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Under försommaren var det dags för 
SRATs förbundsmöte. Delegaterna represen-
terar olika medlemsgrupper, och deras 
främsta uppgifter är att dra upp riktlinjerna 
för de kommande tre årens arbete och att 
välja förbundsstyrelse. Det är viktiga 
uppgifter, inte minst som garantier för det 
demokratiska arbetssätt som är grunden för 
allt vår verksamhet. Jag vill tacka för det 
förtroende jag fått för att fortsätta att leda 
förbundet ytterligare tre år. Det gör jag med 
glädje och med medlemsdemokratin för 
ögonen.

Två saker gjorde årets förbundsmöte 
extra minnesvärt. Bägge handlar just om 
demokrati – och därmed om rätten att vara 
med och bestämma. Förbundsmötet 
sammanföll i tid med SRATs femtioårsjubi-
leum, det var en höjdpunkt. Det är ingen 
lång tid i sådana här sammanhang. Men den 
utveckling som har skett under de här 
decennierna är imponerande. Fler medlem-
mar – från olika yrkesgrupper, i olika 
positioner och inom olika arbetsmarknads-
sektorer – har stärkt förbundets trovärdighet 
och legitimitet. Våra åsikter räknas.

Förbundsmötet uppmärksammade också 
den milstolpe det innebar för demokratin att 
riksdagen för hundra år sedan, efter 
årtionden av politisk strid, tog beslutet om 
allmän och lika rösträtt. Titlar, rikedom eller 
kön fick inte längre avgöra rätten att komma 
till tals på valdagen. Det är värt en stunds 
reflektion, särskilt nu, när det börjar hetta till 
på riktigt inför valdagen i september. 

Vi kan vara nöjda, för Sverige räknas till 
ett av världens mest demokratiska länder. 
Dessvärre visar flera rapporter på demokra-
tins tillbakagång i världen under senare år 
(bland dem Demokratiindex 2017, av 
brittiska The Economist Intelligence Unit 
och Freedom In the World från amerikanska 
forskningsinstitutet Freedom House). Det 
handlar om inskränkt yttrandefrihet och 
pressfrihet, men också om ett växande 

Rätten att komma till tals

ointresse bland yngre människor, som är på 
väg att tappa tron på och intresset för 
demokratin. Det är sorgesam läsning.

Den självklara slutsatsen är att vi måste 
värna om och stå upp för de värden som 
ligger till grund för en riktig demokrati, den 
om alla människors lika värde. Att utnyttja 
sin rösträtt, till exempel. Det är egentligen 
inget man behöver skriva akademiker på 
näsan. Vi är, inte oväntat, en grupp med högt 
valdeltagande. I riksdagsvalet 2014 röstade 
94 procent av röstberättigade med eftergym-
nasial utbildning. Men också för den som är 
högutbildad kan det vara svårt att hänga med 
i mediedebatten, där retoriken ofta blir 
viktigare än förklaringarna och där lösryckta 
siffror och påståenden är svåra att kontrollera. 
Dessbättre är det numera lätt att hitta fakta 
inom de områden som man själv tycker är 
viktiga. Det ligger mängder av information, 
analyser och jämförelser på nätet. Om 
vården, miljöpolitiken, skatterna, skolan, 
arbetsmarknaden … På de egna hemsidorna 
beskriver partierna sin politik. Här finns 
också kontaktuppgifter för den som vill prata 
direkt med politikerna. Och nog är det ett 
billigt pris för demokratin – att ta eget ansvar 
för att sätta sig in i de frågor man själv 
prioriterar och att ta sig bakom retorikens 
slagord? 

Varken inom SRAT eller i andra 

» Viktigt att  
ta ansvar för  
demokratin «

Sacoförbund ägnar vi oss åt partipolitik. 
Däremot är vi engagerade i sådant som rör 
medlemmarnas utbildning och arbetsliv. 
Utbildningarnas kvalitet, forskarnas och 
studenternas villkor är våra kärnfrågor. Att 
utbildning ska löna sig är därför en självklar 
utgångspunkt i alla förhandlingar om lön och 
anställningsvillkor. Vi vill också ha ett nytt 
skattesystem, som premierar utbildning och 
ansvarstagande och som säkerställer en 
långsiktig finansiering av offentlig sektor.

Den demografiska utvecklingen gör att 
försörjningsbördan ökar för den yrkesverk-
samma delen av befolkningen. Samtidigt är 
kraven stora på den offentligt finansierade 
välfärden. Våra barn ska ha de bästa skolorna. 
Sjuka de allra bästa behandlingsmetoderna. 
Gamla den bästa äldreomsorgen. Men det går 
inte längre att blunda för den svåra fråga som 
stavas prioritering. En parlamentarisk 
utredning bör därför tillsättas för att se över 
hur en fortsatt hållbar välfärd av hög kvalitet 
kan finansieras och vad som kan och bör 
betalas med allmänna medel.

Redan nu har tonläget i den politiska 
debatten höjts, i dessa frågor och i många 
andra. Vi tycker olika, vi är engagerade i olika 
saker och vi tror på olika sätt att lösa 
problem. Men rätten att göra våra röster 
hörda gäller, tack och lov, oss alla. Vi ses alltså 
där, vid valurnorna, den 9 september! n n n


