
Anf. 119 JAN BJÖRKLUND (FP) replik: 

Herr talman! Jag reagerade över beskrivningen av Grekland. Det är sant som Jonas Sjöstedt säger, att 

valet i Grekland verkligen kan resultera i en stor skräll. Om Jonas Sjöstedts kommunistiska broderparti 

vinner i Grekland kan det utlösa en ganska stor kris i det europeiska samarbetet, skulle jag säga. 

Då säger Jonas Sjöstedt att Greklands problem beror på det europeiska samarbetet. Så ser inte 

grekerna det. De förstår att det beror på att de levt över sina tillgångar. Sedan vill de gärna att någon 

annan ska betala. En statsskuld på 180 procent är inte  något som bankerna tvingat på dem, Jonas 

Sjöstedt. Det har de själva gjort. De har själva valt att gå in i detta. De har en fullständigt ohämmad 

utgiftspolitik. 

Jonas Sjöstedts drömsamhälle är ett samhälle med alla dessa bidrag och statliga ersättningar som går 

till precis allting. Det är en fullständig avsaknad av marknadsekonomisk dynamik. I den offentliga 

sektorn finns bara monopol och stora och tröga byråkratier. Det är ett riktigt socialistiskt drömsamhälle. 

Det ska sägas att den politiken också har förts av högerregeringar. Den konservativa nya demokratin 

har minsann inte fört någon liberal västerländsk ekonomisk politik. Det har varit en fullständig 

monopolpolitik och socialistisk politik. Det är det som försatt Grekland i den situation de nu befinner sig 

i. 

Då säger Jonas Sjöstedt: Nej, nej, det är eurons fel. Den fråga jag vill ställa till Jonas Sjöstedt gäller 

hans broderparti Syriza, som kanske kommer att vinna valet. De går till val med ett entydigt budskap, 

att de till inget pris vill lämna eurosamarbetet. Kan Jonas Sjöstedt förklara varför? 

Anf. 120 JONAS SJÖSTEDT (V) replik: 

Herr talman! Det är sant att Syriza inte vill lämna eurosamarbetet, även om jag tror att de inser att det 

så småningom kommer att bli så. Jag tror att de gjorde ett stort misstag som gick in i en valutaunion. 

Du gör det så enkelt, Jan Björklund, men du inser nog att om länder har helt olika ekonomisk 

utveckling får det oönskade effekter om de har en valutaunion. 

Vi hade länder som var överhettade, som hade negativ realränta, till exempel Spanien. Hur bra är det 

för bostadssektorn? Det kan man fundera på. Det blir en explosion av skuldsättning, och sedan faller 

banksystemet ihop. Det hände i Grekland, det hände i Spanien, det hände på Irland. Det är klart att det 

berodde på att de var låsta vid en viss ränta och en viss valuta. 

Vad gör då EU? Jo, allt koncentreras på att rädda banksystemet. Det mesta av de pengar som gått till 

Grekland har gått till att rädda banksystemet och köpa ut de tyska och franska banker som hade lånat 

ut pengarna. Nu har de klarat sig. Nu är de ute. 

Det som förvånar mig mycket, Jan Björklund, är att du inte vill att marknadsekonomin ska gälla 

finanssektorn. Marknadsekonomin ska bara gälla några saker. Om banker ställer till det, om de lånar 

ut pengar på ett felaktigt sätt, om de spekulerar, är det alltid skattebetalarna som i slutändan ska 

betala det hela. Du har någon sorts blind fläck som gör att du inte ser vad den finansiella sektorn 

ställer till med. 

Sedan vältrar man över kostnaderna på grekerna. Ja, det har funnits många problem med Grekland. 

Det är den grekiska vänstern väl medveten om och också villig att göra någonting åt. Jag kan förstå 



den vrede som många greker känner när de inte har sjukvård men ändå skulle bankerna köpas ut till 

varje pris. Pengarna som de ”får” går till någon helt annan, och de har inte möjlighet att ta sig ur den 

ekonomiska krisen. 

Jag är ledsen att behöva säga det, Jan Björklund, men det är din önskedröm som har havererat. Det 

är du som har trott på euron. Det är du som har trott på den ekonomiska politiken. Nu står vi här. Både 

politiken och länderna har gjort bankrutt, och vanligt folk får betala priset. 

(Applåder) 

Anf. 121 JAN BJÖRKLUND (FP) replik: 

Herr talman! Det är ett antal länder i Europa som har fört den ohämmade utgiftspolitiken. De har själva 

försatt sig i den situationen. Den ekonomiska politik man bör föra är enligt min uppfattning den som 

Sverige har fört de senaste åtta åren. Vi går ur finanskrisen som en av västvärldens starkaste 

ekonomier, Jonas Sjöstedt, eftersom vi inte har gjort som Grekland, eller som du hade önskat att 

också Sverige skulle ha gjort, fört en ohämmad utgiftspolitik där sedelpressarna hade fått rulla. Det 

fungerar inte. 

Ja, systemkritiska banker kan man inte låta gå under. Det är erfarenheterna från 30-talet. När man lät 

bankerna gå under, gå i konkurs, ställdes vanliga människor med huslån på bar backe. Besparingarna 

utraderades över en natt. Det ledde till ett socialt missnöje som i sin tur ledde till att demokratin gick 

under i Europa. Det går inte att göra så. 

Den framgångsrika krishanteringen den här gången är att vi inte har fått 1930-talets politiska följder av 

en kris som på ett sätt hade samma karaktär. 

Nej, Jonas Sjöstedt, det är inte euron som östra Europa och Sydeuropa längtar bort från. De går in i 

eurosamarbetet. Det är socialismen de inte vill tillbaka till. 

(Applåder) 

Anf. 122 JONAS SJÖSTEDT (V) replik: 

Herr talman! Vi får väl se vad de längtar efter i Grekland i valet den 25 januari. Det verkar inte riktigt 

som att Jan Björklunds vänner hör till dem som vinner. 

Det här är mycket mer komplext än vad som ryms i Jan Björklunds retorik, som det ofta är. Spanien 

hade låg skuldsättning, riktigt låg. Irland hade jättelåg statsskuld. Sedan kom eurokrisen, 

överhettningen, räddningsoperationer för bankerna, och nu har de skulder som de inte kan betala. Att 

inte kunna se grundläggande nationalekonomiska fakta när man diskuterar frågan gör att man heller 

inte kommer att hitta lösningar på problemen. Det är där vi skiljer oss åt. 

Sedan har vi ett program för att göra någonting åt den här typen av ohämmad finansiell spekulation 

genom en bankdelningslag. Skilj bankväsendet från spekulationen! Ge garantier till bankväsendet men 

inte till spekulanterna! Se till att inte tillåta helt bisarra former av finansiell spekulation som är 

direkt samhällsfarliga! Men ni verkar inte vara intresserade. För er är det viktiga att stå och moralisera 

över greker, inte att marknadsekonomin ska gälla banksystemet. 

(Applåder)  

 


