Politik – Mycket snack och liten verkstad?
Så väl det märks att det är valår. Det får oss att tyvärr åter reflektera över vad politik i stor
utsträckning verkar vara, makt och liten verkstad.
Vi pratar ofta lite slarvigt om begreppet politikerförakt och då tänker vi inte främst på varför
man i beslutande ställning tar beslut som man själva aldrig riskerar att drabbas av. Det vi
snarare tänker på är den plötsliga tsunami av vallöften, som vi översvämmas av inte minst när
det gäller jordbruks- och landsbygdsrelaterade frågor.
Den uppmärksamma väljaren kanske redan noterat den totala avsaknaden av visioner
och reformer inom dessa områden under mellanvalsperioderna. Det är bara inför ett val
som vi verkar vara viktiga, inte efteråt.
Det är en självklarhet att ett politiskt åtagande ska drivas av ett starkt engagemang baserad på
ideologisk övertygelse. Men det är bara Inom Landsbygdspartiet oberoende det finns en
övertygelse om att hela landet ska utvecklas, där investeringar snabbt kommer att återbetalas
samt inte minst att stad och land behöver varandra. Vi vill bygga broar mellan stad och land
och inte som de andra partierna murar. Det är enbart utifrån vår ideologi som det går att
genomföra de förändringar som är nödvändiga.
Om vi ser tillbaka historiskt, på hur olika partier tillsammans drev på strukturrationaliseringen
som ödelade småbruken och förödde landsbygden, känns det lite magstarkt att läsa om hur
dessa nu inför ett val plötsligt vill värna om landsbygden.
Vi är alla även medvetna om den katastrof landet drabbades av under sommaren, i form av
torka och bränder. Det är i och för sig naturligt men samtidigt anmärkningsvärt hur
Regeringen nu lanserat sin syn på hur landsbygd och svenskt jordbruk ska utvecklas. Varför
har dom varit tysta under sina 4 år vid makten? Varför har dom inte genomfört något när de
ändå haft chansen?
Sanningen är snarare den att Regeringens tankar och förslag i sina partiprogram och vad de
visat upp är direkt skadlig för landsbygden. Dessutom riskerar deras politik att slå ut det som
de säger sig vilja gynna, exempelvis betesdrift, skogsbruk och privata små markägare samt
inte minst vår biologiska mångfald och ekologisk resiliens. Därutöver sänks vår
motståndskraft mot tänkbara hot och förändringar i vår omvärld.
Landsbygden och många mindre orter lever med miljöingrepp från kraftverksbyggen,
gruvdrift, skogsbruk och annan tung industri, men idag kommer endast en marginell bit av
skatteintäkterna tillbaka. Det vill vi ändra på.
Vem har glädje av överbefolkade storstäder och en i det närmaste obefolkad landsbygd?
Vi är stolta över att andra partier plötsligt i sina löften anammar det vi drivit under många år
men röstar man som man alltid gjort får vi det resultat vi alltid fått. Våga tänka nytt.
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