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OBEROENDE LIBERAL

Håll öppet
för Löfven,
Annie Lööf.

M

ed vinden i ryggen talade Annie Lööf (C) på
Centerpartiets kommundagar på fredagen.
Färska mätningar visar att hon har grundmurat väljarstöd.
Inte bara är hon den partiledare som väljarna, enligt
Ipsos, har störst förtroende för. Med centermått mätt har
partiet också goda siffror i opinionsmätningarna – omkring 3 procentenheter över valresultatet på 6,1 procent.
Så vart avser Lööf nu att surfa på framgångsvågen?
Kommundagstalet gav inga givna svar. Det handlade,
som C-traditionen bjuder, en hel del om olika former av
landsbygdsstöd. Lööf lanserade tanken på att låta affärsverksamheter som startar i tomma lokaler på landsbygden
slippa fastighetsskatt under tio år. Det är tveksamt om det,
som Lööf tror, skulle leda till ny ruljans i tiotusen tomma
lokaler. Men tveklöst finns det skäl att ägna mer uppmärksamhet åt levnadsvillkoren utanför städerna. Liksom åt
att många städer inte har en tydlig utveckling, utan två:
”dånande tillväxt och skriande utanförskap”, som Lööf uttryckte det. Det senare vill hon möta med slopad arbetsgivaravgift i två år för dem som anställer någon som är ny
på arbetsmarknaden.
Men hur vill hon då förverkliga politiken?
Frågan har blivit brännande sedan Moderaterna öppnat för samtal med Sverigedemokraterna. Lööfs inställning är glasklar.
”Vi kommer inte att samarbeta med Sverigedemokraterna. Vi kommer inte att förhandla med dem. Vi kommer
inte att kompromissa. Inte göra oss beroende av dem.”
Liberalerna säger detsamma i sak och en del börjar därmed sia om slutet för alliansen. Men det är alldeles för tidigt att döma ut det borgerliga samarbetet. M, C, L och KD
strävar trots allt i första hand mot att bilda en stark alliansregering. Det är endast som alternativ om detta inte
lyckas som M valt att glänta på dörren mot SD. Att Lööf
inte gör detsamma är hedervärt, men hon hade gott kunnat vara mer öppen för att samarbeta över blockgränsen.
Hittills har hon sagt blankt nej.
”För mig handlar det om att jag inte tänker stödja en socialistisk regering som har en skadlig vänsterpolitik”, sade
Lööf till exempel i SVT:s Agenda (29/1).
Men det argumentet är inte vidare hållbart. Ett väsentligt skäl till att den rödgröna politiken idag ser ut som den
gör är att allianspartierna tvingat regeringen i famnen på
Vänsterpartiet. I samarbete med allianspartier hade bättre
sidor av socialdemokratin kommit fram och lett samhällsutvecklingen i liberalare riktning. Så som det parlamentariska läget numera ser ut är det därför på sin plats att
hålla öppet för brett samarbete.
Och då krävs självfallet kompromissvilja även från socialdemokratiskt håll.
Det är ingen tillfällighet att förtroendet för Lööf är stort.
Hon är föredömligt tydlig i flera politiska frågor och har
förmågan att se till både företagens och klimatets behov.
I miljöfrågor har C nu lika högt förtroende bland väljarna som MP.
Mycket talar för att Annie Lööf och hennes partikamrater gör ett starkt val nästa år. Då finns också möjligheter att söka inflytande över regeringspolitiken – även om
statsministern är socialdemokrat.
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Liberalen Emmanuel Macron skulle kunna få det franska samhället att vända sig emot populismens destruktiva krafter,
menar den svenska Europaparlamentarikern Cecilia Wikström. FOTO: CLAUDE PARIS

”Hans socialliberala program
skulle innebära en rejäl
reformagenda för Frankrike.”
■ Även Sverige och EU skulle
t jäna på om en reformvänlig och
liberal kraft vinner det franska
presidentvalet, en kraft som går
emot nationalism och protektionism. Det skriver Cecilia Wikström, liberal Europaparlamentariker, som sätter sitt hopp till
Emmanuel Macron.

F

vilket brukar vara närmast ett skällsord i fransk kontext.
Mot Emmanuel Macron står nu
framför allt två huvudmotståndare:
Republikanernas kandidat François
Fillon och extremhögerns Marine Le
Pen.
Även om den mer moderata högerns kandidat François Fillon naturligtvis är att föredra framför Le Pens
nationalism visar de båda öppet sin
beundran för Rysslands president Vladimir Putin. Gammelhögern och extremhögern leder just nu i opinionen,
vilket knappast är särskilt lockande.

Frankrike är, vid sidan av USA och
Storbritannien, den tredje stormakten i den västliga alliansen och tillsammans med Tyskland en grundbult i EU. Dess politiska ledarskap får
långtgående konsekvenser för Sverige
och för hela EU. Macron är även ur ett
franskt perspektiv en ovanlig fågel, då
han öppet definierar sig som liberal,

Macron börjar dock knappa in och ligger nu trea. Rent politiskt skulle hans
socialliberala program innebära en rejäl reformagenda för Frankrikes haltande och överreglerade ekonomi. Han
vill genomföra en rad strukturella reformer, som att slopa 35-timmarsveckan och tillåta söndagsöppet i butiker.
Han vill även stärka EU:s suveränitet
i centrala frågor, som migration, vilket
är en förutsättning för att vi ska kunna
ta oss an de stora utmaningarna.
Vid sidan av detta är han en frihandelsvän och skulle vara en strategisk
partner för ett litet land som Sverige
i en rad frågor inom EU. Därtill skulle
den fransk-tyska alliansen Macron–
Merkel utgöra den totala antitesen
till Trumps populistiska och hatiska
retorik. Mot protektionism är svaret
frihandel. Mot ekonomisk konservatism, en liberal reformagenda. Mot
nationalism, ett europeiskt ledarskap.

jolåret, 2016, var året som
den anglosaxiska världen
vände ryggen mot öppenheten och liberalismen.
Med brexit som ett faktum och med
Donald Trump i Vita huset har de två
länder som länge beskrivits som västvärldens kärna – USA och Storbritannien – valt att gå rakt emot en liberal
samhällsutveckling.
Jag hoppas att Frankrike inte följer
efter och istället väljer en president
som vill rädda det som finns kvar av
det öppna liberala samhället. Därför
väljer jag också att visa mitt fulla stöd
till den oberoende liberale kandidaten Emmanuel Macron och hans proeuropeiska program för att reformera
Frankrike.
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Redan idag visar EU på det ledarskapet. Samtidigt som president
Trump stänger USA:s gränser godkände Europaparlamentets handelsutskott den 24 januari i år Ceta-
avtalet mellan EU och Kanada, ett avtal som förväntas öka handeln med
20 procent och tillföra 12 miljarder
euro varje år till EU:s ekonomier. Jag
är oerhört glad över detta avtal som
förmodligen inte hade varit möjligt
utan Kanadas liberale premiärminister Justin Trudeau.
Macron påminner mycket om Trudeau, vars liberala program spridit en
optimism inför framtiden som idag
är sällsynt bland västvärldens ledare.
Jag hoppas nu att samma liberala optimism ska få det franska samhället
att vända sig emot populismens destruktiva krafter.
Bara med ett välfungerande Frankrike kan EU ta sig an de nödvändiga
utmaningar som väntar.
Cecilia Wikström
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