
anf.102 Jonas Sjöstedt (V): 

Fru talman! Åhörare! Valåret 2014 har börjat. Men det som ligger framför oss är mer än ett valår. Det är ett vägval, inte bara för 

Sverige, utan också för Europa. I grunden handlar detta vägval om vilka värderingar vi bygger vårt samhälle på. Vi väljer mellan 

marknadsliberal experimentverkstad och en välfärd för alla. Vi väljer mellan omtanke och girighet. Vi väljer mellan ett öppet 

Europa och ett Europa där högerextrema partier breder ut sig och får inflytande. Vi väljer mellan ett kallt samhälle och ett 

samhälle där människovärdet räknas. Vi väljer mellan samma gamla skattesänkningar och nya reformer. Vi väljer mellan en trött 

regering och ett hopp om en bättre framtid. Det är ett värderingsval. Ingenstans är det tydligare än i frågan om de privata 

vinsterna i välfärden. För vem har vi sjukvården, äldreomsorgen och skolorna? Har vi detta för eleverna, för de äldre och för de 

sjuka? Eller har vi det för att man ska tjäna pengar på det och för att vinstintresset ska styra utvecklingen? Vi väljer det 

förstnämnda. Detta är också tydligt när vi ser på krisen i den svenska skolan. Utvecklingen i skolan är ett allvarligt misslyckande 

som kommer att ha effekter under mycket lång tid framöver. Det kommer att påverka tiotusentals ungdomars framtidsutsikter, 

och det kommer att påverka konkurrenskraften för vårt land. En slutsats kan man dra av krisen i skolan: Marknadslösningarna 

fungerar inte inom utbildningen. Det vi ser är ganska graverande. Resultaten faller. Allra allvarligast är det att så många inte 

klarar skolans grundläggande krav. Chansen till en bra utbildning är olika beroende på var man bor och i vilken skola man får 

börja. Alldeles för få väljer yrkesprogram som ska ge fina och bra yrkesutbildningar och arbetskraft som vi verkligen behöver i 

Sverige. Vi står inför enorma utmaningar för den svenska skolan. Det här har stora och komplexa orsaker. Men det är uppenbart 

att blandningen av skolvalet, kommersialiseringen med vinstintresset och kommunaliseringen har drivit fram en alltmer ojämlik 

skola. Detta drabbar hela skolsystemet och skolans resultat. Lösningen måste bestå av flera olika delar. En del är att staten tar 

ansvar för skolans utveckling. Men då duger det inte att man har en sönderprivatiserad skola, för staten når då ändå inte längre 

än den skola som är statlig. Vi måste få bort det kortsiktiga vinsttänkandet ur utbildningen. Vi vill inte se fler skolkonkurser. Vi 

vill inte se att de pengar som skulle ha gått till elevernas utbildning, lärare och specialpedagoger försvinner till riskkapitalisters 

konton på de brittiska kanalöarna. Vi menar också att man måste ompröva skolvalet. Det är rimligt att man tryggt ska kunna 

börja i den skola som ligger närmast ens bostad. Om det finns särskilda skäl måste man självklart kunna gå i en annan skola. 

Men skolvalet och kommersialiseringen förstärker uppdelningen och segregationen i skolan. Vi inser att det här inte räcker. Det 

är bara en del av lösningen. Vi behöver fler lärare, vilket gör det möjligt att ha mindre klasser. Vi behöver fler speciallärare tidigt 

i den svenska skolan. Vi måste ha mindre grupper redan på fritids och i lågstadiet. Varje barn ska få hjälp med läxläsning i 

skolan. Det ska inte spela någon roll vilken utbildning föräldrarna har. Man ska ha samma chans att göra sina läxor. Vi vill satsa 

särskilt på de skolor som har riktigt dåliga resultat för att lyfta dem. Då har vi en möjlighet att vända utvecklingen. Vi vill satsa 

särskilt på yrkesprogrammen. En bra yrkesutbildning är en bra start på yrkeslivet. Men det kräver att man också ska kunna gå 

vidare till högskolan. Om man upplever att det är en sorts spärr mot vidare studier senare i livet att börja på yrkesutbildning, då 

är det uppenbart att många väljer någonting annat. Det som gjordes var ett misstag. Men vi behöver också högre kvalitet i 

praktiken under utbildningen, en tydligare koppling direkt till företagen och arbetslivet och inflytande över utbildningen för 

företag och arbetsliv. Så kan vi steg för steg vända de fallande resultaten och få en skola som bygger på omtanken om eleverna, 

inte en marknadsstyrd skola. Även på Europanivå märks kontrasten mellan å ena sidan girigheten och finanskapitalet och å 

andra sidan omtanken om de människor som i dag drabbas av krisen. Det vi ser är en europeisk union som räddar banker med 

miljarder euro - det är fullständigt svindlande summor - men låter miljoner unga gå arbetslösa. Vänsterpartiet är och har varit 

de främsta kritikerna av denna misslyckade ekonomiska politik. Vi motsätter oss konsekvent hur EU river ned välfärden och 

arbetsrätten runt om i krisländerna. Vi ser hur denna åtstramningspolitik har varit direkt kontraproduktiv. Vår trovärdighet är 

här hög. Vi spelade en avgörande roll för att Sverige i dag står fritt från euron. I dag försvarar inte ens Jan Björklund 

valutaunionen längre. Han var nog den siste. Vi har också förslagen på hur vi kan göra saker bättre. Vi vill ha bättre villkor för 

löntagare, som nu tvingas lämna sina hem i stort antal för att söka försörjning på annat håll. Vi verkar för kvinnors rättigheter 

och för en human flyktingpolitik. Hur djup krisen än är i Europa är det betydligt värre i länder väldigt nära oss. Vi tror inte att 

lösningen är mer centralstyre, växande EU-makt och den okänslighet som Bryssel i dag står för. Europeiska unionen 

marknadsfördes som en sorts stor tågluff för ungdomarna i Europa. Skillnaden mellan propagandan och verkligheten kunde inte 

ha varit större. Många hade aldrig råd att ge sig ut på någon tågluff. Men väldigt många tvingas i dag att lämna sina hem och 

familjer för att söka försörjning via vilket jobb som helst någon annanstans. Studenter i Madrid och Aten får drömma om ett jobb 

på McDonalds i Frankfurt. Sådant har EU blivit. EU är en del av problemet, inte en del av lösningen. Svaret är mindre makt åt EU 

och mer vänsterpolitik. Valet 2014 kommer att handla om värderingar, om vilket samhälle vi ska ha. Det kommer inte att vara 

en kamp om lämpligheten mellan olika personligheter. Det kommer att handla om vilket samhälle vi vill se. På fyra 

grundläggande områden måste Sverige lägga om kursen. Vi måste bygga ett samhälle som har mindre klyftor mellan rika och 

fattiga och mellan män och kvinnor. Det går faktiskt bakåt när det gäller den ekonomiska jämställdheten i Sverige. Det hänger 

ihop med högerns ekonomiska politik. Den får den effekten om man bedriver den som regeringen gör. Vi måste se att det totala 

marknadstänkandet och privatiseringarna på område efter område, allt från skola till järnvägsunderhåll och apotek, har 

misslyckats. Det är dags att ta bort de ideologiska skygglapparna och återupprätta välfärdssamhället. Vi ser hur otryggheten inte 

leder till arbete. De arbetslösa har en låg a-kassa. Sjuka känner sig inte säkra med sjukförsäkringen. Tanken var att det skulle 

ge arbete. Om det hade stämt, om otrygghet hade gett arbete, då hade vi haft full sysselsättning i Sverige i dag. För så stor har 

otryggheten blivit. Men vi har inte det, eftersom människor inte fungerar så. Det fungerar på ett annat vis. Sist men inte minst 

vill vi att Sverige ska vara ett land att vara stolt över i klimatarbetet. Det är den stora framtidsfrågan. Jag önskar att om några 

år kommer studieresorna hit till Sverige och ser på hur vi gjorde och hur ett land kan vara både välfärdsstat, industrination och 

samtidigt minska utsläppen av växthusgaser. Inget mindre än det ska vi nöja oss med, fru talman. (Applåder) 
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