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Men ” kärlek lever av att kärlek se”, heter det. Det samhälle vi vill
ha skapar trygga människor som orkar dela med sig av det goda till
varandra. Det hårda, egoistiska samhället skapar otrygga människor,
som vänder taggarna mot varandra i sin ensamma oro för att bli en
av de många, många förlorarna i de få vinnarnas paradis.
I det hårda konkurrenssamhället finns det inte något förtroende
människorna emellan. Ty där måste människorna ständigt bekämpa
varandra; den som inget har, måste slåss för sina möjligheter att få
det bättre. Och den som har något, måste ängsligt skydda och bevaka
det från angrepp. Varje människa blir en medtävlare och ett tänkbart
hot. Ur detta föds misstro och misstänksamhet. Ur detta föds slutligen
också förtrycket, när de välbeställda tar sig rätten att till skydd för
sin egendom och sina privilegier bygga murar mot vanliga människors
krav på en mera rättvis fördelning. Det blir ett i längden isande kallt
och ödsligt samhälle för alla att leva i.
Ur anförande vid SKTF:s jubileumskonferens den 11 februari
19861

På Ingvar Ygemans fråga den 28 februari 1986 för tidningen Statsanställd
om hur Olof Palme såg på möjligheterna till fred och avspänning svarade
han: ”Länge har läget varit frostigt mellan supermakterna. Men nu kan
man se tydliga tecken på en verklig islossning. Det internationella läget
har ljusnat. Misstron viker som dimman en tidig vårmorgon. Vi konstaterar flera ansatser till avspänning. Allt fler människor engagerar sig i fredsfrågan och det är bra därför att en bred folklig opinion drastiskt ökar
möjligheterna till fred och nedrustning. Dialogen mellan supermakterna
har påbörjats. Man tycks vara överens om att ett kärnvapenkrig aldrig
någonsin får utkämpas. Stockholmskonferensen har gått in i ett mera
aktivt skede. […] Jag ser 1986 som de stora möjligheternas år. Vi måste
alla ge vårt konstruktiva bidrag nu så att de uppenbara möjligheterna
också blir verklighet.”2
1986 började med en intern kritik från vissa delar inom socialdemokratin mot den förda regeringspolitiken. Budgeten var alltför borgerlig och
företagen tilläts få för stora vinster medan reallönerna för arbetarna stod
1
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still, menade man. Det talades om Dalauppror och i Nässjö krävde man
Olof Palmes avgång. Olof Palme var inte skakad: ”Jag har åkt omkring
för det här partiet i snart 35 år. Jag upplever inte någon fientligare stämning nu än någon gång tidigare.” I själva verket sade han sig vara glad
åt revolten: ”Folk har repat mod. Tidigare har det varit satsa på dig själv
och den stora egotrippen. Nu går diskussionen rakt emot det. Det känns
skönt. […] Vi visste att kraven på en rättvisare fördelning skulle komma.
[…] I det läget kan vi jobba. Då gör det ingenting om man åker ut och
blir kritiserad på partimöten för att man gör för lite i en riktning som man
själv strävar efter […]”3
Den generella välfärdspolitiken och offentliga sektorns framtid var en
fråga som stod i centrum för diskussionerna inom socialdemokratin vintern 1986. ”Den offentliga sektorn är en hörnsten i den generella välfärden. Vill vi ha en välfärd för alla, då måste vi också ha en stor offentlig
sektor av hög kvalitet.”, menade Olof Palme. Att den hade en så hög kvalitet, berodde på, sade han vid SKTF:s jubileumskonferens, ”just på att
den är gemensam för alla. I länder där de som har råd kan köpa sig en god
vård, bra utbildning för sina barn, en trygg och mänsklig omvårdnad på
äldre dar, där blir oftast det som erbjuds de mindre väl beställda av dålig
kvalitet. De får hålla tillgodo med sjukvård, daghem och skolor som har
betydligt sämre standard än de privata motsvarigheter som de välbärgade
kan köpa sig till. Att alla har lika tillgång till samhällets service är därför
en av de viktigaste fördelningsfrågorna. Kraven på privatisering måste sättas in i det sammanhanget.” Men, påpekade han, ”i takt med att samhället förändras, blir också människornas önskemål och behov annorlunda”,
och det ”måste den offentliga sektorn kunna anpassa sig till. Den får inte
stelna i sina former.” Därför, sade han, ”skall vi skärskåda det vi åstadkommit, rätta till brister, förbättra och bygga vidare där det är mest angeläget. Det ger oss också en möjlighet att börja tänka i lite annorlunda
banor. Att pröva nya sätt att, med den offentliga sektorns hjälp, tillfredsställa olika behov, att öka valfriheten och inflytandet.”4
Riksdagens allmänpolitiska debatt den 5 februari 1986 avslutade Olof
Palme med följande ord: ”Socialdemokratins historiska uppgift – att
bygga det rättvisa och trygga samhället har inte förändrats. Vi har kommit en bit på väg. Människor är starkare och friare i dag än någonsin
3
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tidigare. Därför kräver de större utrymme för egna val och avgöranden
på livets alla områden, i arbetet, i det privata, och i det samhälle som ger
ramarna för våra liv. De kraven måste vi ta fasta på och ge en framskjuten
plats i arbetet. När den materiella otryggheten inte ständigt sprider sin
skugga över människors liv blir det rum för andra värden. Den generella
välfärden ger oberoende och rörelsefrihet. Den lyfter bort oron för mycket
av det oväntade som kan inträffa och slå sönder våra liv och drömmar. Vi
kan andas lättare. Vi kan se oss omkring. Viljan vaknar att erövra världen,
spänna våra krafter för att påverka och förändra. Vi får lust att upptäcka
och förnya. Vi orkar satsa också när oddsen för att vi skall lyckas är små.
Vi dras mot det ljusa och goda. Tid och ork frigörs att upptäcka andra
människor, att bygga upp ett positivt beroende av varandra i form av kamratskap, omtanke och samarbete. Trygga och befriade från rädslans och
orons förlamning kan vi låta livslusten växa och sprida sig inom oss och
från människa till människa.”5

5

8602

