Bromma
Få frågor är så präglade av konflikten mellan
brutal egoism och solidaritet som den om
Bromma flygfalts framtid. Voteringen i riksdagen den 17 december i fjol blev stilenlig. Politikerföraktets redan friskt flammande brasa fick
mängder av nytt bränsle. Vid oppositionsbänkarna var luften skämd av småskurenhetens avgaser.
Med röstsiffrorna 168-167 beslöt riksdagen
att inrikesflyget skall fårflyttas frå n Bromma
till Arlanda senast andra delen av 1982. Beslutet blev möjligt endast på grund av en kvittningsmiss. En socialdemokratisk ledamot kvittades ut mot en moderat och en folkpartist. Då
är det inte så svårt att vinna jämna voteringar.
Utan den lapsusen hade det blivit oavgjort , och
ärendet återfårvisats till trafikutskottet.
Ställd inför risken av nederlag lät Olof Palme
partipiskan vina över några socialdemokratiska
Brommavänner tills armen domnade. De fårmåddes slutligen rösta mot sin övertygelse och
mot sina regioners intressen. Visserligen fanns
det även några borgerliga riksdagsmän som
tvekade om hur de skulle ställa sig. De brukar
dock sällan moralisera över blockpolitiken.
Olof Palme, dess främste vedersakare, var den
som hårdast drev blockpolitik. är far super är
det nämligen rätt.
Oppositionens fårmenta ansvar får Sveriges
ekonomi tar sig uttryck i beslut som leder till
nya utgifter i mångmiljardklassen. Olof Palme
har förmodligen fortfarande "ingen aaaning
om" var pengarna till Linjeflygs fårpassning
från Bromma till Arlanda skall tas. För han
tänker väl inte bidra med intäkterna från socialdemokraternas eget nya mångmiljonlotteri?
Inte ens det skulle vara mer än en droppe i
havet.
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En d el hävd a r a tt Brommafråga n främ st an-
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