
 

En socialistisk landsbygdspolitik för Norrland 

Skogarna, bergen och våra älvar...... 

Landsbygdskommittén har levererat ett betänkande som befäster och fördjupar Norrlands roll 

som koloni och oss som bor här till projekt- och bidragsjägare. Alla partier är eniga om 

betänkandet. Livsmedelsstrategin som levererades häromdagen är lika bristfällig. 

Kapitalismen hade inte överlevt utan oljan. Det är ett uselt system som ordnat så att en 

handfull superrika snart äger hälften av världens rikedomar. Nyliberalismen har sålt ut våra 

gemensamma rikedomar i Sverige som Vattenfall och Telia vilka omvandlats till mutkolvar 

och spetsar i spekulationsekonomin. Modernt svenskt jordbruk är lika skitigt som det danska 

eller holländska. Där stoppar man in tio kalorier olja och får ut en kalori mat. Och den 

svenska industridjurhållningen är minimalt och marginellt bättre än någon annan. 

Vi måste reparera och försöka rädda det som finns kvar. Först förstatligar vi skogsbolagen, 

bergen och vattnet i älvarna. Vi låter vinsterna från detta gå till att återskapa matsuveränitet i 

landet. Människor som flyttar ut på landet och börjar arbeta med regenerativa jordbruk 

beviljas ett grundavdrag om 100 000 kr. Djuren ska ut i skogen igen. Skogsbruket ställs om 

till kontinuitetsskogsbruk för att på lång sikt ta bort plantagerna och återskapa naturskogar 

med flödande biologisk mångfald. Och matjordar som binder kol från atmosfären. 

EU stöden till industrijordbruket måste fasas bort och allehanda gifter och konstgödning 

förbjudas. De produktionsineffektiva men lönsamma industrijordbruken måste omvandlas till 

högproduktiva familjejordbruk. Nyexploatering av mineraler förbjuds i ett tioårigt 

moratorium så att vi hinner fundera över hur de ska räcka i all framtid. Alla gruvor 

förstatligas. 

Men vi gillar inte staten. Förstatligande är bara det första juridiska steget för att återföra 

privategendomar till medborgarna. Nästa steg är förfolkningsprocesser, skapande av lokala 

demokratiska förvaltningssystem av naturrikedomarna. 

Jag vill att partidistriktet sammankallar till en konferens på ovanstående tema. Konferensen 

ska ta upp frågan om lång- och kortsiktiga strategier för socialismens genomförande i 

Norrland. 

Thorsten Laxvik 

Sollefteå 

 

 

DS föreslår DÅK besluta att bifalla motionen.  

Motionens tema är ett intressant och komplext ämne. DS föreslår att motionen bifalls. Distriktet bör 

om möjligt göra detta i samverkan med nätverket Inlandsvänstern och övriga partidistrikt i Norrland. 

Under 2017 och 2018 kommer vi att planera och genomföra vårt valarbete då partiets 

landsbygdspolitik också bör lyftas fram.  

 



 

 

 

 

 


