
   

Ulrika Heindorff (M) riksdagsledamot från Skåne västra, 5 december 2019 
 

Vad händer när vi inte pratar med varandra? 
  

(Ett långt inlägg, men den som i en tweet anser sig kunna göra anspråk att på ett seriöst sätt uttala 

sig om komplexa politiska frågor och ställningstaganden - den förenklar och snuttifierar på ett sätt 

som jag inte tror är bra för det politiska samtalet.) 

  

Ⓜ Moderaterna vill se reformer som gör Sverige bättre, som stärker Sverige och som gör så att 

Sverige håller ihop. Sverige är inte ett land i förfall, det är ett land som jag är oerhört tacksam att ha 

vuxit upp i. Där möjligheterna att göra vad man vill och bli vad man vill ges till många, men tyvärr 

långt ifrån alla. I många frågor är vi ett föredöme globalt. 

  

" Men det finns många områden där det behövs kraftfulla politiska reformer - här och nu. Det är 

inte utmaningar som ligger flera år framåt i tiden - det är riktiga problem som måste lösas och som 

med en handlingskraftig regering redan borde ha lösts. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson har 

pekat ut tre av dem - brottsligheten, energiförsörjningen och invandringen. Jag vill gärna addera 

hälso- och sjukvården och de växande köerna till listan över områden där det behövs omedelbara 

beslut och prioriteringar.  

  

Häromdagen träffade därför Moderaternas partiledare Ulf Kristersson Sverigedemokraternas 

partiledare Jimmie Åkesson. De pratade om tre sakpolitiska frågor. Ingen förhandling, ett samtal. (Läs 

gärna Ulfs inlägg på hans fb.) 

  

Med anledning av detta har frågor och framförallt påståenden cirkulerat det senaste dygnet. Låt mig 

kommentera några av dem: 

  

❌ Nej det här innebär inte att M vill sitta i regering med SD. Det innebär inte att ett nytt block 

skapats. Det innebär inte att vi kompromissar med vår värdegrund eller våra åsikter. 

  

❌ Det är djup oseriöst och faktiskt vidrigt att höga S-företrädare gör jämförelser med Tyskland på 

30-talet, för att M är beredda att prata med alla partier i riksdagen om sakpolitik.  

  

❌ Att prata med SD om politiska sakfrågor gör inte M till nationalkonservativa. Jag är precis lika 

liberalkonservativ, med övervikt på liberal, idag som jag var i tisdags. Jag kommer fortsätta vara det. 

Moderaterna är samma parti som vi var i tisdags, ett liberalkonservativt parti. Jag lever inte heller i 

villfarelsen att C och L blev kommunistiska när de var helt i händerna på V för att regeringen skulle 

kunna tillträda. Att sätta sådana etiketter är fördummande.  

  

Vet ni vad jag tror?  

  

Att inte prata med andra partier är betydligt mer skadligt för Sverige än att faktiskt prata med andra 

partier.  

  

För varje bred parlamentarisk uppgörelse där inte alla partier bjuds in så gagnar det bara ett parti.  

  

För varje avsiktlig misstolkning av politiska motståndare så förgiftas det politiska landskapet.  

  

Att skriva in i en överenskommelse och att ha som drivkraft i regeringsbildningen att utestänga 

partier är skadligt för tilltron till demokratin och det politiska systemet.  

  

Jag tror vi behöver prata mer med varandra, inte mindre. Vad tycker du?  


