
Anf. 130 ULLA ANDERSSON (V) replik: 

Herr talman! Det jag undrar över är varför Centerpartiet aldrig talar om kvinnors 

livsvillkor och varför Centerpartiet har varit med och försämrat dem så mycket.  

Vi kvinnors ständiga dubbelarbete med huvudansvar för hem och barn, lönearbete och 

en ekonomiskt utsatt situation påverkar hela våra liv. Vi har i genomsnitt 3,6 miljoner 

lägre inkomst under ett liv än män. Kvinnors hälsa i dag är mycket sämre än mäns, och 

därför är kvinnor mer sjukskrivna än män. Tacken för det från er sida är en 

sjukförsäkring som inte går att lita på. Man vet över huvud taget inte om man får vara 

sjukskriven eller om den administrativa tidsgränsen ska slå till och slänga ut en ur 

sjukförsäkringen.  

De förändringar som ni har genomfört med en stupstock ger sänkta ersättningsnivåer 

och har lett till 75 000 utförsäkrade, varav en majoritet är kvinnor.  

Sett över ett liv är en kvinna sjukskriven med sjukpenning ungefär 160 fler dagar än en 

man, och de senaste tre åren har det skett en fördubbling av antalet långtidssjukskrivna 

kvinnor. Ni har för oss kvinnor och även män som är sjuka sänkt ersättningsnivåerna 

och infört administrativa tidsgränser för hur länge man får vara sjuk, och ni låter sjuka 

människor betala högre skatt. Vid en inkomst på 15 000 kronor betalar en sjuk 1 200 

kronor mer i skatt per månad än en som är frisk och har ett jobb. Så ser Centerpartiets 

politik ut.  

Under er regeringstid har inkomstskillnaden mellan kvinnor och män ökat med 40 

procent eller 18 000 kronor per år. Samtidigt ser vi hur den relativa fattigdomen bland 

kvinnor har ökat kraftigt.  

Varför för Centerpartiet en direkt kvinnofientlig politik, Per Åsling?  

Anf. 131 PER ÅSLING (C) replik: 
Herr talman! Centerpartiet har tillsammans med övriga allianspartier gjort tydliga 

satsningar på kvinnors villkor. Vi har gjort det inom offentlig sektor och inom privat 

sektor. Vi satsar väldigt mycket på att underlätta för kvinnor att ta steget att bli egna 

företagare. Vi gör det i den budget som läggs fram i år, och det har vi gjort på olika sätt 

hela tiden sedan 2006.  

Maud Olofsson är den som i mångt och mycket har varit drivande för att skapa nya 

möjligheter för kvinnor att förverkliga sig själva och sina drömmar att starta företag. Det 

är ett arbete som har gett resultat. Allt fler kvinnor har nu möjlighet att ta steget och bli 

egna företagare.  

Satsningen på att tillåta privata företag inom vård- och omsorgssektorn är också ett sätt 

att låta fler kvinnor få möjlighet att satsa på egna företag.  

Det stämmer inte att vi skulle driva en politik som skapar sämre förutsättningar för 

kvinnor, Ulla Andersson.  

Anf. 132 ULLA ANDERSSON (V) replik: 
Herr talman! Det är färre anställda i välfärden i dag än när ni tillträdde om man ser till 

andel per befolkning. Det säger något. Det är till exempel färre anställda i 

äldreomsorgen som slår väldigt hårt mot oss kvinnor. Ni har sänkt ersättningsnivåerna i 

sjukförsäkringen, och en majoritet av dem som är sjukskrivna är kvinnor.  



Ni har sparat väldigt mycket pengar på åtstramningarna i sjukförsäkringen och de 

sänkta ersättningsnivåerna. Man skulle faktiskt kunna säga att sjuka kvinnor har fått 

betala skattesänkningarna för högavlönade män, och det är en politik som är helt 

förkastlig.  

Hur kan då inkomstskillnaderna ha ökat med 40 procent under er tid, om ni nu är så 

fantastiska? En inkomstskillnad på 18 000 kronor har ni medverkat till. Varför ska hårt 

arbetande, dubbelarbetande kvinnor som sliter ut sig straffas ekonomiskt när de blir 

sjuka och inte ens ha en sjukförsäkring som det går att lita på? Dessutom ska vi 

straffbeskattas, Per Åsling.  

Anf. 133 PER ÅSLING (C) replik: 
Herr talman! Ulla Andersson målar upp en bild som inte stämmer med verkligheten.  

När det gäller de förändringar vi har gjort på socialförsäkringsområdet har vi sett alla 

människor som en tillgång och resurs. Vi har ändrat systemet för att låta sjukskrivna 

människor komma tillbaka in i arbetslivet eller få möjlighet till annan 

kvalitetsverksamhet. Behandlingskedjan bygger ju på att inte sjukskriva människor utan 

låta människor få möjlighet att komma tillbaka.  

De satsningar som vi har gjort på det ekonomiska området bygger på att allt fler 

människor ska komma från utanförskapet in i arbetslivet. Det är mycket viktigt för att 

även kvinnors möjligheter ska förbättras.  

Fler i arbete är det bästa sättet att skapa ett jämlikt samhälle och låta både män och 

kvinnor få bättre förutsättningar.  

 


