
Anf. 8 JONAS SJÖSTEDT (V): 

Fru talman! Den här debatten handlar om några av de allra mest utsatta och 

exploaterade människorna som finns på svensk arbetsmarknad. Många av dem har känt 

sig tvingade att komma hit för att det finns en familj att försörja någon annanstans. Man 

måste göra det för att klara sin egen och sina släktingars ekonomi.  

Det är människor som vi ganska sällan möter. De tar ingen plats i den svenska 

samhällsdebatten. Vi vet ofta ganska lite om hur de egentligen har det. Men ibland 

kommer de fram i form av nyhetsinslag, till exempel skogsarbetarna som hade lurats hit 

från Kamerun, blev blåsta på sin lön och levde under eländiga förhållanden. Vi vet att 

många av dem som står i de fina restaurangköken i Stockholm jobbar alldeles för många 

timmar. Det värker i benen på dem när arbetsdagen är slut därför att de har stått i 12- 

eller 14-timmarspass, och de får alldeles för lite i lön och är beroende av sina 

arbetsgivare. Det kom fram när det visade sig att chefer på McDonalds sålt 

arbetserbjudanden till människor, som skuldsatte sig för att komma hit och sedan skulle 

betala tillbaka.  

Det är en del av svensk arbetsmarknad i dag, och det är en skamlig del. Detta handlar 

om tusentals människor. Ibland bor de i en skrubb på jobbet. Ibland är de fråntagna sitt 

pass för att inte kunna säga ifrån mot sin arbetsgivare.  

Hur kunde det bli så här i Sverige 2013? Ansvaret ligger helt på Alliansens partier och på 

Miljöpartiet. Ni har skapat detta, och ni får ta det politiska ansvaret. Det duger inte att 

stå här och säga att detta är illa och förfärligt och att man vill göra någonting åt det och 

sedan acceptera att det fortsätter att se ut så här år efter år. Ni får ta ansvaret för att 

det ser ut så för dessa människor.  

Men det skulle inte behöva se ut så. Det kan vara annorlunda. Vi har lagt 

reformförslagen på bordet gång efter gång: Gör arbetserbjudandet till ett rättsligt 

bindande kontrakt! Då kan man säga: Det här blev jag lovad, och det här ska jag ha. Allt 

annat är avtalsbrott. Låt Skatteverket samköra sitt register med Migrationsverket. Så 

svårt kan det väl inte vara? Stävja skattebrott. Se till att folk får den lön de är värda och 

ska ha. Och när någon som inte fått det som utlovats trots allt vågar säga ifrån och 

kräva sin rätt – låt den stanna tiden ut och söka sig ett nytt jobb i stället för att behöva 

bli utskickad ur Sverige. Varför säger ni nej till det? Det är mycket anständiga och 

självklara krav på en arbetsmarknad som fungerar. Här saknar jag svar i debatten.  

När det gäller Alliansen kan jag se en sorts linje i det som sker. Vi ser det också i 

förhållande till arbetskraft från andra EU-länder som tillåts arbeta här med sämre villkor. 

Det är en sorts iskall högerpolitik där man använder arbetskraftsinvandringen för att 

ställa löntagare mot varandra och pressa ned arbetsvillkoren.  

Om inte annat tycker jag i alla fall att man borde tänka på att man slår ut bra företag på 

vägen. De som inte fuskar och inte utnyttjar folk slås också ut av detta. Om man inte 

tänker på löntagarna kan man väl åtminstone tänka på företagen.  

Jag har svårare att förstå Miljöpartiet. Man brukar säga: Att vara liberal är att vara 

kluven. I den här debatten kan man säga: Att vara miljöpartist är att vara kluven. Man 

står och säger att man också vill allt det goda som socialdemokrater och vänsterpartister 

vill. Men ändå håller man fast vid sin överenskommelse. Så är det i debatt efter debatt.  

Men ni är ansvariga! Ni är ansvariga för att de här människorna far så illa i Sverige i 

dag. Menar ni allvar med det ni säger måste ni sätta en gräns för detta: Hit men inte 



längre – förändras det inte kliver vi av. Om Miljöpartiet inte gör det kan man bara 

sammanfatta de fina orden i ett annat ord – hyckleri. Så är det tyvärr.  

Sverigedemokraterna försöker ta lite poäng i den här debatten. Det hade varit mer 

trovärdigt om ni hade röstat bättre i den här kammaren. Så sent som förra året föreslog 

vi att arbetserbjudanden skulle göras bindande och att det skulle göras efterkontroller av 

att man betalat det man ska. Men då röstade ni nej. Sverigedemokraterna är inte och 

kommer inte att bli löntagarnas vän när det väl kommer till kritan.  

För oss vänsterpartister spelar det ingen roll om man är född i Köping, Warszawa eller 

Thailand. Jobbar man i Sverige ska man ha samma villkor. Vi gör inte skillnad på folk på 

det sättet. Det här är viktigt. För det första: Accepterar man olika villkor beroende på 

varifrån människor kommer – och det är så detta i praktiken fungerar i dag – accepterar 

man diskriminering av andra människor. Det gör inte vi. För det andra accepterar man 

då att arbetskraftsinvandring används som ett sätt att pressa tillbaka löntagarnas villkor. 

Det gör vi inte heller. För det tredje accepterar man i så fall att den som utnyttjar andra 

människor vinner, medan seriöst företagande förlorar. Det gör vi vänsterpartister inte 

heller.  

Sist men inte minst: Får vi en svensk arbetsmarknad där löntagare från olika länder 

ställs mot varandra, då är det en farlig utveckling i ett samhälle som präglas av stärkt 

rasism i vissa områden. Starka rättigheter för alla, gemensamt fackligt medlemskap och 

gemensamma kollektivavtal är inte bara en självklarhet utan också en bot mot rasism 

och främlingsfientlighet.  

(Applåder)  


