Lördagen den 12 november höll moderaterna i Stockholms län nomineringsstämma till
riksdagen. Österåkers tidigare kommunalråd Björn Molin placerades på plats 13 på
riksdagslistan i det provval som alla partimedlemmar får delta i. Nomineringskommittén
föreslog att Molin skulle flyttas ned till plats 24, eftersom han enligt ordföranden Elwe
Nilsson inte företräder den politik som moderaterna nu ska föra.
Österåkers kommunalråd Ingela Gardner sa på nomineringsstämman att moderaterna med
rätta är stolta över att ha ett provvalsinstitut, till skillnad från socialdemokraterna som inte
vågar lita på medlemmarna. ”Därför kommer jag”, sa Ingela, ”att yrka på att Björn Molin får
stå på 14 plats på riksdagslistan och att övriga kandidater flyttas ner ett steg.”
Mikael Sandström från Nacka föreslog att Molin skulle strykas helt och hållet från listan, och
läste upp ingressen till en debattartikel som Björn Molin skrivit i Expressen. Så här lyder
ingressen:
”Debatten om norrländska män som köper sex av ryska kvinnor har upprört många. Samtidigt
undviker politikerna att diskutera knäckfrågan. När ska vi svenskar inse att det inte går att
lagstifta bort världens äldsta yrke? Inrättandet av statliga bordeller är den enda rimliga
lösningen på problemen i Norrbotten skriver moderaten Björn Molin.”
När listan skulle fastställas och kom till 14 plats ställdes Molin mot Nackas kandidat Anna
Kinberg Batra, som myntat uttrycket ”Stockholmare är smartare än lantisar”. Kinberg Batra,
som var nomineringskommitténs förslag, vann omröstningen.
När stämman kom till plats 24 tog ordföranden upp förslaget att stryka Molin från listan, och
det förslaget röstades också igenom.
”Det är en trist historia som orsakats av sakfel och missuppfattningar”, säger Björn Molin.
”Att bli straffad på detta sätt för att ha skrivit en debattartikel om prostitution är
odemokratiskt. Att få föra en fri debatt borde vara en demokratisk rättighet.”
Molin tillägger att han är grovt felciterad av Mikael Sandström och varken förespråkar
prostitution eller statliga bordeller. Så här står det i debattartikeln:
”När ska svenska politiker inse att det inte går att lagstifta bort världens äldsta yrke? Är det
inte på tiden att våra europapolitiker istället arbetar fram ett gemensamt förslag om vad som
ska gälla på den gemensamma marknaden även inom detta område? Legalisering och
inrättande av statligt kontrollerade bordeller är förmodligen den enda lösningen på de problem
som följer med prostitution. Det återkommande fördömandet av ryska kvinnor som besöker
män i Norrbotten visar hur låg nivå det är på den svenska debatten, men det banar samtidigt
väg för en seriös debatt om legala bordeller, vilket jag välkomnar”.
”Att jag inte platsar i det lag som Fredrik Reinfeldt ska leda eftersom jag inte företräder den
politik som moderaterna nu ska föra är obegripligt”, säger Molin. ”Jag är motståndare till
fastighetsskatten, de kommunala utjämningarna och det släpphänta rättssystemet. Jag vill ha
hårdare straff för grova våldsförbrytare och en stor satsning på polisen – när blev detta en
politik som moderaterna inte tänker föra? Jag beklagar alla er moderata medlemmar som delar

den grundsyn som jag har och som röstat för att få in mig i riksdagen. Jag har naturligtvis
aldrig avsett att bedriva någon politik i riksdagen som går emot partiets program.”

