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SAMLINGSREGERING *)
Sverige befinner sig i något som mer och mer liknar en konstitutionell kris med ett 
rättssamhälle i upplösning och med själva  demokratin och dess grundvalar i svaj.

Oavsett utgången av 2010 års riksdagsval är Sverige i akut behov av en nationell 
samling som endast kan möjliggöras genom tillsättande av en Samlingsregering, där 
de mest utpräglade partikarriäristerna får maka på sig för att ge plats åt kompetens, 
klokskap och allmän redlighet. Detta är DSM:s förslag. 

Statsminister Per Westerberg 
 
vice Statsminister Cecilia Malmström 
 
Utrikesminister Hans Blix
Handels- & Biståndsminister Gunilla Carlsson 
 
Östersjöminister Gunnar Wetterberg 
 
Försvarsminister Björn von Sydow 
 
Justitieminister Inga-Britt Ahlenius
Integritetsminister Pär Ström
Finansminister Anders Borg  
Energi- & Näringsminister Göran Johnsson 
 
Infrastrukturminister Maria Wetterstrand
Landsbygdsminister Lena Ek  
Socialminister Pär Nuder  
Invandrar- och 
integrationsminister Ilmar Repalu  
Ungdomsminister Stefan Fölster
Äldreminister Alf Svensson  
Utbildningsminister Anne-Marie Pålsson
Forskningsminister Hans Bergström 
 
Media- och kulturminister Cecilia Stegö-Chiló  
______’

*)  Vid sammansättningen av denna Samlingsregering har vissa rationaliseringar/nyskapelser 
gjorts. Antalet ministrar har stannat vid 19 jämfört med Alliansregeringens 21.
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Statsminister
I Alliansregeringen har makten centrerats till statsminister 
Fredrik Reinfeldt på ett sätt och i en utsträckning, som vid-
sidanomställt Riksdagen samtidigt som Sverige närmat sig ett 
presidentstyre utan förankring i grundlagen. Att som statsmi-
nister välja Riksdagens talman Per Westerberg kan vara ett sätt 
att markera återgång till en ordning, där Riksdagen visas den 
respekt som Reinfeldtstyret steg för steg negligerat allteftersom 
den reinfeldtska kammen växt.

Vice Statsminister
Sverige behöver inte någon särskild EU-minister. Det är viktigare 
med en Östersjöminister - se nedan. Klok politik är att lätta våra 
bindningar till EU. För detta behövs någon som - i likhet med Ceci-
lia Malmström - hunnit lära sig något av spelet och intrigerandet 
i Metroplen Brüssel. Att gradera ner kontakten med EU till vice 
statsministernivå kan också vara en nyttig markering.

Utrikesminister
Valet är givet: Hans Blix. Den för ämbetet mest kvalificerade 
och som åtnjuter stor respekt runt om i Världen - även bland 
stormakter som USA. I kraft av ålder och visdom en person som 
inte riskerar att ”flyga iväg” och som inte behöver måna om sitt 
”personliga”.

Handels- och biståndsminister
Gunilla Carlsson har visat sig förstå att handel är viktigare än 
bistånd, när det gäller att främja utvecklingen i de delar av värl-
den, som brukar omnämns som ”fattiga” men som  ofta har en 
betydande utvecklingspotential. Att slå samman handels- och 
biståndsdepartementen är i sig en markering.

Östersjöminister
Att inte ha en EU/Brüssel-minister men väl en Östersjöminister är 
också det en viktig markering. Vår del av Europa (Skandinavien + 
de Baltiska staterna och Polen) behöver odla och vårda sin intres-
segemenskap. Det gäller inte bara ekonomiskt och kulturellt utan 
även - och det i växande grad - säkerhetspolitiskt. För att inse och 

göra något av detta krävs förmåga till visionärt seende. Gunnar 
Wetterberg har med sitt deltagande i den offentliga debatten visat 
förmåga till ett sådant seende och framstår därför som lämplig 
att från svensk sida och med svenska initiativ bereda marken för 
utvecklingen av en Östersjögemenskap i vidaste mening. I ett 
andra steg kan en mer handlingens man/kvinna behövas. 

Försvarsminister
Björn von Sydow är just en karl med just de rätta insikterna och 
den rätta inställningen för att förekomma en situation, då Sverige 
ser sig tvingat att återupprusta i panik. 

Justitieminister
Samlingsregeringens viktigaste ministerpost. Efter ett sönderfall 
av den svenska rättsstaten (inklusive det svenska polisväsendet) 
och efter två justitieministrar rekryterade därför att de är kvinnor 
oaktat att de inte ens har grundläggande juridisk examen behöver 
den svenska rättsstaten utsättas för något av en omvälvning (de 
som i dag styr och ställer - Sten Heckscher & Co - skulle kalla det 
för ”statskupp”). Ingen är mer kompetent och samtidigt i besittning 
av det mod och den totala integritet, som krävs för denna insats än 
Inga-Britt Ahlenius. Hon skulle - oaktat att hon är kvinna - kunna 
gå till historien som vår tids S:t Göran.

Integritetsminister
I en tid då den personliga integriteten angrips överallt - inifrån, 
utifrån, uppifrån - och med tekniker, vars utveckling gått i sken, 
krävs en eldsjäl och inom detta kunskapsområde självutvecklad 
entreprenör. Sådana växer inte på träd. Men här finns dock en att 
tillgå. Han heter Pär Ström och kan redan i den verksamhet han 
bedriver titulera sig ”integritetsombudsman”.

Finansminister
Anders Borg har lyckats göra sig till Alliansregeringens primus. 
Omnämns i regeringskretsen som ”skolmästartyp”. Svenska folket 
har nu ändå under decenniers lopp vants vid att ha en ”skolfux” 
som finansminister med Gunnar Sträng som urtypen. Med den 
popularitet den i ämbetet nuvarande åtnjuter kan det vara klokt 
att behålla honom - delvis i förhoppning att hans läraktighet är 

Motiveringar 
till de gjorda valen
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dubbelriktad och att han har förmåga att i tid märka när det är 
hög tid att lägga om kursen. 

Närings- och energiminister 
Som Metallordförande gav Göran Johnsson prov på betydande 
klokskap liksom insikt om vad som krävs för ett fungerande pro-
duktionsmaskineri. Med sin förankring i den fackliga världen och 
sin förmåga att göra pedagogik av sin klokskap är han en given 
nyckelspelare.

Infrastrukturminister 
Svensk infrastruktur är starkt eftersatt (effekt av fokus på röst-
värvande bidragspolitik än till höger, än till vänster) och behöver 
undergå en rejäl och mångsidig upprustning. Den i de flesta läger 
populära Maria Wetterstrand - dessutom med brinnande intresse 
för i varje fall järnvägar - borde vara ett bra val.

Landsbygdsminister
Jakten på storstadsröster har gjort landsbygden till en eftersatt 
del av vårt land. Hela Sverige - inte minst mentalt - skulle må bra 
av en pånyttfödd landsbygd med utveckling av dess mångfacet-
terade potential. Därför ett särskilt landsbygdsdepartement lett av 
en centerpartist av modell icke-Stureplan. En som det förefaller 
gedigen sådan är Lena Ek.

Socialminister 
Bidrags-Sverige är ett besvärligt och krävande fögderi. Bäst att 
det sköts av en ”sosse” och då av en ”sosse” som med Göran Pers-
son som läromästare (”Den som är satt i skuld är inte fri”) och 
som själv i egenskap av tidigare finansminister fått lära sig att 
bidragsguld är inte allt som glimmar. Det finns bara en sådan, 
nämligen Pär Nuder.

Invandrings- och integrationsminister
En invandrings- och integrationsminister måste kunna stå upp när 
det blåser. Och han måste leva i verkligheten och inte fly undan i 
den nebulösa illusionernas värld. Tungt meriterad för uppgiften är 
Ilmar Repalu - han som nere i Malmö  gäller som bossarnas boss. 

Ungdomsminister
Ungdomsarbetslösheten är ett av dagens men också - genom sina 
effekter långt in i framtiden - största och allvarligaste problem.  Här 
krävs en sammanhållen strategi uppburen av ett åtgärdsprogram 
som utmärks av ”nya friska grepp”.

För uppgiften krävs en person med förmåga till ett såväl 
strategiskt som innovativt tänkande med kunskapsbas i hur en 
arbetsmarknad fungerar. Stefan Fölster blir det givna valet.

Äldreminister
Det snabbt åldrade Sverige behöver en egen minister och tales-
man/taleskvinna. Den som tydligast kandiderat för uppgiften är 
den numera lätt åldrade före detta KD-ledaren Alf Svensson. Med 
ännu hygglig förankring i de äldres värderingssyn framstår han 
som den mest kvalificerade.

Utbildningsminister
Skol- liksom utbildningsväsendet måste vägledas av långsiktiga 
mål med en långsiktigt hållbar värderingssyn. Här krävs någon 
som kan formulera och sedan hålla fast vid sådana mål och en 
sådan värderingssyn. Spindeln i Riksdagens nätverk för demokrati 
- Anne-Marie Påhlsson - med tillika förankring i den lundensiska 
akademiska världen förefaller kunna fylla måttet.

Forskningsminister
Här krävs intresse för och förmåga till vittfamnande utblickar 
liksom förmåga att hantera både det akademiska och det brett 
kommunikativa språket. För den uppgiften har DN:s tidigare chef-
redaktör Hans Bergström genom sina under senare år utvecklade 
kontakter med forskarvärlden gjort sig väl kvalificerad.

Media- och kulturminister
Med demokratins kantring till en allt större makt för media - dess-
utom utövad på ett alltmer maktfullkomligt och okontrollerat sätt 
- krävs någon som kan ta fighten med Media-Maffian. Men också 
någon som har kraft och förmåga att sanera den privilegievärld, som 
grundlades av 68-generationens ”kulturarbetare” - en privilegievärld 
som sedan kunnat fortleva tack vare en räddhågsen och infjäskande 
eftergiftspolitik. Här krävs ett återsättande av Cecilia Stegö-Chiló.

Motiveringar 
till de gjorda valen


