriga kollegorna är verklighetstrogna och har
alla sina egenheter, skickligt och humoristiskt karikerade.
Håkan har dock framgång med sin
klass, den börjar mer och mer uppskat-

lämnat efter sig. Vid höstterminen träder en ny rektor till och den gammalmodige tillsynsläraren avsätts. En ny
delar ut ett kompendium om självstyrande grupper som Håkan skrivit och
anbefaller det till läsning. Håkan har
fått lite revansch!
Hämnd har han också tagit på tillsynsläraren. Han har under sin konvalescens undersökt vilka elever som
misshandlats av tillsynsläraren under
årens lopp, skrivit en lång lista på dem
och lämnat den med vittnesuppgifter
till en specialavdelning för elevmisshandel hos Länsskolnämnden i Örebro.
Läsaren kan tycka att detta är småsint och hämndgirigt i överkant men
Håkan tycker att skolan bör befrias
från lärare som misshandlar barn. Han
anmälan kan ses som ytterligare en insats för den nya pedagogik som Håkan,
i alla fall med en viss framgång, introducerat i Lekebruk.
Tore Hartung

På NLT:s debattsida prioriteras inlägg i aktuella frågor av lokalt intresse.
Skriv kort. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta texten.

Vad vill de kring gröna näringar?

V

i står inför en nödvändig grön
omställning. Globalt, i Europa
och i Sverige. De gröna näringarna har lösningarna inför framtiden;
när vi går från den dagens fossilberoende ekonomin, till framtiden fossiloberoende ekonomi byggd på förnybara resurser. Detta kräver att de gröna
näringarna kan växa sig ännu starkare.   Västra Götaland är navet för de
gröna näringarna.
Därför var det med stor förväntan
som vi såg fram mot det möte på SLU
i Skara som bl a regionledningen sammankallat till nyligen. Vi utgick från
att Västra Götalandsregionens ledning skulle ge besked om vilka NYA
framtidssatsningar man är beredd att
göra för att stärka näringarna.   Men
miljöpartistiska regionrådet Birgitta
Losman kom tomhänt. Enda beskedet
var att fullfölja en redan beslutad satsning på forskning vid SLU. Ingenting
mer. Ingenting om framtiden. Vad vill
egentligen regionledningen om de gröna näringarna?

Telefon

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Anders Hörling
Verkställande direktör: Lennart Hörling
Nya Lidköpings-Tidningen AB
Utgivningsdagar: måndag, onsdag, fredag
Tryck: V-TAB, Göteborg
För obeställt material ansvaras ej. Eventuell skatt på
vinst i tävlingar anordnade av NLT betalas av vinnaren.

ta honom och efter att klassen lyckats
bra på ett centralt prov får han uppskattning både av skolstyrelse och
länsskolnämnd. Oturligt nog blir hans
fiende tillsynsläraren utnämnd till vikarierande rektor och han passar då
på att förbjuda allt grupparbete och
alla pedagogiska nymodigheter. Det
gör Håkan förtvivlad och han lockas
att visa sin förmåga att köra rallykross
ute på en bondgård. Han har inget körkort, är full av hembränt och lyckas efter några livsfarliga sladdar köra rakt
in i en gödselbrunn med svinskit och
nästan drunkna i den. Han hamnar på
intensiven och återvänder besviken till
Stockholm. Han har inte lyckats frälsa
Lekebruk och inte heller ökat nollåttornas anseende.

Tomas Eriksson
Missionären i Lekebruk
Falun 2014
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Centerpartiet har redan presenterat
nio viktiga åtgärder som kommer att
leda till investeringar och nya jobb i
regionen och i Skaraborg:
1. Skapa Västsvenskt utvecklingscen-

trum för gröna näringar i Skara i syfte
att ta på sig den nationella ledartröjan i
den gröna omställningen. Utvecklingsinsatser, projekt, utbildningar och rådgivning kan samordnas.
2. Ta fram regional livsmedelsstrategi för Västra Götaland, som är Sveriges största livsmedelsregion.
3. Tydliga politiska direktiv om att
decentralisera utbildningsplatser och
forskning inom SLU från Mälardalen
till Västra Götaland.
4. Tuffare krav i offentliga upphandlingar för att upphandla närodlad mat
med bra kvalitet
5. Satsa på förnybar energi Västra
Götaland fossiloberoende 2030 och
fossilfritt 2050.
6. Minst 60 procent av Skaraborgs
busstrafik ska drivas på biogas – något

E-post
post@nlt.se
sporten@nlt.se
bilder@nlt.se
annonser@nlt.se
abonnemang@nlt.se
Enskilda medarbetare nås med e-post
enligt följande mönster:
fornamn.efternamn@nlt.se

som socialdemokrater och miljöpartiet i regionen tyvärr hittills blockerat.
8. Ökad satsning på kompetensutveckling/YH-utbildningar inom gröna näringarna. Främst inom bionenergi och landsbygdsturism.
9. Regionalt uppdrag till Västsvenska Turistrådet att stärka den gröna
landsbygdsturismen
Detta är offensiva besked till en av Väs-

tra Götalands viktigaste branscher
från Centerpartiet.
Varför står Socialdemokraterna och
Miljöpartiet tomhänta inför kommande mandatperiod? Vad vill man egentligen?
Gunilla Druve Jansson,
Skara
Ulf Eriksson,
Falköping
Per Gustafsson,
Skara
Regionfullmäktigekandidater
för Centerpartiet
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