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r E-post:
ordetrasydsvenskan.se

r Farc040-28 1418
r Postadress:
0rdet, Sydsvensl<an,

205 05 Matmö

r Håltdigkort(max
300 ord ). För "tum-
mar" gälter cirka 40 ord.

Redal<tionen förbehåtter

sig rätten att strYl<a ner

och koncentrera insän-

dare. Undertecl<na med

hela ditt namn och hetst

ocl<så med bostadsort.

r Signaturfår bara före-

l<omma om särskitda skät

företigger, men namn,

i#ljiiitijit:li iffi iiililil i:',i.ilf

adress och telefonnum-

mer ska ändå bifogas,

annars pub[iceras inte

insändaren. Insända bi-

drag returneras inte.

r Vitl du tala med re'
daktören? Ring 28L279
måndag 13-17, och on,

to, fr 10-14.

: @Iångaregeriilgs'
hnehau skapade maktarrogans och
självgodhet hos ett parti som frå1början
hade haft en mycket viktiguppgift att

, fvlla. Dentesenframför en av dagens

' debattörer På Ordetsidan.
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T VIATIITEBBI POTITIK

Lite ödmjukhet, omiag får be! ry
r Tirrbulensen i socialde-
mokratin kontrasterar mot
den malliga rundskrivelsen
från valet 2010 med rubri-
ken: "Tlllväxt sedan 1889'i

.l\r landets tillviixt Parti-
ets förtjåinst? En historisk
återblick åir på sin plats.

När Socialdemokrater-
na så tackniimligt bilclades
fanns skriande orättvisor
och oj ämliklrret. Arbetskraf-
ten sögs ut av skruPelfria
kapitalägare. Därför bil-
dades facldöreningar med
knytning till socialdemo-
kratin. som växte sig star-
kare och blev statsbärande.

S satsade På basindu-
strier, statliga företag och
kollektiva lösningar, med-
an enskild skaParkraft och
företagaranda nonchale-
rades. Städerna växte och
arbetskraften wangs flYbta
till stenkatla förorter. IdYl-
liska miljöer revs och ersat-
tes av standaxdiserade hus-
kroppar. Skolorna sloPade
betygen och lärlingssYste-

met eliminerades. För att
ingen skulle lämnas efter
blev sämsta gemensamma
nämnaren norm för likrikt-
ningen.

Folliöemmet blev värltls-
båist på splittrade familjer,
sekularisering och höga
skatter. Invandrare väl-
komnades utan att bere-
das självförsörjning. Sveri-
ge fick sovjetiska drag med

ombudsmän och SSU-fost-
rade karriärPolitiker över
ett kollektiv dåir civilkura-
geblevbrisWara.

Det långa regeringsin-
nehavet skaPade makter-
rogans och självgodhet.
Många Pampar wangs
avgå till följd av fiffel-affä-
rer. När Partiets IB-sPioneri
avslöjades, tapPade S röster
- så även min.

1976 hade S haft makten
i femtioett år. Valförlusten
förargade Palme, och han
lovade skaPa ett helvete för
borgarna, som haft fräck-
heten att eröwa regerings-
makten. Till förluswalet
2006 med den dryge Gö-
ran Persson hade S regerat
över sjuttio år och envetet
vägrat släPPa kontrollen
över Riksrevisionen. DjuPt

förtörnad uPPlevde Partise-
kreteraren Marita Illvskog
maktskiftet som en stats-
kupp.

När omgivande lånder
lågi ruiner efter 2:avdrlds'
kriget var Sveriges industri
intakt med stora naturtill-
gångar och kunder i alla
väderstreck Det dröjde lik-
vdl inte låinge innanvi blev
förbisprungna av åtskilli-
ga länder i välståndsligan.
Kan någon förklara varför?

Innan ornstart borde Par-
tiet utreda varför Sveriges
tillvåixt varit så tungfotad i
jämförelse, sarnt det egna
ansvaret. Dra sedan lärdom
och siktabättre mot ädlare
måLl! Bered marken för me-
ningsfulla arbetstillfåillen
och bidra till ett mänskli-
gare och mjukare samhäl-
le! Och inte minst borde väl
partiets ledare tillägna sig
en ödmjukare framtoning
i mötet med oss medbor-
gaxe?

BERTIL BURSTROM


