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BlEkingE länS Tidning 
är oberoende  liberal och grundades 1869 av Frans 
August Blomqvist. 
Tidningarna inom stiftelsen Barometern ska enligt 
ägarstiftelsens ändamålsparagraf vara ett organ för 
”kristna värderingar, konservativ ideologi i förening 
med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och 
äganderättens bevarande”.
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Det är en plikt mot kommande generationer 
att inte missa den nya höghastighetsbanans 
möjligheter. 

I somras lanserade den borgerliga alliansen det 
så kallade Sverigebygget – det största infrastruktur-
projektet under detta århundrade, enligt parti-
ledarna. 

Projektet är verkligen stort och innehåller många 
delar. Det lever kvar under det nya namnet Sverige-
förhandlingen och handlar om de nya hög- 
hastighetsbanorna som ska dras genom Sverige. 

Men till skillnad från förr, då staten tog alla 
sådana investeringar, ställs det nu krav på kom-
muner och regioner att visa framfötterna för att 
få del av satsningen.

Genom att fastigheter och mark ökar i värde 
där banan kommer att dras, förväntas det att 
regioner och kommuner investerar i den nya 
banan. Regeringens tanke var också att kommu-
nerna ska erbjuda bostadspaket, för att mot 
utbyte av infrastruktursatsningar vara med och 
lösa bostadsbristen och avsaknaden av bostads-
byggande i landet. 

Den nya stambanan kommer inte att dras ige-
nom Blekinge, så mycket förstår vi. Men det  
betyder verkligen inte att projektet inte kommer 
att påverka vår landsände! 

”Det handlar om att upprusta kust till kust-
banan så kontakttiderna mot stambanan blir så 

låga som möjligt. Därigenom kan länets interna 
arbetsmarknad förtätas (...)” skriver Sydsvenska 
Industri- och Handelskammaren i ett mycket 
angeläget debattinlägg i BLT för några dagar 
sedan. (”Missa inte tåget, Blekinge”)

Trafikverket har mellan december 2014 och 
februari 2015 träffat mängder av kommuner och 
regioner i södra Sverige: Region Skåne, Region-
förbundet Kalmar, Regionrådet i Jönköping, 
Region Kronoberg. Kommunerna Kristianstad, 
Hässleholm, Växjö, Kalmar, Jönköping och  
Värnamo för att förhandla.

Men vare sig Blekinges kommuner eller Region 
Blekinge finns med på Trafikverkets lista, date-
rad till 18 februari 2015. 

Hur kommer sig detta? Var finns de gemen-
samma strategierna och tankarna? Trafikverket 
uppmanar att genast informera om hur  
befintliga system behöver uppgraderas och 
finansieras, och att uppnå en bred politisk  
enighet i kommuner och på regionnivå.

Regionens och kommunernas politiker kan hålla 
på med Blekingestrategier och annat, men detta 
är vad som händer här och nu. 

Utkomsten av Sverigeförhandlingen för  
Blekinges del kommer att påverka kommande 
generationers möjligheter att bo och arbeta i den 
här fantastiska landsänden.

Sällan har väl orden ”plikt att agera” varit san-
nare. De folkvalda församlingarna ute i Blekinge 
har en plikt att agera. Gör det! 
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Sätt fart nu, Blekingepolitiker!

Nej, här ska det minsann inte missas några tåg!
 Foto: Scanpix 

karin elinder

Om inte om hade varit, så hade morgonda-
gen sannolikt varit så där högtidlig som i vart 
fall jag tycker valdagar är (och ska vara). Men 
om det hade varit ett oroligt, förhoppnings-
fullt eller bittert land som samlades i valloka-
lerna vet vi ju inte.

V ad vi däremot vet är att landets opposi-
tion är i startgroparna av en spännande 
process. En ny partiledare är på plats. 
En annan väljs sannolikt inom en dryg 

månad. Och oavsett ledning – för de här partierna 
handlar tiden fram till valet 2018 mycket om hur 
det ska vinnas.

Vägen för att lyckas samlas kring grund- 
läggande gemensamma värderingar och omsätta 

dessa i konkreta politiska förslag kan se olika ut. 
Det fantastiska är att alla faktiskt kan ta chansen 
att vara med.

Ja. Jag hör ju hur det här låter. Rätt fånigt och 
lite… ja, naivt kanske. Men jag tycker att det är 
rätt fantastiskt. Utan ansträngning går det knap-
past, men för de allra flesta är möjligheterna att 
vara med och påverka både sitt liv och samhället 
många.

Det finns få skäl för oss svenskar att prata om hur 
någon borde göra något, när möjligheterna är 
oändliga att vara just den där som gör.

I en intervju Svenska Dagbladet (16/3) berät-
tade Lars Svedberg, professor i socialt arbete vid 
Ersta Sköndals högskola, att 31 procent av 1 260 
tillfrågade i en årlig befolkningsstudie höll med 
om påståendet, att om regeringen tog sitt fulla 
ansvar skulle det inte finnas något behov av frivil-
ligt arbete. 

Det är oroande; inte bara för att förväntningarna 
på staten och på politikerna är enorma utan för 
att synen på civila och medmänskliga insatser 
som ett egentligt statligt ansvar riskerar att 
urholka den viktiga grund det är i samhället.

Varken stat, myndighet, skola, kommun eller 
landsting kan eliminera alla våra problem. Det är 
knappast heller deras uppgift; snarare ska de ge 
förutsättningar medborgarna att kunna ta ansvar 
för sitt liv och dess utmaningar.

Föreningsdöden har blivit ett väl känt begrepp 
och medlemsantalen i de politiska partierna har 
sjunkit i decennier. Civilsamhället har det lite 

tufft. Samtidigt är engagemanget i samhällsfrågor 
stort och inte minst med hjälp av sociala medier 
är möjligheterna att nå ut många. De flesta av oss 
möts varje dag av budskap om små och stora pro-
blem och en kakafoni av åsikter kring dem.

Det är givetvis enklare att skänka en slant eller 
dela ett slagkraftigt inlägg än att frigöra tid till ett 
möte efter arbetstid. Men en tumme upp på Face-
book kommer inte att förändra världen. 

Och det är här min poäng kommer in. I ovan 
nämnda intervju konstaterade Lars Svedberg att 
svenskar är jämförelsevis bra på att arbeta  
ideellt. Hälften av oss gör åtminstone någon gång 
om året en ideell insats. 

Det är förvisso få organisationer som kan verka 
med någon form av kontinuitet genom den typen 
av tillfälliga insatser. Men det andas ändå poten-
tial – vi vill ju göra gott, vill förändra. Teoretiskt 
sett borde möjligheterna till matchning mellan 
behov av engagemang och intresse för att 
påverka vara många.

Utöver att gnälla, heja och ironisera på Twitter 
finns inget som hindrar fler att stiga in för att 
förmå dem som bestämmer att ta ansvar. Jag 
tycker till och med att just det är ett ansvar. Att 
inte hålla med om samtliga punkter i ett partipro-
gram, tja, förändringsprocessen är ju som 
nämnts i gång. 

Det sägs ofta att det är genom att använda sin 
rösträtt som var och en kan påverka. 

Nu går vi går inte och röstar imorgon, men vi har 
fortfarande alla möjligheter att på ett eller annat 
sätt förändra världen till det bättre.
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Ett inställt val är 
också ett val
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