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Herr talman! Vi är många som drabbas när girigheten blir drivkraften i den svenska välfärden. Det är 

gamla och det är barn som råkar i kläm. Det är de sjuka, och det är dem som tar hand om de sjuka. 

Och det är eleverna och deras lärare. Otryggheten i samhället ökar, välfärden vittrar sönder och 

samtidigt uppgår vinsterna i välfärdsföretagen till ca 9 miljarder kronor. Det motsvarar lönerna för 24 

000 undersköterskor. Det är pengar som var avsedda för din och min sjukvård, mormors hemtjänst 

och Sixten och Aminehs skolgång. Det är girigt att plocka ut vinst på bekostnad av andras välfärd.  

Vi kvinnor drabbas i flera led. Det är nämligen vi som får ta över när välfärden inte fungerar. Det är vi 

som får gå ned på deltid och hjälpa gamla mamma. Det är dyrt att födas till kvinna. Under ett liv får vi 

kvinnor 3,6 miljoner i lägre inkomster än männen. Det är vi som bär välfärden på våra axlar och 

betalar priset när den fallerar. Vi kläms mellan bristande resurser från samhället, yrkesarbetet och 

huvudansvaret för det obetalda hemarbetet, för barn och för åldrande föräldrar.  

De strukturer som ligger till grund för orättvisan går tyvärr inte att diskutera utan att högern slår ifrån 

sig. När det politiska ansvaret inte tas får vi kvinnor lösa situationen bäst vi kan, alldeles efter egen 

bästa förmåga. Vi har kunnat läsa om hur barnmorskor i Stockholm går ned i arbetstid för att kunna 

garantera en säker och trygg förlossning. Av alla de som har gått ned i arbetstid eller slutat jobba helt 

på grund av att man måste ta hand om anhöriga äldre eller barn är ca 80 procent kvinnor.  

När barngrupperna är för stora ”väljer” kvinnor att gå ned i arbetstid för att säkra sina barns trygghet 

och utveckling. När de åldrande föräldrarna inte får den omsorg de behöver, när matlådorna uteblir 

och den sociala samvaron inte finns där och när sjukvården inte fungerar är det kvinnorna som går ned 

i arbetstid för att garantera sina nära en bra omsorg. De som inte kan gå ned i arbetstid får slita ännu 

hårdare på fritiden. Det som borde göras av omtanke och kärlek blir i stället en nödvändighet.  

Samtidigt pressas de som arbetar inom välfärden allt hårdare. De ska klara av alltmer. Men resurserna 

är inte anpassade till behoven. Arbetstiden, orken och livet räcker liksom inte till. Det betalar vi ett 

högt pris för. Sjukskrivningarna ökar bland kvinnor. Med de försämringar av sjukförsäkringen som 

regeringen har infört kan det för många vara lika med fattigdom och otrygghet. Det är tacken för allt 

slit.  

Med regeringens politik har inkomstskillnaderna mellan könen ökat med 18 000 kronor per år. Kvinnor 

har dessutom lägre lön, sämre möjligheter till karriärutveckling och pensioner som det inte går att leva 

på. I dag är åtta av tio fattigpensionärer kvinnor.   

Det går dock att skapa en ekonomisk politik som sätter kvinnors livsvillkor i centrum. Då behövs först 

och främst insikten om att skattesänkningar gynnar dem som inte behöver ta huvudansvaret för hem 

och barn. Det gynnar dem som har höga inkomster och som inte är beroende av vård, skola och 

omsorg för att deras liv ska fungera. Skattesänkningar gynnar i huvudsak högavlönade män. Det är 

precis den politik som har förts de senaste åtta åren.  

140 miljarder i skattesänkningar har inte lett till ett tryggare och friare samhälle. Det har inte lett till 

lägre arbetslöshet, högre sysselsättningsgrad och bättre välfärd. Sämre trygghetsförsäkringar skapar 

inte fler jobb eller friskare människor. De skapar enbart otrygghet. Höjd skatt på snus är inte lösningen 

på välfärdens underfinansiering. Vi ser ett samhälle växa fram som präglas av orättvisor, otrygghet 

och brist på framtidstro.  

Om skattesänkningar vore svaret på den skyhöga arbetslösheten skulle vi ha haft full sysselsättning i 

dag. I stället har vi massarbetslöshet. Men med en ekonomisk politik som tycks hämtad ur 90-talets 

ungmoderata teorier är det kanske inte konstigt att verkligheten inte stämmer överens med kartan. En 

stark ekonomi byggs inte med skattesänkningar för de rikaste. Ett starkt samhälle byggs inte med 

växande ojämlikhet eller där man bekämpar de arbetslösa i stället för arbetslösheten.   

Vi kan dock välja en annan väg. Vi kan bygga ett samhälle där vi tar ansvar för varandra. Vi kan sätta 

solidaritet och omtanke före girighet. Vi kan använda skattepengar till välfärd i stället för vinster. Och 

vi kan ge förskolor och fritidshem resurser så att pedagogerna hinner med varje barn. Det går också 

att garantera kvinnor en trygg och säker förlossning. Och det går att bygga en äldreomsorg där 

personalen har tid att sitta ned och fika med de gamla, möta deras behov just där och då. Vi kan se till 



att vi har sjukvård med tillräckligt med personal och vårdplatser. Och det går att göra försäkringar som 

ger ekonomisk trygghet för den enskilde även när olyckan har varit framme. Det är ett val som vi gör 

– ett politiskt val, ett val av vilken sorts samhälle vi vill ha.  

I ett sådant samhälle har inte riskkapitalister, holdingbolag, skattesnurror, ränteavdrag och konkurser 

något i välfärden att göra. Så skapas ingen trygghet, ingen frihet. Välfärden ska inte vara till salu. I ett 

sådant samhälle kastar inte staten bort sina pengar på ineffektiva reformer. Vi har inte råd med 

skattesubventionerade hamburgerjobb som kostar 1 ½ miljon kronor styck, eller nedsatta 

arbetsgivaravgifter där varje eventuellt nytt jobb kostar ännu mer. Vi har inte råd att 

skattesubventionera privat städning två gånger som vi gör i dag. Vi har inte råd att sänka skatten för 

bankerna. Det finns investeringar och effektiva reformer som skapar fler jobb. Det är det pengarna ska 

användas till.   

Vi vill se en ekonomisk politik för full sysselsättning där den sociala dumpningen på arbetsmarknaden 

får ett slut. Då krävs det att vi prioriterar offentliga samhällsnyttiga investeringar i stället för ständiga 

skattesänkningar. Det är en ansvarsfull ekonomisk politik som inte bygger på omslag i vädret och 

teoriböcker utan på beslut som förankras i tillgänglig kunskap och som har effekt i människors vardag.  

Vi kan bygga hyresrätter så att de unga kan flytta hemifrån till egna bostäder i stället för att sova på 

soffan hos kompisar eller släktingar eller flytta runt på andra- och tredjehandskontrakt. Det kan inte 

vara meningen att man som ung i dagens Sverige ska behöva bli expert på att bo i kappsäck. Med 

statliga investeringsstöd kopplade till hyresnivåer kan bostadsbristen byggas bort. Med 

upprustningsstöd för hyresfastigheter kan många lägenheter rustas upp och bli energieffektivare utan 

att hyresgästerna behöver flytta på grund av kraftigt höjda hyror. Det skapar nya byggjobb, och 

människor kan flytta dit jobben finns.  

Herr talman! Sverige når inte 14 av 16 miljö- och klimatmål samtidigt som FN:s klimatpanel 

konstaterar att vi måste ställa om till 2020 om vi ska klara det här. Då behövs politiskt 

ansvarstagande, och då kan vi inte fortsätta sälja utsläppsrätter som vi har arbetat in till amerikanska 

banker. Vi behöver en energiomställning där energieffektivisering i bostäder, industri och lokaler är 

centralt men också omfattande satsningar för att göra järnvägen till ett alternativ till bil och lastbil med 

billigare priser, bättre underhåll och utbyggda spår. Kollektivtrafiken behöver byggas ut och försök 

med avgiftsfri kollektivtrafik införas.   

Det behövs också ett statligt långsiktigt riskkapital för att främja teknikutveckling och nya företag och 

därmed nya jobb. I Sveriges storstäder, som här i Stockholm, skulle vi kunna satsa på förnybar energi 

och sätta solceller på i stort sett vartenda tak. Vi är beredda att göra det. Och vi vill göra det 

tillsammans med dem som vill vända utvecklingen.   

Vi gör det redan runt om i landet. Vi genomför rätt till heltid, avskaffar fas 3 och erbjuder i stället jobb 

till kollektivavtalsenliga löner. Vi blir miljöbästa kommun, satsar på att ge ungdomar jobb, erbjuder 

avgiftsfri kollektivtrafik och ger kvinnojourer ekonomiska möjligheter att fortsätta sin verksamhet. Och 

ja, just det: Vi styr dessutom landets mest välskötta kommun.  

Vi gör det för att vi vet att solidaritet, jämlikhet och omtanke är bättre än ett samhälle där pengarna 

blivit målet i sig. Vi gör det för att vi vet att det fungerar i praktiken och gör skillnad i människors liv.  

När vi lägger fram vår ekonomiska politik är det för att vi vet att det kan göras bättre. En ansvarsfull 

budget håller ihop landet. Den prioriterar människors behov framför girighet och utdaterade nyliberala 

teoribyggen. Vi vill använda varje skattekrona så att den kommer till nytta för dem som betalar. Vår 

ekonomiska politik går ihop på papperet, och till skillnad från regeringens fungerar den också i 

verkligheten. Det är en politik för en välfärd att lita på, en politik där välfärden inte är till salu.  

(Applåder)  


