
Anf. 107 JONAS SJÖSTEDT (V): 

Fru talman! Riksdagskolleger! Åhörare! Vi lever i trianguleringens tid. Jag förstår att många människor 

inte bryr sig om detta ord speciellt mycket. Men om man ska förstå den valrörelse som nu börjar ska 

man fundera på vad detta ord egentligen innebär. Det innebär framför allt att partierna försöker likna 

sina motståndare för att ta bort egna svagheter och försöka röra sig närmare de andra i politiken. Då 

blir det samling i mitten.   

Det är till exempel därför som Moderaterna låtsas vara ett arbetarparti trots att de inte är det. Det är 

triangulering. Det är nog också därför som Socialdemokraterna godtar så mycket av de borgerliga 

skattesänkningarna. Man försöker likna varandra, lurpassa på varandra och ta över delar av varandras 

politik.   

Jag tror att detta är dåligt för det politiska samtalet i Sverige. Jag tror att det tar bort ideologin och 

idéerna ur debatten, men de kommer att behövas i denna valrörelse.   

Vad händer i en politisk debatt där alla samlas runt mitten och försöker likna varandra så mycket som 

möjligt? Där blir politiken i stället inriktad på utspel och på personer och mindre på långsiktigt innehåll. 

Då fokuseras politiken på vad de osäkra mittenväljarna, som har det ganska bra, vill höra. Då finns det 

mycket lite plats för den som är sjukskriven och inte har så mycket röst i samhällsdebatten. Då är det 

få som lyfter fram situationen för de ensamma föräldrarna med barn som kämpar varje månad för att 

betala räkningarna och hålla näsan ovanför vattenytan.   

Detta präglar det politiska samtalet. I en sådan diskussion passar det inte in att diskutera omfördelning 

av makt och rikedom så att vi får ett samhälle med ökad jämlikhet. Men jag tror på ett jämlikt 

samhälle.   

I denna debatt passar inte de svåra frågorna i klimatdiskussionen in. Kan vi i förlängningen arbeta för 

en ekonomisk tillväxt som bygger på ständigt ökande materiell konsumtion? Jag tror inte det. Jag 

tycker att den frågan hör hemma i valdebatten.  

I en sådan diskussion talas det alltför lite om de elever och de barn som misslyckas i den svenska 

skolan därför att det är viktigare att kunna välja än att alla elever får ett bra skolresultat.   

Vänsterpartiet ställer inte upp i detta svenska mästerskap i triangulering. Vi har en politik som skulle 

förändra villkoren, mer än på marginalen, för många människor i Sverige.   

Politik gynnar alltid olika människor och olika grupper i samhället. Där gör man ett val. Det är inte så 

svårt att läsa ut vad denna regerings politik har inneburit och vem som har vunnit på den. 

Höginkomsttagarna är rikare än någonsin. Storbankerna plockar ut större vinster än någonsin. De som 

gör vinst i välfärden har fest varje dag. Men vi ser också hur inkomstklyftan växer i Sverige.   

Vad väljer vi? Vad skulle vänsterpolitiken innebära? Jo, den skulle till exempel innebära att 

inkomstklyftorna minskar i det svenska samhället. När inkomstklyftorna minskar mellan rika och 

fattiga, minskar de också mellan kvinnor och män därför att det hänger ihop. Sänker man skatten för 

de allra rikaste, sänker man den framför allt för män. Slår man sönder sjukförsäkringen för de 

långtidssjukskrivna drabbar det framför allt kvinnor. Dessa saker hänger ihop. En politik för rättvisa 

blir därmed också en feministisk politik.   

Vi satsar särskilt på dem som är mest utsatta i dagens svenska samhälle. Det handlar om de 

ensamstående föräldrarna som vi menar ska ha ett högre underhållsstöd och ha rätt till barnomsorg på 

obekväm arbetstid. Vi vill också satsa på förskola och fritis. Där läggs grunden för Sveriges framtid.   

En annan grupp som har fått stå tillbaka under de senaste åren är stora delar av dem som är unga i 

Sverige i dag och som nu växer upp. Vem är det som inte kan få ett fast arbete i Sverige i dag? Det är 

till exempel majoriteten av de unga. Den sortens land har Sverige blivit. Det är ungdomarna som 

väntar på sms:et i mobiltelefonen där det sägs om de får arbeta i morgon eller inte. Det är de som 

väntar på beskedet om vikariatet förlängs nästa månad eller nästa vecka. Det är de som inte kan 

planera sin framtid. De betalar priset för Alliansens politik.   



Men vi satsar på de unga. Vi menar att fasta anställningar ska vara det normala och att otrygga jobb 

ska vara undantaget när man behöver tillfällig förstärkning.   

Vi satsar på utbildning på fler platser i högskolan. Vi vill höja studiemedlen som har släpat efter. Och 

inte minst satsar vi på att bygga bostäder. Det är ungdomarna som betalar priset för att vi inte har 

byggt ordentligt i Sverige på många år.   

(Applåder)  
Det är de som flyttar runt bland bostäder med andrahandskontrakt. Det är de som blir uppskörtade på 

alldeles för mycket pengar när det är bostadsbrist och bostäder hyrs ut i andra hand. Man kan bara 

göra en sak för att komma åt detta. Det är att bygga fler hyreslägenheter.   

Vi satsar på klimatet. Vi ökar investeringarna mer än något annat parti på de områden där vi vet att vi 

kommer att kunna begränsa utsläppen. Det handlar om att renovera de slitna bostäderna, bygga ut 

järnvägen och satsa på den förnybara energin. Vi måste bygga om Sverige för att klara klimatet.   

Vi satsar även på välfärden. När regeringen har lagt 27 gånger så mycket på att sänka skatten som på 

välfärden gör vi lite grann tvärtom. I dag märker också människor runt om i Sverige att det finns för få 

vårdplatser och att det är för stora grupper på fritis. Då är det dags att lägga om politiken.   

Vi väljer alltså att satsa på jämställdheten, på de unga, på klimatet och på välfärden. Vi menar att det 

är riktig politik som inte faller i trianguleringsfällan.   

I dag är det enligt Konjunkturinstitutet 7 000 färre som arbetar i kommuner och landsting än det var 

2006, trots att vi har blivit 440 000 fler svenskar. Det beror till stor del på att vi har valt att skjuta 

över välfärden till de privata finansiärerna. Där försvinner jobben och blir i stället privata vinster i 

skatteparadis. Vill vi ha en rimlig välfärd behövs både att vi fördelar resurserna på ett annat sätt och 

att vi sätter stopp för privatiseringsexperimentet i den svenska skolan, sjukvården och 

äldreomsorgen.  

Det kanske tydligaste – och kanske också det märkligaste – exemplet på triangulering är Moderaternas 

nya logotyp. Man försöker kalla sig ett arbetarparti. Det gör det parti som genom sin historia har gått 

emot i stort sett varje föreslagen reform som har förbättrat den svenska arbetarklassens villkor. Det 

partiet är fräckt nog att kalla sig ett arbetarparti. Tydligare kan det knappast bli.   

Ett riktigt arbetarparti låter inte de otrygga jobben bli fler. Ett riktigt arbetarparti begränsar 

arbetsgivarnas möjlighet att begränsa visstidsanställningar. Det tar krafttag mot det som blir alltmer 

vanligt på svensk arbetsmarknad, nämligen att man hänsynslöst utnyttjar arbetskraft från andra 

länder, om det så är i bärskogen, bland lastbilschaufförer eller i restaurangkök. Ett riktigt arbetarparti 

gör någonting åt att man missbrukar bemanningsföretagen genom att sparka gamla trotjänare och i 

stället ta in bemanningsanställda.   

Ett riktigt arbetarparti bedriver en skattepolitik som gynnar lågavlönade och hyresgäster. Regeringens 

skattepolitik ger vad man än säger mycket mer till den som har mest, och snart spricker Sverige 

sönder i en liten elit som har mer än den behöver och många som kämpar för att få vardagen att gå 

ihop. Vi har en annan skattepolitik: Vi sänker skatten för många långinkomsttagare i och med att de 

får avdragsrätt för avgift till a-kassa och fackförbund. Vi höjer inte inkomstskatten för någon som 

tjänar mindre än 30 000 kronor i månaden.   

Ett riktigt arbetarparti har en politik för arbete. Hur ska en sådan se ut? Ja, dagens politik har 

misslyckats, och det enda regeringen kan säga är att vi ska fortsätta med mer av det som inte har 

fungerat. Vi kan dock använda det ekonomiska utrymmet annorlunda. Vi kan använda det till 

bostadsbyggande och till att bygga upp infrastruktur. Vi kan göra satsningar på förnybar energi som 

skapar både arbete och exportframgångar. Vi behöver fler som arbetar på våra sjukhus och i 

äldreomsorgen, där alltför många får stressa alltför mycket. Fler arbetslösa behöver få en bra 

yrkesutbildning som gör att de kan ta de arbeten som finns.   

Så ser en politik för ett riktigt arbetarparti ut, och inget av det får vi med dagens regeringspolitik. Det 

finns dock ett alternativ, och för det alternativet krävs det en annan politik – en ny logotyp räcker 

inte.   



(Applåder)  

 

Anf. 108 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M) replik: 
Fru talman! Gustav Fridolin lovade att dagens opposition ska vinna valet nästa höst och byta plats med 

regeringen. Som jag förstod det på Gustav Fridolin var det redan klart. Jag har lärt mig att vara lite 

mer ödmjuk och att överlåta åt väljarna att avgöra det, men frågan är var Jonas Sjöstedt tror att 

Gustav Fridolin placerade Vänsterpartiet.  

I mitten av nästa mandatperiod firar Vänsterpartiet 100 år. Frågan är vad ni ska fira – kryperi för 

kommunistiska diktaturer över hela världen, med uppslutning bakom Sovjetunionen som det största 

lågvattenmärket?   

Ni har haft framgång i vissa val; 1998 blev Vänsterpartiet väldigt starka. Nu hade man makt att 

påverka Göran Persson, som var kraftigt försvagad. Vad gjorde man? År 2000 höjde man brytpunkten, 

år 2001 höjde man brytpunkten och 2002 höjde man brytpunkten för statlig inkomstskatt. 

Mandatperioden därefter accepterades en breddning av förmögenhetsskatten och borttagandet av 

arvs- och gåvoskatten. Det var skattelättnader på 20 miljarder, riktade till dem som tjänar mest och är 

mest välbeställda.   

Vänsterpartiet hade inget att invända och använde inte sin makt till att påverka. Det är Vänsterpartiet 

när det kan och när det har inflytande – när det är på riktigt, Jonas Sjöstedt.  

Nu är frågan: Vad är det ni ska fira på hundraårsdagen – är det att ni har lyckats med bedriften att 

finnas som parti i 100 år utan att bära regeringsmakt i en enda minut? Det är den stora frågan. Om 

man inte använder det inflytande man får av väljarna blir man en ljudkuliss, Jonas Sjöstedt – en 

ljudkuliss ingen bryr sig om. Frågan väljarna måste ställa sig är: Ska man rösta på ett parti som aldrig 

gör skillnad, som alltid viker ned sig och som, om jag förstår det rätt, redan nu har övergivit idén att 

vara en del av en möjlig regeringsseger nästa höst?  

Anf. 109 JONAS SJÖSTEDT (V) replik: 
Fru talman! När jag hörde Fredrik Reinfeldt stå och lite grann försöka läxa upp mig kom jag på att han 

påminde om någon. Det tog en liten stund innan jag kom på vem det var han påminde om, men det är 

Tyko Jonsson. Tyko Jonsson visas på svensk tv varje julafton; han är pappa till Karl-Bertil Jonsson. I 

ett bestämt avsnitt av filmen skäller han ut sin son därför att sonen har delat med sig till de fattiga. 

Tyko Jonsson tror nämligen att alla som frivilligt ger bort någonting är kommunister.   

Jag tror att Fredrik Reinfeldt ska lära sig att alla som frivilligt vill dela med sig av någonting – alla som 

tror på rättvisa och jämlikhet – inte är kommunister. Ta till dig det, Fredrik Reinfeldt!  

(Applåder)  

Anf. 110 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M) replik: 
Fru talman! Idén med replikskiftena är att man ska svara på frågor som ställs, Jonas Sjöstedt. Det är 

en del av demokratins idé, och den tycker jag är väldigt värdefull och viktig.   

Nu påpekade jag att Vänsterpartiet hade ett stort inflytande 1998. Jag satt själv i riksdagen då. Ni 

nådde 12 procent, och det var en kraftigt försvagad Göran Persson. Då fanns det möjlighet att göra 

allvar av allt det Jonas Sjöstedt just har hållit ett långt anförande om. Ni prövades dock på riktigt, i 

verkligheten, och började höja brytpunkten för statlig inkomstskatt – inte en eller två utan tre gånger, 

Jonas Sjöstedt. Mandatperioden efter följde borttagen arvs- och gåvoskatt och breddad 

förmögenhetsskatt.   

Spelar det ingen roll vad man gör i verkligheten om man bara håller brinnande tal som säger något 

annat? Är inte det en del av de demokratiproblem Jonas Sjöstedt påpekade? De stora frågorna är: 

Använder Vänsterpartiet sitt inflytande till att vara något annat än en ljudkuliss? Gör ni verkligen 

skillnad i svensk politik? Ställer ni krav?   

Kanske är det som Gustav Fridolin säger: Ni har redan vunnit, men Jonas Sjöstedt får inte vara med.  



Anf. 111 JONAS SJÖSTEDT (V) replik: 
Fru talman! Mycket av det som är bäst i Sverige och mycket av det jag tycker gör Sverige till det land 

jag fortfarande är stolt över kommer från vänstern. Mitt parti har, trots alla de brister och fel vi 

sannerligen har haft i historien, varit först med att föreslå många av de avgörande reformerna. Det 

gäller löntagarnas trygghet, barnbidrag, utbyggnad av barnomsorgen, rättigheter för homosexuella och 

avskaffande av aga i skolan. Det har funnits en ådra av progressivitet, av att alltid vilja driva på och 

komma framåt.   

Sedan övertar ni den politiken efter hand och kallar den er egen. Den kommer dock från vänster. Jag 

är stolt över att vi har varit en sådan pådrivare i sociala frågor och i värderingsfrågor. Så är det också i 

kommunerna i dag. Vilka kommuner är det som satsar på de lågavlönade? Vilka inför avgiftsfri 

kollektivtrafik? Jo, det är vänsterns kommuner. Det gör ett riktigt arbetarparti. Ett parti som låtsas 

vara ett arbetarparti gör tvärtom, och det gör din regering, Fredrik Reinfeldt.  

 


