”Centerns opposition väcker uppmärksamhet men deras sätt att opponera är inte
vårt” skriver tretton socialdemokrater med gruppledaren Sivert Svärling i
spetsen i T&D nr 76. Nej sanningen är den att socialdemokraterna inte bedriver
någon opposition alls.
”därför förs debatten mellan oss och majoriteten - m och kd – för det mesta i ett
civiliserat tonläge” skriver de tretton självbelåtet. Kära nån då. Vilka anser s
debatterar ohyfsat? Övriga tre partiers företrädare?
”Genom en lugn och saklig argumentering får vi också ofta gehör för våra
synpunkter i nämnderna och kan på så sätt påverka besluten” skriver de tretton.
Verkligen? Men vilka är det som inte argumenterar lugnt och sakligt i
nämnderna? Det åligger alla förtroendevalda att försöka få gehör för sina
synpunkter. Det är därför vi sitter där.
Men det är något helt annat att med hårt arbete och starkt engagemang i motvind
driva frågor, som man är övertygad om är viktiga på kort eller lång sikt för de
Danderydsbor, som i val givit oss sitt förtroende. Man riskerar sitt eget skinn
genom att sticka ut hakan. Det kräver ett visst mått av civilkurage.
Att fullgöra sin demokratiska skyldighet att granska en stor majoritets fögderi
kan också, Sivert Svärling, kräva att man är beredd att riskera sin plats. Ligger
det möjligen också bakom socialdemokraternas räddhågsenhet och den ständigt
lika servila tonen mot moderaterna något mer obehagligt - nämligen iskall
beräkning.
Socialdemokraternas valresultat räcker inte till en plats i det viktiga
kommunstyrelsens arbetsutskott. Med ett penndrag kan moderaterna plocka ut
både socialdemokraterna och kristdemokraterna ur utskottet. Det var vad som
hände Danderydscentern när vi, för nu ganska länge sedan, hade lika många
mandat som socialdemokraterna har nu. Den direkt uppgivna orsaken var att vi
var för kritiska mot det stora moderatpartiet.
Moderaterna trodde, då de uteslöt oss ur utskottet, att vi skulle tröttna och sluta
med vår befogade kritik. Så illa kände de Danderydscentern och dess
gruppledare. Naturligtvis skärpte vi tvärtom vår granskning ytterligare. Därefter
har Danderydsborna sett till att vi fått tillräckligt mycket röster och mandat för
att av egen kraft ta oss in i utskottet. Vi gör vårt yttersta för att motsvara det
förtroendet.
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