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Ett parti i motlut kongressar

Kristdemokraterna behöver
förnyelse för att överleva

G ränna, Gnosjö, Bankeryd,
Sjuntorp, Järnforsen, Hus-
kvarna, Nacka, Enskede. Öns-
kas fler orter? Passar Pajala,

Fliseryd, Nättraby eller Tollarp? I orts-
angivelserna för de 28 nominerade till
kd:s partistyrelse finns en som anger
Stockholm, en Göteborg och en Malmö.

Det säger en del om det kristdemokra-
tiska parti som i dag torsdag öppnar sin
kongress i Gävle. Kristdemokraterna
har ännu sin viktiga organisationsför-
ankring i ett Glesbygssverige som ligger
i medieskugga.

Tack vare den skicklige partiledaren
lyckades partiet att bryta igenom riks-
dagsvallen och ett tag framstå som det
allmänborgerliga partiet. Ett slags
”moderaterna light, men med förnuft”
för dem som skrämdes av den modera-

ta fokuseringen på ekonomi och skat-
ter.

Men sedan fyra år har kristdemokra-
terna åter gradvis men obevekligt tap-
pat mark.

Partiets svårigheter symboliseras av
rubriken för motionen från Dan Bülow i
Älmhult: ”Ett stort allmänborgerligt
höger-mittenparti”. Kd ville tidigare stå
helt utanför högervänsterskalan. I dag
vill partiet se sig som ett mittenparti.
Samtidigt visar de mer intellektuella
kretsarna i och kring ledningen både
vilja och kapacitet att stå i centrum för
ett värdekonservativt parti, ett höger-
parti.

Dessa disparata delar har hittills hål-
lits ihop av Sveriges mest erfarne och
skicklige partiledare.

Men hur länge orkar han? Den senaste

gången Alf Svensson verkligen vann
rubriker var när han meddelade att han
tänkte fortsätta.

I dagens parti- och idéspektrum har
kristdemokraterna en roll att fylla som
värdekonservativt ankare i rikspoliti-
ken. Men frågan är hur länge partiet ska
kunna spela den rollen om det inte för-
yngras och förnyas.

Man kan ju också undra över den
borgerliga partistrukturen i stort. Skulle
förslag om tydligare personval eller
majoritetsval i enmansvalkretsar vinna
ökad kraft är ju frågan om den är så
meningsfull.

™ Ambassadör Carl Tham har en osvik-
lig förmåga att trampa i klaveret. Som
ambassadör ska han inte uttala sig i
politiska frågor, allra helst inte om de
går emot den  officiella svenska reger-
ingspolitiken. För några månader sedan
skrev han under en debattartikel för att
bojkotta israeliska varor. Då fick han på
huden, även i tyska tidningar. Inte
undra på det. Även interna röster från
hans parti var mycket besvikna.

Nu har han aktivt tagit avstånd från
EMU i en debattartikel i Dagens Nyhe-
ter, Det får man ändå säga är ganska
anmärkningsvärt. Carl Tham ska hålla
sig utanför den politiska debatten, det är
det han har betalt för som ambassadör.
Statsministern är alldeles säkert inte på
gott humör efter tilltaget. ”Det är känt
att han gillar att skriva debattartiklar” är
hans kommentar.

I vanliga fall borde detta endast besvä-
rat socialdemokraterna, det parti den
förre folkpartisten till slut fann efter en
krokig politisk bana. Men nu gäller det
något som är betydligt större än social-
demokratin och som gör det mycket
svårt för andra nationer att urskilja vad
som är svensk regeringspolitik eller ej.

Utrikesdepartemenntet borde snarast
undersöka om inte någon ambassadörs-
post i Reykjavik, Tegucigalpa, Pyonyang
eller Ouagadougou kan göras ledig som
slutförvaring åt vår Berlinambassadör.

Nejsidans Tham-
Tham-trumma

Marknadsekonomi och frihet, men nej till euron
™ Nu vet jag. Slänten utanför serveringen
kallas ”fairway”. Den som lärt mig är
Sture Eskilsson, tidigare SAF:s informa-
tionsdirektör och ideolog. I dag golfentu-
siast och sommarölänning. Samt med i
Medborgare mot EMU. Nu samtalar vi
i Ekerums glesbefolkade matsal.

Diskussionen kring nationalekonomi
tar kortaste tid.

”Ekonomierna är så olika”, menar
Eskilsson ”Konjunkturcyklerna går i var
sin takt. Tyskland är i kris. Frankrike
präglas av ännu större kris, medan Spani-
en har en fastighets-
boom att dämpa. Bred-
vid dessa England. Olika
språk gör det långt svå-
rare att flytta mellan
länder här än mellan USA:s delstater. Det
kommer att gå illa utan en mångfald av
räntepolitiker. En valuta för alla passar
ingen.

Kan en gemensam ekonomi riva upp
konflikter?

”Jovisst. I Sverige är höga lönelyft är mer
regel än undantag. Hur komma åt det?
Det man kan göra i EMU är att beskatta
löntagarna än mer. Och samtidigt sänka
arbetsgivaravgifterna för företagen. Det
klarar ingen regering!”

Men är inte detta ändå näringslivets
och borgerlighetens dröm? Stöd utifrån?
Det görs ju inte så mycket av egen kraft.

”Men priset är hög arbetslöshet och
växande sociala spänningar. Vad männi-
skor än tror så ligger inte det i företagens
intresse. Företagande gynnas inte av bråk
och arbetslöshet. Argumentet vägde nog
också tyngre då EU utvecklades bättre
ekonomiskt än Sverige.”

Sture Eskilsson var inte alls som jag
trodde, anmärker min kollega på vägen
hem. Nej, det är lätt att förvänta sig att
den som stått för näringslivets politiska

mobilisering på 70-, 80- och 90-talet ska
vara teknokrat. Men genomgående tema
i Sture Eskilssons resonemang är miss-
tron mot hierarkier och politiska eliter.
Besluten ska tas nära människor;
kungsvägen heter resonemang och över-
tygande. Ibland använder han samma
ord som en äldre luttrad socialdemokrat
med långt arbete i ABF bakom sig. Eller
en centerpartist som misstror Stockholm.

Men är det då inte insulärt att avgränsa
sig från Europa, frågar jag. Det finns ju en

europeisk dröm, och en
strävan att skapa en
gemensam framtid?

Eskilsson invänder att
han alls inte vill att Sverige

ska gå ur EU. Tanken på en gemensam
hinderfri öppen marknad är fantastisk.
Men vi måste bromsa tendensen till cent-
raliserad makt:

”Makt i Sverige kan vi ändå kontrollera,
i och med att den är nära och vi talar
samma språk. Men hur ska vi kontrollera
centralmakten i ett
framtida EU?”

Men det finns ju
redan alleuropeiska partigrupper i par-
lamentet?

Eskilsson, med bred internationell erfa-
renhet, lämnar ett lite oväntat svar

”Man kan inte bortse från att det finns
nationella skillnader i de europeiska län-
dernas politiska traditioner och bruk.

Vår inställning till politik liknar i hög
grad engelsmäns och amerikaners. Vi är
mindre formella och misstror centralsty-
re. Tyvärr präglas EU av den franska
synen på politik. Privilegierade eliter, en
teknokratisk inställning och centralstyre
som naturlig sak. Det perspektivet präg-
lar hela det politiska spektrum i ett land

som Frankrike. Ska Europa ha en framtid
måste den inställningen bekämpas med
all kraft.”

Har vi den möjligheten om vi står utan-
för euroområdet?

”Vi ska inte inbilla oss att ett litet land
som Sverige har ett dyft givet inflytande i
EU, oavsett euro eller inte. Men kommer
vi med förnuftiga förslag kan de få gehör
just därför att de är förnuftiga. Man talar
om hur viktigt det är att någon från Sveri-
ge ska få sitta med vid inre förhandlings-
bord. Trams! EU har blivit ett kompensa-
tionsprojekt för svenska politiska eliter.
Länge var det otacksamt och illa betalt att
vara i politisk karriär här i landet. Nu har
EU ändrat på det. Och till de politiska eli-
terna räknar jag även de stora organisa-
tionerna, också näringslivets.

Blir då inte ett euronej en vänstertri-
umf?

Sture Eskilsson rycker på axlarna. ”Var-
för det? Frågan kommer att sjunka undan
och glömmas. Göran Persson kommer att

söka stöd hos bor-
gerligheten i stället
för till vänster.”
Sedan kommer glö-

den: ”Den stora frågan är ju hur vi ska
förändra Sverige i frihetlig riktning! Kom-
ma bort från högskattestaten! När får vi
en politiker som åter tar upp kampen?”

Ja när? Att intervjua Sture Eskilsson är
att ganska ofta få svaret ”Jag vet inte. Det
beror på.” Det är ett svar en intervjuare
gärna skulle höra oftare. Övertygelse är
en sak, respekt för verklighetens trassel
en annan. Svaret uppfordrar människor
till att tänka själva.

Själv kommer jag i alla fall inte att svara
”vet inte” nästa gång någon frågar vad en
fairway är.
PER DAHL

™™ ”Företagande gynnas inte
av bråk och arbetslöshet”

™ CITATET

”Så sent som 1973 fick partiet över 25 procent i valet, nu jublas det över 6 procent.
Det är till att ha sänkt ambitionsniån”     SYDSVENSKA DAGBLADET om centerns partistämma
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™™ ”Makt i Sverige kan
vi ändå kontrollera”


