
Vänstern lämnar oss utan svar 
 
Vi var medvetna om att oppositionen saknade en gemensam rättspolitik, men vi trodde i vart 
fall att de enskilda partierna var för sig hade klart för sig vad de själva ville. I en debattartikel i 
Uppsalatidningen den 11 juni skriver Alice Åström (V) och Lena Olsson (V) först att de vill göra 
besparingar på en kvarts miljard på Kriminalvården. Därefter uttrycker de missnöje med att 
Kriminalvården inte byggs ut och lovar att Vänsterpartiet kommer ge Kriminalvården tillräckliga 
resurser. 
 
Vad tillräckliga resurser innebär enligt Vänsterpartiet berättar man visserligen inte. Räknar man 
ihop de besparingar Vänsterpartiet föreslagit på rättsväsendets område under den 
innevarande mandatperioden uppgår de till nästan en miljard. Ännu större besparingar har 
Vänsterpartiet aviserat för år 2011 och 2012, samtidigt som oppositionspartierna var för sig 
vill bekosta flera nya myndigheter inom rättsväsendets anslag.  
 
Under mandatperioden har Alliansregeringen gjort de mest omfattande satsningarna på 
rättsväsendet i modern tid. Vi har ökat antalet poliser med 2800 för att kunna ha en synlig och 
tillgänglig polis. Även de civilanställda inom polisen har ökat under mandatperioden. Nu 
meddelar Åström och Olsson att en att rödgrön regering inte kommer hänga upp sig på att 
behålla det ökade antalet poliser. Åström och Olsson förordar en oansvarig rättspolitik som 
åter skulle leda till längre handläggningstider, ökad rättsosäkerhet och minskad trygghet i hela 
Sverige. 
 
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har aldrig tidigare samarbetat i en 
regering. I en regering fattas beslut med enhällighet. Det innebär att partierna måste vara 
överens. Svåra frågor kan inte, som tidigare under Socialdemokratiska regeringar, undvikas 
och utelämnas från uppgörelser. I frågor om internationellt polisiärt samarbete, påföljdsfrågor 
och bekämpandet av grov och organiserad brottslighet finns en avgrundsdjup skillnad mellan 
de förslag Åström förordar och de utspel som kommer från Bodström och Socialdemokraterna. 
Åström och Olsson försvarar sig med att man minsann är överens om slå samman landets 
polismyndigheter och att se över polisutbildningen. Ja, men det är frågor där det torde råda 
näst intill full parlamentarisk enighet. Att skribenterna tror att enstaka perifera uppgörelser är 
nog för att bedriva en effektiv rättspolitik, åskådliggör med all tydlighet den naiva och 
ignoranta synen på trygghetsfrågor som råder i Vänsterpartiets korridorer. 
 
Det är nu mindre än 100 dagar till valet. Det är hög tid att leverera klara besked till väljarna. 
Kommer en rödgrön regering sänka straffen för våldsbrott? Kommer en rödgrön regering 
minska anslagen till rättsväsendet? Kommer en rödgrön regering avskaffa polisens möjlighet att 
använda t.ex. buggning mot organiserad brottslighet? 
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