
Anf. 103 JONAS SJÖSTEDT (V) replik: 

Fru talman! I den här debatten har Jimmie Åkesson framhållit sig själv som löntagarnas bästa vän mot 

social dumpning och mot försämrade villkor när man ställer löntagare mot varandra.  

Jag menar att det inte håller för en närmare granskning. Jag har ett exempel på det. Den 2 april 

röstade vi i den här kammaren om bemanningsföretag. Socialdemokraterna hade lagt fram förslag om 

att strama upp reglerna.  

Det ska inte vara möjligt att säga upp fast anställda och ta in bemanningsföretag i stället. Det ska inte 

vara så att man kan ta in bemanningspersonal för att täcka upp permanenta behov.  

Det sker i dag. Jag har själv besökt arbetsplatser där man har avskedat fast anställd personal och tagit 

in bemanningspersonal från andra länder och passat på att pressa ned arbetsvillkoren och lönerna för 

dem som arbetar. Det är ett sätt att direkt öppna upp för social dumpning. Det röstar vi emot, men ni 

röstar för att man ska kunna göra det.   

Jag menar att det inte stämmer när ni framhåller er själva som löntagarnas bästa vän. Varför röstar ni 

då som ni gör, Jimmie Åkesson?  

Anf. 104 JIMMIE ÅKESSON (SD) replik: 
Fru talman! Jag tror förvisso att Jonas Sjöstedt och jag gör samma analys när det gäller på vilket sätt 

den europeiska unionen och medlemskapet i den har påverkat den svenska modellen och påverkar 

svenska löntagare och naturligtvis även, som Jonas själv säger, löntagare från andra länder som 

kommer hit. Man dumpar löner och villkor – det gäller framför allt oseriösa företag. Det får en 

konkurrenseffekt gentemot svenska löntagare och gentemot svenska seriösa företag.   

Det här är någonting som är väldigt dåligt. Jag utgår från att Jonas Sjöstedt, som säger sig tillhöra 

arbetarrörelsen, håller med mig om det.  

Då undrar jag varför det är viktigt för Jonas Sjöstedt att hela tiden låtsas som att vi inte gör samma 

analys. Jag förstår inte varför det är så viktigt. Jag förstår inte varför Jonas Sjöstedt ska hitta små 

detaljer i omröstningar i riksdagen varenda gång vi debatterar som egentligen inte alls ger hela den 

stora bilden.   

Jag menar verkligen allvar, Jonas Sjöstedt, när jag lyfter villkoren för svenska löntagare och lyfter hur 

till exempel utstationerad arbetskraft behandlas på den svenska arbetsmarknaden. Jag menar 

verkligen allvar när jag säger att jag vill försvara svenska kollektivavtal och den svenska modellen. Jag 

hoppas att alla krafter som vill det är med mig i kampen för svenska löntagare.  

Det bekymrar mig lite när Vänsterpartiet har bytt fot vad gäller EU-medlemskapet och har bestämt sig 

för att vara för överstatlighet när det passar den egna agendan. Problemet är att när man verkar för 

till exempel en gemensam modell för arbetsmarknaden på den europeiska nivån blir det långsiktigt, vill 

jag i alla fall hävda, ett allvarligt hot mot den svenska modellen. Vad är det som säger, när vi ger 

Bryssel makten över den svenska arbetsmarknaden, att vi får behålla den svenska modellen med 

kollektivavtal, den svenska modell som har tjänat oss så väl i nästan hundra år? Kan Jonas Sjöstedt 

svara på det?  

Anf. 105 JONAS SJÖSTEDT (V) replik: 
Fru talman! Det finns ett uttryck i USA: You can talk the talk, but you cannot walk the walk. Det tycker 

jag är typiskt för Jimmie Åkesson. Du står här, Jimmie Åkesson, och låtsas att du står på löntagarnas 

sida. Men ni är för att förstöra lagen om anställningsskydd. Det röstar ni för och skriver motioner om i 

riksdagen.  

När vi röstar om man ska få eller inte få sparka fast anställda för att i stället ta in bemanningspersonal 

röstar ni med den borgerliga regeringen, som ni gör i de flesta viktiga voteringar, mot löntagarnas 

rättigheter. Då duger det inte att komma stunden efter och säga: Vi slåss för arbetsrätten, vi slåss mot 

social dumpning. Gör man det får man visa det genom sitt handlande, Jimmie Åkesson. Där är 

skillnaden mellan dig och mig: Vi gör det också i praktiken.  



(Applåder)  

 

Anf. 106 JIMMIE ÅKESSON (SD) replik: 
Fru talman! Jonas Sjöstedt säger att man gör det i praktiken. Ändå vill man flytta över makten över 

arbetsmarknadspolitiken till Brysselnivå. Man vill dessutom flytta ännu mer makt till Bryssel. Det är lite 

det som är min poäng. Jag förstår inte på vilket sätt det gynnar svenska löntagare att man flyttar 

makten över svensk arbetsmarknadspolitik och makten över hur de ska ha det på sina arbetsplatser, 

vilka löner och liknande de ska ha till Bryssel. Jag förstår faktiskt inte på vilket sätt det skulle gynna 

svenska löntagare. Jag förstår inte heller på vilket sätt det gynnar till exempel utstationerad 

arbetskraft från andra länder.  

Jag förstår inte det, Jonas Sjöstedt, men det gör säkert du.  

 


