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Vårt Arjeplog – Vad är regionalpolitik? 

Jag har en inneboende ilska. Vi som bor i Arjeplog har på något sätt kommit att tillhöra ”stackarna”. 

De som inte klarar sig själva. Som måste ha hjälp utifrån. Och jag blir arg när jag tänker på hur det 

påverkar oss. Hur det har påverkat mig. Under min uppväxt. 

Vi har ett system i Sverige där vi delar på kostnaderna mellan kommunerna. De rika ger till de fattiga. 

Det är ett bra system. För vår stolthets skull hade det varit bättre med ett system där våra råvaror 

hade skapat vår rikedom. För i dag pratas det mycket om rovdrift och kolonialisering. Att vi som sitter 

på råvarorna är utsugna. Och många nävar knyts i byxfickorna. Vi är ju inte de fattiga. Det är ju 

härifrån som rikedomen kommer. 

Men hur mycket jag än förstår och gillar det sättet att tänka så bottnar jag ändå tillbaka till att vi i dag 

delar på resurserna gemensamt. Om vi istället hade haft ett system där vi fick en procentandel på de 

råvaror som bryts eller det vatten som flyter ut, vad händer då när gruvan stänger i en kommun? Då 

tar ju inkomsterna slut. Men inte behoven. 

Att vi är trötta på att bli utmålade som tärande är en annan sak, men viktig. Det behöver vi bli 

duktigare på att bemöta. Den nye landshövdingen, Sven-Erik Österberg, låter universitetet i Luleå 

räkna på saken. Det tror jag är bra. Att visa upp fakta. Att ta diskussionen med de som inte har 

begripit. Att kunna tala om att vattenkraften längs Skellefteälven lämnar mera i statskassan än vad vi 

får tillbaka i kostnadsutjämningssystemet. För så är det. Och det ska vi vara stolta över. 

Men lösningen är sällan, nästan aldrig, sådär enkel som vid första anblicken. Vi har grannar i söder 

som skulle få slå igen om vi bara skulle leva på inkomsterna från tillgångarna i kommunen. Och det 

vore dåligt. 
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