
 
 
 
 
 
 
Därför blev jag socialdemokrat. 
 
 
När jag var i tonåren var det ett helt annat politiskt klimat. Den s k vänstervågen med en 
mängd kommunistpartier pågick fortfarande. Gröna vågen blev allt starkare. 
Miljöengagemang och kärnkraftsmotstånd växte. Det var en rörig politisk situation. På den 
internationella arenan så stod den amerikanska kapitalismen mot det kommunistiska 
östblocket i det kalla kriget. 
Min åsikt var att kommunismen var diktatorisk och förtryckande. Berättelser och erfarenheter 
från släkten i Finland om tiden före, under och efter andra världskriget gjorde mig definitivt 
vaccinerad mot den typen av ideologi. Men inte heller den amerikanska kapitalismen med 
dess rovdrift på människor, djur, natur och naturresurser kändes acceptabel. 
Den tredje vägen, mellan kapitalism och förtryckande kommunism, var socialdemokratin. 
Dess mål var att förena frihet och demokrati med en tillvaro där människor garanterades en 
trygghet vid sjukdom och ålderdom, rätt till utbildning, värdighet i arbetslivet, bra 
boendestandard och en möjlighet till respekt i tillvaron. Socialdemokratin upplevde jag också 
som mycket praktisk och vardagsinriktad. Det handlade inte bara om högtflygande 
ideologiska visioner, utan också om att lösa vardagens problem. 
Det jag retade mig på hos både kommunisterna och delar av borgerligheten, framförallt 
moderaterna, var att de misstrodde vanliga människor. Båda dessa rörelser, både till höger och 
vänster, tyckte att de var litet förmer än andra. Elittänkande av detta slag gör mig förbannad! 
För mig är socialdemokraterna ett hela folkets parti. Här samlas bl a arbetare, tjänstemän, 
företagare, studerande, vårdpersonal, handelsanställda, ungdomar och pensionärer därför att 
de tror att om vi håller ihop kan vi klara jobb åt alla, likvärdiga utbildningsmöjligheter, 
anständiga arbetsplatser, lösa miljöproblemen, skapa bra sjukvård och omsorg. Vi klarar inte 
detta på ett rättvist sätt om det är upp till var och en att lösa problemen själva. Då blir det 
plånbokens tjocklek som avgör. Tryggheten får inte bli en handelsvara! 
 
 


