
Anf. 81 JONAS SJÖSTEDT (V) replik: 

Fru talman! En social kris dominerar stora delar av EU, en politisk och ekonomisk kris. Vi ser ökad 

fattigdom, och vi ser stora nedskärningar i välfärden i många länder. Hundratusentals människor 

måste emigrera undan en politik som har misslyckats på många sätt. Det gäller Sydeuropa, men det 

gäller även till exempel Irland.  

En av de saker som blir tydliga i den här krisen är att kvinnor betalar ett väldigt högt pris för krisen. 

När välfärden rivs ned får kvinnor gå in med sitt obetalda arbete och göra det som förut gjordes 

genom en välfärdsstat. Vi ser också problem med våld mot kvinnor. Vi ser reaktionära uppfattningar 

om jämställdhet som breder ut sig i Europeiska unionen. Jag menar att det hänger samman med den 

ekonomiska och politiska utvecklingen inom EU.  

Vi kan knappast skylla på EU när vi talar om jämställdheten i Sverige. Vi har inte varit under samma 

tryck som EU:s ekonomiska kris har varit, bland annat för att vi var kloka nog att tacka nej till EU:s 

valutaunion. Men vi kan skylla på dig, Jan Björklund. Du har suttit i regeringsställning i sju och ett 

halvt år. Under den tiden har inkomstklyftan mellan män och kvinnor ökat dramatiskt. Det är 

fullständigt häpnadsväckande hur ni genom er politik har lyckats dra isär inkomster mellan män och 

kvinnor och öka klyftan med nästan 50 procent.  

I dag är livstidsinkomsten för en man förväntad att bli 3,6 miljoner kronor högre än för en kvinna. Vi 

har gått snabbt bakåt vad gäller jämställdheten i Sverige under din tid som vice statsminister.  

Är du nöjd med den här utvecklingen? Är det rimligt? Tycker du att ni har gjort tillräckligt som regering 

för att jämna ut inkomstklyftan mellan män och kvinnor i Sverige?  

Anf. 82 Utbildningsminister JAN BJÖRKLUND (FP) replik: 
Fru talman! När jag gick hit i morse läste jag på programmet att det skulle vara en EU-debatt. Jag 

debatterar gärna jämställdhetspolitik i Sverige med Jonas Sjöstedt. Jag gör det hela tiden. Men här är 

två representanter från två partier varav det ena är det mest EU-positiva och det andra avskyr EU och 

vill gå ur, då kunde det kanske vara intressant att ägna meningsutbytet något åt det.  

Jag svarar gärna att jag inte är nöjd med jämställdheten. 3,6 miljoner är skillnaden i livsinkomst 

mellan kvinnor och män. Det har det varit i ungefär 30 års tid. Det var precis lika mycket när ni styrde. 

Jag är inte nöjd med att vi inte har kommit längre. Men det är klart att det påverkas av att vi har haft 

en europeisk kris, som Jonas Sjöstedt för övrigt noterade att vi inte har drabbats av i Sverige. Det är 

intressant, Jonas Sjöstedt! Det är intressant!  

Vi har inte drabbats av den eftersom vi har skött våra kort. Vi har inte gjort som länderna i Sydeuropa 

och bara spenderat, spenderat och spenderat utan att ha skatteintäkter. Vi har inte fört vänsterpolitik. 

Det är därför som vi inte har hamnat i ekonomisk kris, Jonas Sjöstedt.  

(Applåder)  
Berätta nu i stället, Jonas Sjöstedt, varför du vill att Sverige ska lämna det europeiska samarbetet. Det 

är ändå det vi är för att tala om. Varför vill du lämna EU?  

Anf. 83 JONAS SJÖSTEDT (V) replik: 
Fru talman! Så snabbt Jan Björklund kan fly från ett ämne när det inte passar.  

Du vet, Jan Björklund, att inkomstklyftan mellan män och kvinnor har ökat i Sverige med mellan 40 

och 50 procent under den tid som du har varit ansvarig minister. Det är en jämställdhetspolitisk 

katastrof som du har varit med och administrerat. Det beror till stor del på att ni inte har gjort 

någonting för att höja kvinnors löner, som fortfarande är för låga. Det beror på att ni har sänkt skatten 

för de rikaste, och de är män. Och ni har försämrat sjukförsäkringen för dem som är 

långtidssjukskrivna; de är oftast kvinnor.  

Nu står du där och är ansvarig för en av de största tillbakagångarna för jämställdheten mellan män och 

kvinnor i Sveriges historia, och du har ingenting att säga – inte ett förslag. Du kan inte säga vad ni har 

gjort, vad ni inte har gjort – ingenting.  



Jag tycker att det här är en viktig fråga. Jag vill nämligen att Sverige ska vara ett föredöme i Europa 

när det gäller jämställdhet. Nu går vi med full fart bakåt, tack vare din politik. Och det vill jag ändra 

på.  

Anf. 84 Utbildningsminister JAN BJÖRKLUND (FP) replik: 
Fru talman! Jonas Sjöstedt måste vara väldigt stressad över Gudrun Schyman. Jag kan inte förstå 

detta på något annat sätt. Jag är väldigt häpen över att vi har en EU-debatt – en debatt på fyra år om 

EU-frågor – och Jonas Sjöstedt kan inte diskutera EU-frågor.  

Jag diskuterar gärna jämställdhetspolitik i Sverige. Vi gör det varje gång vi har partiledardebatt om 

inrikespolitik. Inkomstklyftorna är i grova drag dess värre oförändrade jämfört med tidigare under er 

tid, Jonas Sjöstedt. Vi borde ha kommit längre, och jag är missnöjd med det. Vi har ett långt program 

för att komma vidare också i den frågan.  

Men om vi tittar på jämställdhet ur ett europeiskt perspektiv, för att anknyta till det debatten ska 

handlar om, är det intressant att när man tittar på länder som har fört vänsterpolitik och som har 

misskött sin ekonomi. Vem är det som drabbas? Det är kvinnorna. I Grekland drar man ned på den 

offentliga sektorn därför att man har fört en vänsterpolitik som har sprutat ut utgifter utan att ha 

täckning för det. Då måste man dra ned. Vad drar man ned på? Man drar ned på välfärdssektorn. Och 

det är kvinnorna som får bära jobbet.  

Genom att ha en stabil ekonomi i Sverige, vilket du nyss erkände att Sverige har, har vi lyckats skydda 

kvinnorna och jämställdheten under dessa svåra år.  

(Applåder)  


