
Anf. 24 JONAS SJÖSTEDT (V): 

Fru talman! Även jag vill tacka mina meddebattörer för den här debatten. Innan Mattias 

Karlsson från Sverigedemokraterna utropar sig alltför mycket till löntagarnas stora 

beskyddare och vän här skulle jag dock vilja påminna om att hans parti faktiskt har 

röstat nej till de konkreta förslagen till förbättringar för arbetskraftsinvandrare som vi 

har röstat om här i riksdagen. Lite mer konsekvens vore av nytta i det fallet.  

Det är uppenbart när man lyssnar på Tobias Billström att han i huvudsak är nöjd. Det 

fungerar i stort sett bra. Det finns lite skönhetsfläckar här och där, men 

arbetskraftsinvandringen fungerar enligt en modell som är rimlig.  

Nej, jag är inte överens om det. Jag är helt oenig i det. När vi har ett system där 

människor missbrukas som de gör i Sverige, när man jobbar för en spottstyver, när man 

är rädd, när man bor i en skrubb, när man inte vågar säga ifrån mot sin arbetsgivare – 

då kan vi inte vara nöjda. Det enda sättet att bemöta det är att inse att det har blivit fel 

och att göra om.  

Att göra om måste innebära att man stärker löntagarnas rättigheter. I dag är det faktiskt 

så att en stor del av arbetskraftsinvandringen till Sverige bygger på att man kan 

exploatera de här människorna hårdare. Man kan behandla dem värre, därför att de är i 

underläge.  

Det är inte sjyst. Det är inte okej. Det är inte så vi ska ha det på svensk arbetsmarknad, 

och det är det som har varit den stora skiljelinjen i den här debatten mellan oss som 

tillhör arbetarrörelsen och de andra partierna. Vi vill inte se den här utvecklingen i 

Sverige också.  

Jag vill ha ett arbetsliv där alla får en vettig lön, där man vågar säga ifrån, där man 

behandlas lika oavsett var man kommer ifrån, där man vågar organisera sig fackligt och 

där man kan lita på att ingångna avtal håller.  

Så är det inte i dag. Men dit ska vi komma, och för det krävs en ny regering och en ny 

politik i det här landet.  

(Applåder)  

 


