
Anf. 15 JONAS SJÖSTEDT (V):
Herr talman! Jag tänkte inför den här debatten att jag skulle mäta lite grann vad de andra 
företrädarna talar om. Själv ser jag utbildningsfrågan som helt avgörande. Ska vi lösa det här 
måste människor få en yrkesutbildning som gör att de kan få de arbeten som vi ser komma.
Jag tänkte att jag skulle mäta hur mycket lönesänkarpartierna – Liberalerna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna – kommer att prata om utbildning i den här debatten. Facit är noll sekunder 
hittills. Så stort är intresset för det som är lösningen här – noll. Ni har bara pratat om 
lönesänkningar och sämre villkor. Extra anmärkningsvärt är att vi har en tidigare 
utbildningsminister som inte verkar tro på utbildning som metod för att ge människor möjligheter i 
livet.
Jag tycker att det speglar vad den här debatten handlar om. Den handlar om vilken sorts Sverige vi 
vill ha. Ska vi göra det som Sverige har varit bäst på – investera för framtiden, investera i 
människor så att de kan få ett arbete och försörja sig, bygga bostäder och bygga bra 
kommunikationer – eller ska vi använda situationen för att försöka öka klasskillnaderna och 
medvetet skapa ett B-lag på arbetsmarknaden?
Nej, vi vet att sänkta löner inte ger fler arbeten. Vi vet att sänkta löner ger fattigare människor som 
har svårare att försörja sig och att det ger usla pensioner. Det är vad vi vet om sänkta löner.
Men vi bör ju rimligen ha en högre ambition än så för vilken sorts samhälle Sverige ska vara. Det 
är klart att vi både ska få ned arbetslösheten och göra att människor kan försörja sig. Man ska 
kunna vara trygg med att man kan leva rimligt gott och försörja sin familj. Det är vår ambition, och 
vi har lösningarna för att nå den.
Jag noterar också att ingen här har försvarat förslaget om tillfälliga uppehållstillstånd. Ingen har 
försvarat förslaget att koppla uppehållstillstånd till arbete. Den enda ledamot som har talat om det 
är Maria Ferm från Miljöpartiet. Hon har noga och väl underbyggt angripit det förslag som 
Miljöpartiet själva kommer att rösta för här i riksdagen om ett tag. Det säger lite om var Miljöpartiet 
har hamnat i dag. Jag tror att jag vet varför ni inte vill försvara det här. Det är därför att ni vet att det 
motverkar etableringen på arbetsmarknaden. Det gör att de som har kommit hit är utsatta och 
utlämnade till oseriösa arbetsgivare.
Vad handlar det om rent konkret? Ta kvinnan som arbetar i restaurangköket och blir utsatt för 
sexuella närmanden av chefen. Samma chef avgör om hon får stanna i Sverige, för om hon går 
kanske hon inte får ett uppehållstillstånd. Hon är i en fullständig beroendeställning. Ska vi skapa 
det medvetet?
Vad säger vi till mannen som har fått jobb på en flyttfirma men inte får ut hela lönen utan blir blåst 
på en del av sin lön? Ska han våga gå till facket och säga att så här ska det inte gå till i Sverige? 
Nej, han riskerar hela sin framtid genom att göra det.
Vi bygger in en fälla, en möjlighet att utnyttja människor i en desperat situation, med systemet med 
tillfälliga uppehållstillstånd och kopplingen mellan uppehållstillstånd och arbete.
Jag tror att det är därför som det är så tyst i den här kammaren om det som ni alla andra partier vet 
och är för, att det kommer att vara uselt för etableringen i Sverige.
Det är viktigt att göra rätt, och vi har förslagen för att göra det. Nästan ännu viktigare nu är att inte 
göra fel. Ni är på väg att göra fel och kasta ut människor i en oerhörd utsatthet och ett beroende av 
oseriösa arbetsgivare. Ni försvårar deras möjligheter att försörja sig själva och bli en del av det 
svenska samhället. Det är hög tid för er att tänka om. (Applåder) 


