
Anf. 16 JONAS SJÖSTEDT (V): 

Fru talman! Jag vill först vända mig till Christer Nylander, som frågade hur vi ser på 

arbetskraftsinvandringen. Jag ska säga att en väl fungerande arbetskraftsinvandring kan 

vara något väldigt positivt. Det kan naturligtvis lösa problemen för företag och för en 

nation som behöver utveckla sin ekonomi, och det kan också i bästa fall ge den som 

väljer att utvandra för att ta ett jobb en bättre lön, en bättre framtid, en bättre 

försörjning för familjen och en bättre framtid åt sina barn. Så kan det fungera.  

Så fungerar en del av arbetskraftsinvandringen till Sverige. Det tycker jag att man ska 

vara ärlig nog att säga. Det finns delar av den som fungerar relativt väl. Det är inte den 

som bekymrar mig. Den tycker jag är oproblematisk.  

Men det som man måste ha med sig när man talar om detta och som jag saknar så 

mycket i Miljöpartiets och Alliansens inlägg är att arbetsmarknad handlar om 

maktförhållanden. Det handlar om den makt som arbetsgivaren utövar och den makt 

eller maktlöshet som arbetstagaren kan ha.  

Problemet med den modell som ni har skapat är att den ger all makt åt arbetsgivaren 

och väldigt lite skydd åt den som kommer hit och arbetar. Vad blir då effekten? Effekten 

blir att man utnyttjar människor. Effekten blir att man exploaterar människor. Effekten 

blir att man fuskar och till exempel säljer arbetserbjudanden. Det tar fram det sämsta i 

samhället när det är på det sättet. Det är problemet med hur ni har konstruerat den är 

reformen. Därför kan man inte prata om detta utan att tala om det grundläggande 

maktförhållandet mellan löntagare och arbetsgivare.  

Jag skulle vilja att den som har varit i Sverige och arbetat och sedan väljer att flytta 

hem igen säger: Där blev jag behandlad hyggligt. Där fick jag bra betalt. Där gick jag 

med i facket. Där lärde jag mig hur man kunde organisera sig. Där kunde jag klaga om 

något var fel, och jag kunde få rätt också. Så är det dock inte i dag. Vi vet att många av 

dessa människor blir utnyttjade, arbetar för länge, är exploaterade och är rädda. Man 

vågar inte säga ifrån, för då åker man ut.   

Det handlar om makt, och ni har gett all makt till arbetsgivarna och nästan inget skydd 

till de människor som kommer hit för att försörja sig. Det är problemet med era vackra 

teoretiska modeller. De täcker inte in makten över huvud taget.  

Vad är det då vi har föreslagit? Det märkliga i den här debatten är att våra förslag – det 

som vi rent konkret har fört fram – aldrig bemöts från den borgerliga sidan eller från 

Miljöpartiet. Vad är det för fel på att man får ett bindande avtal? Man säger: Så här blir 

det, det här gäller, och det är juridiskt möjligt att pröva det. Vad är det för fel på det? 

Ingen svarar på det.  

Vad är det för fel med att Skatteverket kontrollerar att företag sköter sig? Är det inte 

ganska rimligt? Borde inte regeringen vara den första att förespråka sunt företagande 

där man betalar skatt och gör rätt för sig?   

Vad är det för fel med att den som påtalar missförhållanden inte ska straffas genom att 

skickas ut ur landet? Det svarar ni aldrig på. Ni talar i allmänna ordalag om att det kan 

bli lite bättre och att det är beklagansvärt och så vidare, men vi har ju lagt fram 

förslagen! Varför säger ni nej till dem? Varför säger de borgerliga nej? Varför säger 

Miljöpartiet nej till dem, och varför säger Sverigedemokraterna nej till dem när vi röstar i 

den här kammaren?  



Jag skulle vilja vända mig särskilt till Miljöpartiet och höra: Var går er gräns? Är ni 

beredda att stå här om ett eller två år och säga: Ja, det är lite bekymmersamt, och nu 

har vi haft en ny skandal, människor är utnyttjade och vi tycker att det är fel, men vi 

fortsätter att stödja överenskommelsen? Var finns er röda tråd? Är ni över huvud taget 

trovärdiga när ni säger att ni vill skärpa kraven? Ni har sagt det gång på gång, men det 

händer faktiskt absolut ingenting.  

(Applåder)  


