Replik till Jörgen Anderssons artikel i VT 12/8 -17
Det goda samtalet
Jag skulle vilja börja med är att tacka Jörgen för hans svar på min debattartikel om hur vi tolkar och
hanterar ordet populism. Och detta trots hans lätt raljanta ton, vilken dock tyvärr inte gör hans svar
seriösare. Men apropå att delta i det politiska samtalet, så har en eller kanske högst två politiker
hitintills under de sista fyra åren bemödat sig med att svara på mina rätt ofta förkommande
debattartiklar. Så som sagt cred till dig Jörgen.
I denna bemötandeaspekt så har du dock en stor uppgift Jörgen, särskilt när du skriver att du önskar
goda samtal inom politiken. Hur skall vi som engagerar oss i debatten kunna hålla ett gott samtal i
den här kommunen när knappt ingen av dina etablissemangkompisar ens ids svara och därmed
väljer att inte samtala om det som vi människor engagerar oss i? I denna vår kommun så upplever
många med mig att det verkligen är "locket på" som gäller. Att förändra denna kultur Jörgen är en
grannlaga uppgift som du skulle kunna börja arbeta med i dina politikerkretsar.
I övrigt så håller jag med dig Jörgen om att jag inte ägnade så mycket energi åt vissa delar i din
artikel. Jag gick som sagt duktigt igång på ditt sätt att hantera polemiken i din artikel. Men nu skall
jag göra ett nytt försök!
Det goda samtalet. Vad kännetecknar ett gott samtal inom politiken. För det första så måste det ju
bli ett samtal och för det fordras det fler än en person. Att sedan också kunna lyssna för att försöka
förstå, vara nyfiken, ge och ta plats, tala utan att sträva mot att "vinna" och verkligen utgå från att
alla har goda intentioner. För att uppnå detta tror jag att det krävs en ny typ av politiker och en ny
syn på det politiska hantverket. Därför måste också Dagens politik som präglas av maktkamp, bytas
ut mot Framtidens politik där vi alla tillsammans utvecklar det samhälle vi vill ha! Detta genom att
den Politiska propagandan byts ut mot ett Idé & kunskapsutbyte och vår Retoriska tävlan ersätts
med dessa Goda samtal.
Vidare! Hierarkisk parlamentarism måste ersättas med Deltagande demokrati och Motsättningar
med Samförstånd. Och den krassa Partipolitikern ersättas av Samutvecklaren. Konkurrens måste
ersättas med Inkludering och Debatter med Kommunikation. Lojaliteten till ett parti måste också
ersättas och då med med Lojalitet till medborgarna. Och till sist, Eftersträvandet av makt måste
ersättas med Eftersträvande av samskapande.
Dessa tankar härstammar till stor del från den idéella föreningen Initiativ Samutveckling som länge
arbetat med är att försöka stärka vår sociala hållbarhet med hjälp av ett bättre samtalsklimat inom
politiken och i samhället.
Med denna av dig önskade visions-redovisning Jörgen så ser jag fram emot att vi får en ny
samutvecklande och framtidsinriktad politisk attityd i Västerviks kommun. Att demokratin breddas
och att det utvecklas olika former för direktdemokrati i kommunen. Därmed skulle vi alla
tillsammans kunna göra Tjustbygden till en av de bästa bygder att bo och leva i.
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