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i Almedalen fick Jonas Sjöstedt frågan varför
Vänsterpartiet hade så låga opinionssiffror. Detta trots att de mer än
andra partier värnar om det välfärdssamhälle för alla som en majoritet av
väljarna vill ha. Han kunde inte svara på det. Men det finns en förklaring.
I Sverige råder demokrati. En medborgare, en röst. Det låter bra, men det
är en sanning med modifikation. Var och en kan visserligen lägga sin röst
på något av partierna efter sin övertygelse. Men frågan är hur denna
övertygelse har formats.
Fyra av de fem stora tidningarna i landet står för borgerliga värderingar.
De borgerliga tidningarna har konsekvent stött allianspartiernas politik
på såväl ledarsidorna som på nyhetssidorna och debattsidorna.
På ledarsidorna har man försvarat allianspartiernas förslag och åtgärder
och kritiserat de andras. De omfattande skattesänkningar som urholkade
utrymmet för välfärden fick där ett helhjärtat stöd.
På nyhetssidorna har man förstorat de nyheter som gynnat allianspartierna och förminskat de nyheter som gynnat andra partier. Man startade
ett drev mot Mona Sahlin för att hon köpt en Toblerone för några tior och
betalat med fel kort. Men att näringsministern Maud Olofsson hade godkänt köpet av ett värdelöst holländskt bolag för omkring 70 miljarder av
skattebetalarnas pengar gavs betydligt mindre uppmärksamhet.
På debattsidorna har man till exempel flitigt återgett artiklar som försvarat Björklunds förödande skolpolitik medan man regelmässigt har refuserat inlägg som kritiserat denna politik.
Men Sveriges Radio och Sveriges Television då. Kan de inte motväga den
politiska obalansen i nyhetsflödet? Nej, det får man inte. Dessa medier
ska vara neutrala. Det behöver däremot inte de kommersiella radio- och
tevekanalerna vara. Kanaler vars ägare vanligen har borgerliga värderingar. Värderingar som också ibland smyger sig in i Public Service
genom valet av politiska kommentatorer, utfrågare, debattledare och debattdeltagare.
Människors politiska uppfattning påverkas av vad de läser, ser och hör i
massmedierna. Vänsterpartiet har inte samma möjligheter att tränga
fram i massmedierna med sitt politiska budskap som de andra partierna.
Det kan vara en förklaring till att dess opinionssiffror inte är bättre.

