
Anf. 14 JONAS SJÖSTEDT (V) replik: 

Herr talman! Stora delar av EU är i djup ekonomisk kris. EU har räddat banker med otroliga summor, 

men man har offrat löntagare och ungdomar som inte får ett arbete.  

En del av dem som blir arbetslösa kommer hit och arbetar på svensk arbetsmarknad. En del av dessa 

utnyttjas hårt. De får lägre lön. De får jobba med f-skattsedlar fast de egentligen är anställda. De 

jobbar på byggen, kör lastbil, jobbar för städfirmor och i restaurangkök.  

Hur ska vi ta emot dessa människor? Jag tycker att vi ska emot dem genom att ge dem samma villkor 

som svenska löntagare. Det spelar ingen roll om man är från Warszawa eller Varberg. Man har rätt att 

bemötas på samma vis.  

Men det säger inte Moderaterna. I lördags stod du på Norrmalmstorg och talade emot att svenska 

regler ska gälla i Sverige. Du kallade det för protektionism. Jag menar att det handlar om att behandla 

människor på ett sjyst sätt.  

Vad händer om vi accepterar att det fortsätter som det är i dag, att den som är från Warszawa får 

lägre lön än den som är från Varberg? Ja, då utnyttjar vi människor bara för att de kommer från ett 

annat land. Då ställer vi löntagare mot varandra, och vi slår ut seriösa och bra företag som vill 

behandla sina anställda väl. Vi gynnar då de som är beredda att utnyttja människor bara för att de är i 

en utsatt situation och kommer från andra länder.  

Varför, Fredrik Reinfeldt, ska inte en löntagare från Warszawa ha samma rättigheter som en löntagare 

från Varberg, om de jobbar sida vid sida, kör lastbil för samma firma eller om de städar i samma skola 

på kvällarna?  

Anf. 15 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M): 
Herr talman! I Sverige tycker vi att svenska regler och lönenivåer ska gälla, men det innebär inte att 

alla ska ha exakt samma lön. I grunden tror jag på öppenhet och konkurrens, och det misstror ju 

Jonas Sjöstedt.   

Vad är tankemodellen bakom det som Jonas Sjöstedt försöker att beskriva här? Vad är problemet? 

Problemet är människors rörlighet. När människor rör sig över gränser och lämnar länder som har låga 

ekonomiska nivåer väcker det naturligtvis frågor. Hur ska lönenivåer och villkor se ut?  

Hur fungerar vi då som människor? Ser vi det som Jonas Sjöstedt ser: bara problem, bara oönskade 

situationer och bara hot? Se till att stänga gränserna och att människor inte rör sig mellan länder! Eller 

är det här en väg till en bättre framtid för många människor, någonting som de har hoppats på för att 

komma ur fattigdom och att med rörlighet komma till bättre förutsättningar? De jobbar kanske ett tag, 

skickar hem resurser och börjar bygga ett starkare Polen – för att ta det exemplet.   

Det har skett en exempellös utveckling i Polen från det kommunistiska förtryck som de kom ur. I 

realiteten har de levt med den typ av värderingar som Jonas Sjöstedt har vigt sitt liv åt. Men nu har 

man i Polen äntligen fått förutsättningar för att förbättra sina villkor.  

Men då meddelar Jonas Sjöstedt att han ser bekymmer med detta. Här ska inte människor röra sig. 

Här får det inte finnas någonting som är olika. Hans uppenbara utgångspunkt är att regler ska stoppa 

och hindra.  

Jag tror helt enkelt inte på det vägvalet, Jonas Sjöstedt. Jag tror att det är bättre att stå upp för 

öppenhet. Jag tror att det bättre att människor får röra sig över gränserna. Jag tror i grunden att det 

är bra att man kan jobba också i andra länder och på det sättet bidra till en bättre egen framtid.  

Det är så man måste göra i politiken. Man väljer väg. Och det är också så som man letar fram 

exemplen. Ser man, som jag har försökt att göra, det positiva och det möjliga – som har förbättrat för 

människor – eller är det som Jonas Sjöstedt säger, att man hittar exempel som oftast bygger på att 

någon har misskött någonting och inte följt lagar och regler. Med den ursäkten vill man stänga ned. Så 

ser vägvalen ut.  



(Applåder)  

 

Anf. 16 JONAS SJÖSTEDT (V) replik: 
Herr talman! Fredrik Reinfeldts svar är politik när den är som sämst: svara inte på frågan, tillskriv din 

motståndare åsikter som han inte har och nöj dig med det.  

Men du kommer inte undan, Fredrik Reinfeldt. Varför vill inte du att den som kommer från Warszawa 

ska ha samma lön och rättigheter som den som kommer från Varberg? Vad händer med det samhälle 

där man ger sig själv rätten att utnyttja människor? Det handlar om lastbilschaufförer för 3 000–4 000 

kronor i månaden eller om bärplockare som inte får betalt. Vad händer med det samhälle där man 

ställer löntagare från olika länder mot varandra, när man tycker att någon är mindre värd därför att 

han eller hon kommer från ett annat land, när man slår ut seriösa arbetsgivare och låter skojarna 

vinna kontrakten?   

Det är ju det ni gör. Ni står ju aldrig upp för löntagarna. Jag kan nämna Lavaldomen, 

tillsvidareanställningar och f-skattsedlar. Ni gör ingenting. Ni låter detta ske. Jag vill att människor som 

kommer hit och arbetar ska behandlas väl, och ni lägger inte två strån i kors för att det ska bli så.  

Det är skillnaden mellan höger och vänster i valet till Europaparlamentet och i riksdagsvalet.  

(Applåder)  

 

Anf. 17 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M) replik: 
Herr talman! Det bekräftar väl exakt vad jag sade. Vilka exempel letar man upp? Vad är det för 

beskrivning som Jonas Sjöstedt ger av ett Europa som har skapat fri rörlighet för arbetskraften? Hur 

många positiva exempel hörde ni om? Har Jonas Sjöstedt sett någon människa som via arbete har fått 

det bättre? Har han sett någon som har längtat efter att komma till ett annat land därför att det råder 

arbetslöshet i det egna landet? Nej, aldrig hör vi om dessa exempel.  

Jonas Sjöstedt bryr sig inte om löntagarna. Han vill stänga ned så att facket kan styra och bestämma. 

Det är vad Jonas Sjöstedt säger. Låt människor prata med sina framfötter. Låt dem visa vad de 

önskar. De vill ha jobb, och i Sverige ska svenska lönenivåer gälla. Men mitt besked till dig – och vi har 

sagt det vid tidigare tillfällen – är att det i Sverige inte råder exakt samma lön.   

Jag tror i grunden på individuell lönesättning. Givet att man ska kunna leva på sin lön får det vara lite 

olika. Men de exempel som Jonas Sjöstedt nämner är ju inte en följd av hur svenska lönenivåer ser ut, 

det är ett öppet missbruk. Det är ingenting som vi står bakom, absolut inte.  

Men exemplen avslöjar vad som är det bakomliggande politiska syftet.  

(Applåder)  


