Rekryteringen till politiska
fÖ'lrundsposter gick tidigare
via gäng,e politiska kanaler,
frln fackföreningar, ungdomsklubbar, arb..urk()mmun~r via
di,uikuorganlsationer till de
betydelsefullaste ponerna 1'1
riksplanet. Det var on hIrd
skol. de politiska oC'h fackliga
ledarna genomgick men de"
,.tV utbildning speciellt för det
f tlmt;d. värvet och ledarnl
kom att känna sin folkrörelse
i d~s helhet.
Arbeta,.,.ör..lsens
historia
bjuder ou barnbarn stimulans
od, ..ggehe. Den prägla. .v
färgstarka individer ur olika
yrkesgrupper men nbun genomglende ur en och samma
klan. Arbetarklassens ul1gdomar hIde få karriärmöjlighettr; idromrör.l«n kunde J"d.
fram till fotbollslandslaget och
en plats i solen för nlgra få
och andu beglvningstyper
kunde gon politIsk kuri' r.
För de borgerhga var dtn
politisk. banan ett föga t illtaIlnde .Itemallv i jiamförelse
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med andr a traditiondla karriärer. Arbeurrörelsens politik ..r var darför kanske ett bättre beghningsurvaJ !in motstandarsidans och de förra var
definaivr bättre utbildade i
sma organisationer för demokratiskt parlame-nl3rlskt u bett.
Vlr rörelse producerade darfår antagligen de större poli",k a begävning:.rna.
Numera är skillnaden i r~
kryttring mellan de borg~rli-

UTBILDNING
OCH POUTIK
Ila "ch arbetarrorelstn borta.
Det vanligaste ~ättet lit ta sig
in i pohliken är numera detsamma i :tIla portier. Studenteumm. jurist- .lIer nmhälls·
v("tareu,bildnong vid universiteten föreg!r arnanuen.bef.ttnmgen I kanshhuset, något ämb~sv"rk eUer möjligen utttnings. vddnmgen vid nlgon
facklig organisation. De passande handplockas av paniernas inre cirklar för snabbt
avancemang.
Politikerna rekrytens d att
säg:. b.kvägen och i bästa fan
har de ett kOel engagemang i
ett studentrorbund b.kom sig.
De flesta politiker och ämbetsmän kommer däri"f i
framtJden 3tt ha ungefär samma bakgrund och samma erfarenheter begränsade till den
akademiska miljön. D~tta förhUIande kommer sliken .1\
verka befrämjande pI ~.mfor·
ulndsviljan och kompromissmojligh.t~rna.
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ekonomin beträffar kommer
S!.udiebakllrunden att verka
hämmande p1 det politisk.
tänkandet, eflenom låg.tadi.underVISningen släpar eher d
pltagligt i fÖrhåll.nde till de
problt'lll som ir aktuella i samhället. Undervisning.n hinner
kanske ge respekt for de ekonomiska doktrinem:o., si alt
den fördomsfrihet rom präglade en politiker SOI1l Ernst
Wigfors kommer att bit omöjlig att berEinn •.
Den eftersläpning som kan
observera. j det .kadt'lllisk~
tänkandet 1'1 det ekonomiska.
omrldet lorde tyvärr komma

J

att UIOka. med yuerligare en

beträffand" det politiska.
Det \kuJle vara !Jure,unl att
göra en jäm{arelse mellan Utvecklm8stakten i olik. vetenskaper ~lJer vetensk.p,omrl.
den. Hur fort sp"der sig 'eorrti,ka I2ndvinningar I na'urv~en.kap.rna och hur foTt i
samhäIl5vet.nskaperna~

En ddan under.okning skulle VISa. att innovatIoner har
mycket löture Ut uppst!, ,IS
Igenom och .prid.. Inom naturvetenskaperna an i samhälbvett'nskapem •.
Eftersom en teoretisk vetenskaplig stlndpunkt. som hysn
~v exempelvis en nationalekonom, mbte vara förenad med
mer eller mindre medvetna pohtiska \' ärd tringar, torde dm
vetenskaplig. utvecklingen inom limnet lutionalekononll i
hög gnd hämma,.
En nationalekonom kln antagligen in,e nSrma sig ~t
forskningsproblem lik. fördomsiritt som <'Il naturvetare
kan närma sig sina problem.
En nationalekonom sllr mte
utanfor det problemkomplex
han analyserar, Utan iir .jalv
en del Uta \. de!.
Hur mycket av den klassiska teonbyggn.den var inte :'gnad att r~ttf:irdiga den kim
författarna sj~lv. tillhörde?
Det mest iögonenfallande exemplet från m~rn ud är naturligtvis den ktynesianska
teor,ens vi. doloro••.
Viss.rltgen
pres<'llterades
Keynes makrotenri pI ert pro' ·ok.!i,'t siatt och hade i mycket k.raktaren av ett polit iskt
enngtlium. men lik väl är det
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h, ndl. problem ~ (>nl horde
,h"p med JO-tal't< "mh.lle
",h iM att ge d<lln. gamla
(('O n c-a drag l \' f u ch",r ko n t r,l\t('r<1~ d~n I bro b6ck cr o~h
fo rrl.l\ntng,1( m cn dc.-t <;om \ H
gJ.mnlllr redl n 1930.
!\'.1r dcn k('v n e'1I2 n ~k J t("o r!.
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~~n s storJ problem mcd sugrlJlIonsrenden,er och kronIsk
arbersloshor I n.gr> l \ ' d. mtst
ut, e<klade ,"dus tn't.t~rn. i
och ur"eckltrtg'problem i
r. len av v.rlden fordrlf en
fil rdomsfrthet 1 ränkandet ,om
hlnd r.B p2 grund lV 3mnen:1
ku akra r,
\ h n kan fdg. !II; hur mycket nytt . " har haft i Sverige
3\' den ekonomt<ka for Ilning
,om bed ri" I bnder . ",d Utfo rmandet av den åono misk,l polit Iken,
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Poltukt-n bcdm-s antagligert
mrd hj.lp av tumstock medan
nationtlekonomema tlllhandahUI.r mikrometer kruv, Det
~ r mu"••• nt ut konnat ... att
dt-n socialdemokratiska ekonomiska politiken var keyneslansk redan i .Iutet av 20.ule~
innan nlgon keynesiansk te~ltI
fanns. Den blev det under tnflyunde aven person, som
inte inhämtat sin tids akadcmi.k. ntande pI det ekonomiska området, Ernst Wlg(01"55,
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