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Våra politikers värderingar

n insändare om jag läste handlade om inkompetensen hos våra politiker och det
inspirerade mig att skriva följande: När man utser representanter från respektive
partier i vår kommun utan att pröva deras lämplighet finns det en risk för att
inkompetensen får breda ut sig alltmer. Det är också ett moraliskt dilemma när politikers
kunskap inte räcker till för att värdera ärenden i nämnder och styrelser enligt de normer och
värderingar som den demokratiska processen kräver. Hur ofta får vi inte höra hur kommuner
och politiker hanterar våra lagar på ett rättsvidrigt sätt.
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Politikerföraktet breder ut sig på grund av att våra makthavare hanterar kommunallagen efter
egna värderingar. När det gäller den socialdemokratiska representationen i vår kommun är den
störst och märks mest eftersom den har majoritet i kommunen och följaktligen kan ta hand om
de flesta och bästa uppdragen i nämnder och styrelser. Tyvärr spelar det inte alltid så stor roll
vilket uppdrag politikern har eller vilket parti han/hon tillhör eftersom besluten värderas
politiskt och att man inte alltid tar hänsyn till att det finns en kunskap som borde hanteras med
större respekt och att de etiska värderingarna borde få utrymme när besluten tas.
När man yrkar bifall på sina klagomål hos Miljökontoret blir det ofta så att ärendet handläggs
hos Miljönämnden med dessa såkallade lekmän som inte har någon bestämd åsikt eftersom de
med sina dåliga kunskaper inte har någon uppfattning om vilket som är det bästa beslutet, men
däremot kan det bli en röst på något som partiledningen önskar att han eller hon skall rösta
för.
Det sägs att kunskap är nyckeln till framgång , men tyvärr är det inte så man kan säga om
miljönämndens ledamöter. När man är utlämnad till en samling extraknäckande politiker som
inte bryr sig mer än om hur stort deras arvode blir, då fungerar samhället allt annat än bra. För
att råda bot på den kunskapsbrist som finns i nämnder och styrelser kunde man låta andra än
politiker få komma till tals i nämnder och styrelser om kunskapskraven tillgodosågs. Man
kunde också tänka sig att Miljönämnden var helt opolitisk och att nämnden bara bestod av
kunskapsmeriterade människor så att beslut i nämnden inte bara är politiska.
I vilket fall som helst kunde man också i besparingssyfte för samhället skära ner antalet
nämndemän i respektive nämnder. Tyvärr är det här reviret som politikerna mutat in absolut
förbjuden mark för någon som har ambitionen att låta moraliska och etiska värderingar verka
och som känner empati för sina medmänniskor.
Som det är nu breder missnöjet ut sig alltmer på grund av att samhället inte fungerar och att
många människor far illa för att samhället inte tar det ansvar som krävs för att ett samhälle skall
fungera. Hur ofta får man inte läsa om hur politikerna med hjälp av byråkratin slår undan benen
för de svagaste i samhället. Det finns lagar som är till för att följas men som tyvärr våra
politiker struntar i eller tolkar på ett sätt som bara kan förstås av politikerna själva.

