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Demokrati - vad är det?
Den kvinnliga rösträtten återinfördes efter en lång kamp 1919 och 1921 kunde så,
för första gången sedan 1771, kvinnor delta i riksdagsvalet.
SKB bildades 1916 och hade från början en röst per medlem. Med hänvisning till
den ökande medlemstillströmningen har denna ursprungliga demokratiska rättighet
successivt beskurits. Som exempel kan nämnas att Kampementet idag har en röst
på mer än 160 medlemmar.
Många motsättningar byggdes in i SKB från början och en av dessa är motsättningen mellan boende och köande - köande har inget ekonomiskt ansvar medans
boende har allt ekonomiskt ansvar. Köande har intresse av höga hyror - boende av
låga (se undersökningen utförd av Temaplan).
En gång i tiden avkrävdes ett seriöst sparande av de köande men i decennier
har nu köandet i princip varit gratis (500 kronor per år upp till ett sparbelopp om
10 000). Under denna tid har de boende fått uppleva ständiga hyreshöjningar. Tex
betalar Kampementet idag ca 13.5 miljon i hyror årligen (anska¤ningskostnad ca 27
miljoner).
För att diskutera, och förhoppningsvis lösa, motsättningar …nns bara motionsvägen. Detta innebär att endast en gång per år kan ledningen ställas till svars för sitt
handlande. År 2009 motionerade så en kvinna om begränsningar i motionsrätten
(motion 3)!
Bättre hade varit att föreslå ‡er möjligheter till diskussion, att skilja på de två
grupperna köande och boende, att ta upp en diskussion om hur de två grupperna
kan stödja varandra under den kooperativa devisen Många Hjälper Många. Andra
alternativ hade varit att stödja motionen om diskussionsforum eller motionerna om
en uppdelning med tydliga gränser mellan de två grupperna.
För undertecknad är demokrati: en medlem en röst (valprincipen), ingen medlem får beredas otillbörlig fördel ("stöld" är inte tillåtet), varje medlem har rätt
att yttra sig (yttrandefrihet), varje medlem har rätt att skriftligen meddela sig med
andra medlemmar (tryckfrihet), varje medlem har rätt att få information om sin
organisation (informationsfrihet), varje medlem har rätt att anordna möten (mötesfrihet) osv.
Varför tog inte motionären upp dessa saker?
Mot bakgrund av ovanstående föreslås föreningsstämman
att säga nej till begränsningar i motionsrätten.
att utöka möjligheterna för medlemmarna att göra sig hörda.
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