Eglof går
o
p a vårfest
som

På min fråga om gruppen hade gri-

Och inga ambassadörer. Det lät ju in-

lyste in genom fönstret

pits av någon "ny helighet" under

te alldeles bra när S sa att de ameri-

skapade en glittrande

vårfesten

kanska investerarna inte vill komma

dammstrimma

som

Däremot var det nog en och annan

hit om vi stänger Barsebäck. Men AS

slutade alldeles i neder-

som slagits av en "ny förundran" in-

var ju snabbt ute och berättade att de

örsommarsolen

F

svarade

han

nekande.

kanten på bildskärmen. Med en irri-

för ett och annat som hade utspelat

har stängt 18 reaktorer i USA: Och

terad grymtning rättade Annika till

sig på småtimmarna.

visst har han en poäng där. Så många

De har ännu inte fatt något besked

kommer vi ju aldrig att kunna stänga,

för rubriken "Vårfest" och tog samti-

om vad partiledningen tycker om

även om vi avvecklar halva Sveriges

digt en klunk ur tekoppen som stod

EMU. Fast Hugo säger att både GP

elförsörjning.

bredvid henne.

och EA har gett besked tidigare.

"Alla riksdagsgrupper har nu haft
sina sedvanliga vårfester. Stämningen

Framförallt GP har gett besked vid
flera tillfållen. Olika besked varje

Många av oss går annars just nu och

var väl sisådär. Högst var den hos

gång. Beroende på vem han pratar

funderar över vad "ekologiskt håll-

moderatema och mest dämpad hos

med, påstår han:

bar" egentligen betyder. Jag har en

skärmvinkeln en aning. Hon fastnade

centern, där den enda som skrattade
lär ha varit partiledaren.

- Att döma av vad som sägs är han
både personligen för EMU och personligen tveksam till om det är någon

Förlorar på egen politik

genmanipulerad tomat hemma. Den
är verkligen hållbar.
GP, säger Hugo, går mest och fun-

Oli k a bes ked varj e gå ng

riktigt bra ide med en monetär uni-

derar över opinionssiffrorna. CB är i

GP hade hållit ett eggande tal till sin

on. Det verkar vara ett ovanligt svårt

stort sett dubbelt så populär, vilket

grupp och förklarade att nu är det

fall av personlighetsklyvning.

grämer GP. Men han tröstar sig med

värsta bakom dem. Han syftade väl
på OJ, sa Hugo efteråt. Jag anmärkte

Jag påpekade att GP kanske är liberal, vilket Hugo bestämt förnekar.

att han redan har lagt sig platt för OJ
i både kärnkrafts- och EMU-frågan

att Hugo såg ovanligt trött ut idag,

Hans teori är att GP faktiskt inte vet

och det kan moderaterna aldrig göra.

vilket han förklarade med att det inte

vad han tycker. Det finns ju inget

Nu återstår bara att se till att centern

längre bara var vattnet från Sargasso-

EMU i Katrineholm, säger han.

klarar sig kvar i riksdagen, så kan han

havet som flöt i hans ådror.
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fortsätta som statsminister hur länge

som helst. Fast centern verkar ju mest

Enligt Hugo har GP gett order om

forlera på att deras politik genomfors.
Moderatledarens återkomst till

att moderaterna skall neutraliseras i
alla sina starka frågor. Därfor har W A

Sverige är vid sidan av OJ:s återvals-

anställts på SB for att säga saker som

problem det vanligaste samtalsämnet
här i huset. Ingen vet riktigt vad det
kommer att betyda, men GP kommer nog göra sitt bästa for att plocka

folk vill höra om brott och straff Det
är också nödvändigt att medieanpassa

av honom både gloria och änglaving-

budskapet. Jag frågade vad det skulle
innebära:

Ta tillbaka

Pengar är det som tas tillbaka.
"Borde tas tillbaka till statskassan" som Göran Persson sade vid
s-distriktets kongress i Sunne i
våras. Ett "överskott" hade tornat

- Lätt som en plätt, sa Hugo. I
Finanstidningen avskaffar vi värn-

upp sig i företagen eftersom sjuk-

Nu hade solen forflyttat sig ännu

skatten och i Dagens Eko ersätter vi

betsgivarna tog över de första fjor-

ett litet stycke och Annika fick ändra
skärmvinkeln igen. En sval vindpust
drog in genom balkongdörren som
stod öppen. Utanfor hördes barnen
stoja på lekplatsen. Ingenting tycktes
kunna störa forortsidyllen denna ju-

den med en ny skatt for höginkomsttagare. Det är samma metod som GP

ar.

använder sig av när det gäller EMU.
Jag frågade om det verkligen håller
i längden.
-Visst håller det, säger Hugo. Folk

frånvaron hade minskat när arton dagarna.
Annorlunda uttryckt hade den
sociala kontrollen trätt i funktion
igen, där det tidigare bara hade
varit att knappa in sin rekvisition
av kontanter på en automatisk telefonsvarare. Arbetsgivarens blick
är personlig och svårare att bedra

nilördag.
Annika hoppade över några styck-

älskar att låta sig luras. Ta höjdarna i
näringslivet till exempel. GP säger

en i Eglofs anteckningar som handlade om diverse lokala intriger i val-

bara att han tycker som de, men att

jarder mindre än vad staten tidiga-

han måste fa med sig partiet också
och att det måste fa ta sin tid.

alltså spillt ut från välfärdsstaten

kretsen innan blicken fastnade på ett
avsnitt som hette valstrategi.

än en opersonlig social instans.
Arbetsgivarna betalade nu tre milre hade gjort. Tre miljarder hade
bara på fria uttag av sjukdagar.
Tre miljarder i besparingar tack
vare ett systemskifte för större
ömsesidighet betraktade statsministern som statens:
"Vi tyckte att en del av detta
oväntade överskott borde tas tillbaka till statskassan för att sanera finanserna" sade statsministern.
Dubbleringen av sjuklöneperioden för företagen var hans sätt att
"ta tillbaka". Vad statsministern
egentligen säger är:
- Vi förstår oss inte på sådant
där som fri företagsamhet och
vinstskapande processer. Allt som
ligger utanför statskassan ligger
temporärt fel.

Förr eller senare

ska det in .
Helena Riviere
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