
Att lyssna till rörelsen 

När Olof Palme valdes till ordförande i SAP 

fick han som bekant av Tage Erlander rådet 
att "lyssna till rörelsen". Om och när han 

gjorde det under den senaste partikongres

sen, bör det ha varit med blandade känslor. 

Kongressen har alltmer kommit att domi

neras av en ny generation socialdemokratis

ka politruker, komna till partiet inte under 

de skapande kampåren utan uncle~ makt

ägandets decennier. De representerar i stor 

utsträckning inte bara partiet utan också och 

kanske främst den socialdemokratiska fack

liga och politiskt-ekonomiska maktappara

ten , alltså hela floran av socialdemokratins 

s k folkrörelser. De är radikala och makt

hungriga. De kräver socialisering och fort

satt maktutvidgning för sina egna apparater 

och sitt eget folk. 

Det säger åtskilligt om hr PaJmes auktori

tet inom partiet - man kan snart tala om 

personkult - och hans faktiska förmåga att 

han någorlunda lyckades hålla sin försam

ling i styr. På åtskilliga punkter blev han i al

la fall överkörd; de viktigaste gällde kon

gressbesluten om socialisering av läromed

len och om läkemedelsindustrin . 

På den första punkten lär varken hr Pal

me eller hans förtrogna lyssna på rörelsen . 

Ett sådant beslut skulle utmana författaropi 

nionen , där socialdemokraterna genom hr 

Lidboms försök att underminera upphovs
mannarätten redan fått se sin ställning för

svagas. Därtill skulle ett förstatligande av lä

rom.edelsproduktionen ge en olycksbådande 
prägel av likriktningssträvanden från social

demokratins sida , vars allmänpolitiska effekt 

kan bli i hög grad besvärande. 

I fråga om läkemedelsindustrin innebar 

kongressbeslutet i praktiken ett krav till re· 

geringen att socialisera den. Men hr Palme 

lyckades få beslutet utformat så att han fick 
både en viss rörelsefrihet och ett andrum. 

Kongressens beslut var nämligen att "läke· 

medelsindustrin skall sammanföras i sam

hällets regi". Det kan betyda vad som helst, 

och tillsvidare skall nu innebörden i denna 

formel utredas. Men man skall inte göra sig 

några illusioner. Om socialdemokraterna ef· 
ter 1976 års val skulle sitta kvar vid makten, 

stödda på en egen majoritet eller på de på lit· 

liga kommuniströsterna, kommer "den sam· 
hälleliga" regin över läkemedelsindustrin att 

få en klart statssocialistisk prägel. Såvida 

man nu inte tar steget fullt ut och direkt 

förstatligar hela industrin på en gång. Men 

det blir et t dyrbart nöje; aktieägarna skall ju 

ha ersättning, om inte annat så i obligatio

ner. Hr Lidbom är emellertid mannen att 

hitta de juridiska formerna för att stat söver· 

ta gandet skall bli så billigt som möjligt. Tills
vidare lär frågan få vila över valet . 

Ty det råder ingen tvekan om att socialde

mokraterna nu blivit allvarligt oroade inför 

de växande utsikterna till en borgerlig valse· 

ger 1976. Man räddade regimen med ett 

nödrop i 1973 års val, och läget inom väljar· 

opinionen har sedan dess icke utvecklats till 

socialdemokraternas fördel. 

Snarast bör Sifo-siffrorna för september. 
publicerade mitt under partikongressen, ha 

fått de majestätiska tonerna i internationa· 

len att stocka sig i partifolkets strupar, är· 

skilt i strofen : "Vi under skatt er dignar ner" 

Sifo upplyste nämligen att de borgerliga nu

mera har 49,5 % av väljaropinionen , medan 

socialdemokrater och kommunister stanna· 



vid 47,5 %. Att detta beror på den all
utbredda skattetröttheten är uppen

Till på köpet svänger kommunisterna 

den ödesdigra siffran 4 % - deras 

partiledare var en av de stora charm

_,"""'n''" i syensk politik, medan hr Werner 

ligger i kön därvidlag. Dessutom 

utvecklingen i Portugal och kommu

frenetiska försök att stödja ett to· 

kommunistiskt maktövertagande där ha 
olust inom deras väljarkår. Det går 

te att ena dagen säga sanningen om Chile 

nästa dag ljuga om Portugal. Diktatur, 

och terror kan inte trollas bort med fra
om "arbetarklassens revolutionära 

kamp". 

Om kommunisterna skulle falla bort ur 

riksdagen har socialdemokraterna regerat 

färdigt, såvida inte hr Palme lyckas få en 

öppning åt höger. Visserligen har socialde

mokraterna så starka och väldrillade valor
ganisationer, att de skulle kunna ge särskilt 

pålitliga partibröder order att rösta kommu

nistiskt för att rädda kommunisterna kvar i 

riksdagen. Men det blir en dyrbar och be
svärlig operation, vars resultat är svårt att 

förutse. 

Från oppositionens sida kan man alltså 

konstatera: att regeringen och regeringspar-
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tiet befinner sig i uppenbara svårigheter. 

Partikongressen kräver socialiseringar, LO 
trycker på med en arbetsrättsrefom om vars 

ut sträckningar man just inte vet annat än att 

den kommer att leda till svåra inre slitningar 

inom företagen och försena livsviktiga be
slutsprocesser inom dem. Men några positi

va, röstgivande reformer kan socialdemo
kraterna inte komma med på flera år. Där-

om gav hr Sträng ett kärvt besked. Det sam

hällsekonomiska livet tillåter inte det. Samti

digt ökar förbittringen bland väljarna över 

ett skattesystem, som i förening med infla

tionen gör skattebördorna outhärdliga. Inte 

minst gäller det de stora grupper av mellan
inkomsttagare, vilka nu får uppleva margi
nalskatter, som ännu för något decennium 

sedan var förbehållna mycket högre in

komstlägen. 
Trots allt detta ville partikongressen fort

sätta omvandlingen av samhället i socialistisk 

riktning. Detta är mer än en doktrinär atti

tyd -det är fanatism hos männ!skor, som le

ver i sin egen apparat såsom professionella 

förvaltare av politisk makt , och som förlorat 

kontakten med verkligheten. 
Olof Pf!lme får det inte lätt i fortsättning

en när han skalllyssna till rörelsen. 


