PÅ VÄG MOT
MODERAT HEGEMONI?
MATS SVEGFORS

Det vanligast förekommande moderata ordet under 80-talet var "måste". Den moderata politiken handlade
om att veta bäst. Därför är skriften Land för hoppfulla intressant. Tonen och språket hos 90-talets moderater
är ett annat, vilket faktiskt kan bana vägen för en långsiktig moderat dominans av politiken.
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Jag skall villigt medge att detta mitt

påstående mera handlar om de perspektiv som anläggs och om det språk
som brukas i den moderata skriften
än om det som faktiskt sägs.

Likväl räcker det for att jag, som
har rört mig från politikens till foretagens värld, ändå känner visst främlingskap infor en skrift som jag i sak

Ofta formuleras strategiska resone-

finns nyckeln till det som moderaterna, inte minst genom Per Unekels
arbetsgrupp, vill åstadkomma, d v s
att erövra hegemonin i svensk politik. Under mer än ett halvt sekel har
socialdemokraterna dominerat politiken i Sverige. Moderatema utmanar
nu på allvar socialdemokraterna om
denna dominerande position.
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Moderat hegemoni
I det ögonblick människor på allvar
inser att moderatema till sina erfarenheter, sina referenser och därmed till
sin politik finns ute i samhället och
inte inne i politiken har nog det avgörande steget tagits mot erövrandet
av hegemonin i svensk politik.
Det skall inte alls uteslutas att moderaterna faktiskt är mäktiga att göra
just detta. De har god hjälp av social-

duktionens parti men är det inte
längre. Ingen tror att Göran Persson
privata företag. Alla vet att han därvidlag inte gör annat än pratar.
Moderatema har en helt annan politisk forankring än socialdemokraterna när det gäller fåretagande och privat verksamhet. Det vore bra om det
kom till än klarare uttryck än vad det
gör i den moderata framtidsskriften
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Helena Riviere
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och till artityd tycker är utomordentligt tilltalande.
Och möjligen är det så att just här

demokratins relativa försvagning, dvs
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