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VISBY Almedalen 2010 
Vänsterpartiet vill skapa världens bästa välfärd utan 
vinstintressen.  
 
I partiets vision om världens bästa välfärd finns också allas rätt till 
trygga heltidsjobb, bortbyggd bostadsbrist, billigare tandvård, 
avgiftsfri kollektivtrafik, rättvisa löner för kvinnor, billig hemtjänst för 
äldre, höjt studiemedel, ökad tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning, ökad lärartäthet och att alla ska betala samma 
skatt på samma inkomst. 
Det sade Vänsterpartiets ledare Lars Ohly i sitt tal i Almedalen på 
måndagen. 
"Det här är, som Sverker Olofsson i Plus skulle kunna ha sagt, en 
tydlig varudeklaration. Våra visioner visar i vilken riktning vi i 
Vänster partiet vill att en rödgrön regering ska arbeta", sade han. 
Enligt Lars Ohly handlar höstens val om huruvida vi ska "fortsätta att 
slösa bort pengar på att rea ut gemensamma resurser och kasta ut 
skattepengar på aktieutdelningar - eller om vi ska bygga upp en 
gemensam sektor som ger stöd efter behov", sade han och tillade att 
hans parti kommer att göra allt för att stoppa utförsäljningen av det 
som vi äger gemensamt och privatiseringarna av välfärden. 
Lars Ohly sade att han vägrar acceptera bilden att stora 
skattesänkningar för de som har mest är bra, medan stora satsningar på 
nödvändiga välfärdsreformer ifrågasätts och kallas för orealistiska. 
Enligt Vänsterledaren luras statsministern Fredrik Reinfeldt när han 
försöker ge sken av att regeringens skattesänkningar främst gått till 
lågavlönade kvinnor. 
"Det är helt enkelt inte sant", sade han och anklagade regeringen för 
att i själva verket bedriva en kvinnofientlig politik som har ökat 
skillnaderna mellan män och kvinnor efter skatt. 
Lars Ohly sade att Vänsterpartiets viktigaste prioritering är välfärden 
och att partiet därför kommer att vara "Välfärdspartiet" i den här 
valrörelsen. 
"Mitt mål är att Sverige ska få en ny rödgrön regering. Det kommer att 



bli en historisk regering på många sätt. I den regeringen kommer 

Vänsterpartiet att ingå. Säkert kommer vi att ha några ministerposter, 

men det viktiga är den politik som kommer att bedrivas. Vår regering 

kommer att föra en helt annan politik än dagens. Och den regeringen 

kommer att ledas av Sveriges första kvinnliga statsminister", avslutade 

Lars Ohly. 

  
Jan Carlzon har inte jobbat på SJ men har basat över SAS. Hans 
tankar om företagande, jobbskapande och välfärd svävar dock inte i 
det blå, utan följer beprövade spår. I en krönika nyligen i A perfect 
investment gjorde han följande viktiga iakttagelser under rubriken 
”Vakna Sverige!”: 
”De sista femton åren har bolag med mindre än 50 anställda skapat 
360 000 nya svenska jobb. Under samma period har den offentliga 
sektorn och bolag med över 50 anställda – tillsammans! – skapat 
30 000 nya jobb. 
Siffrorna talar sitt tydliga språk. Ska vi skapa en fortsatt stor välfärd i 
Sverige, måste vi satsa där tillväxten sker: och det är i dag i mindre 
privata bolag. Det är där det skapas nya arbetstillfällen, och därifrån 
kommer följaktligen flest nya skatteintäkter, som ska bekosta en 
fortsatt välfärd och en offentlig sektor.” 
 
Sverige lider fortfarande av en skatte- och företagarpolitik som utgår 
ifrån stora koncerner. Men det är inte där de nya jobben skapas, ej 
heller är det där de flesta svenskar arbetar. Sverige, likt andra så 
kallade rika länder, har sin ekonomiska bas i privata små och 
medelstora företag. Den sektorn sysselsätter ofta 70-80 procent av de 
arbetande i rikare länder. Där sker tillväxt och där skapas en skattebas 
för det gemensamma goda. 
Men det är just denna sektor som den rödgröna 
socialistkommunistiska miljöalliansen vill motarbeta och införa mer 
avgifter och skatter för. Men då blir tomtesäcken gradvis tom, herr 
Ohly. Men fram till dess får man göra det vänsterpolitiker älskar: ta 
och sedan dela ut andra människors pengar. 
 



Sverige är på rätt väg när det gäller arbetslinjen. Mer behöver göras 
för att underlätta för små och medelstora företag att växa och kunna 
anställa fler. 
Jan Carlzon konstaterar i slutet av sin krönika: ”Det är dags för 
Sverige att vakna: Vill vi ha tillväxt, måste vi satsa på det”. 
 


