
Anf. 23 JONAS SJÖSTEDT (V):
Herr talman! För varje komplicerat samhällsproblem finns det en lösning som är enkel, lättbegriplig 
och helt felaktig – normalt Jan Björklunds ståndpunkt i debatten. Så är det även i den här 
diskussionen. Man tror att man kan lösa komplexa samhällsutmaningar genom att förstatliga 
lönepolitiken och tvinga fram lönesänkningar för dem som redan tjänar alltför lite. Det är inte en 
lösning på något samhällsproblem.
Jan Björklund använder strejkförbudet 1990 som argument. Man kan inte använda ett stort misstag 
som argument för att göra om samma misstag igen fast i en annan form. Jag tror att även 
Socialdemokraterna inser att det var ett dåligt förslag. Det var också ett förslag som ledde till att vi 
fällde en socialdemokratisk regering – någonting som vi inte brukar göra varje vecka direkt.
Vi vill att de som kommer hit ska utbilda sig. Vi vill att de ska känna sig hemma i det svenska 
samhället. De ska få ett arbete, och de ska etablera sig. 
Jag tänker på en av mina riksdagskollegor, vars föräldrar flydde hit från diktaturens Iran. De gjorde 
precis det här. De skaffade sig en högskoleutbildning, arbete och bostad, och de fostrade sina 
barn. Ett av dem sitter nu i Sveriges riksdag. Hon sa: Med tillfälliga uppehållstillstånd tror jag aldrig 
att de hade vågat söka till högskolan. De hade inte satsat. De hade inte vetat om de skulle få vara 
kvar i Sverige.
Jag tycker att det är om det som den här debatten borde handla. Om att de som nu är här och är 
föräldrar till blivande riksdagsledamöter, eller vad de nu kommer att göra i framtiden, faktiskt ska 
känna: Här kommer jag att få vara kvar.
Det är ett grundläggande misstag att införa tillfälliga uppehållstillstånd och att koppla 
uppehållstillstånden till arbete. Risken är att man fastnar i arbeten som inte ger trygghet och 
utveckling. Risken är att man utnyttjas av oseriösa arbetsgivare som har all makt över människors 
framtid. Det är dåligt för etableringen i Sverige. Jag önskar att den här debatten mer hade handlat 
om det.
Jag vill tacka både herr talmannen och meddebattörerna för diskussionen.


