
S offrar välfärden för valseger 
 
I en debattartikel skriver två socialdemokrater om deras föreslagna satsningar på 
familjepolitiken. Förutom att de motsätter sig varje möjlighet för föräldrarna att själva välja så 
presenterar de i vanlig ordning ingen hållbar finansiering. Dessutom representerar de inte 
något samlat regeringsalternativ utan enbart sitt eget parti. Vad vill oppositionen? 
 
Socialdemokraternas budgetmotion innehåller mer bidrag och högre skatter men ingen politik 
för fler jobb. Det är berömvärt att Ann-Christin Ahlberg och Veronica Palm (s) säger sig vilja 
satsa på familjerna, men att använda barnen som ett instrument i jämställdhetsarbetet ställer vi 
oss tveksamma till. Att de helt saknar långsiktig täckning för sina satsningar gör inte saken 
bättre.  
 
I grunden är det självklart att utan jobb så blir det inga skatter och då blir det inga pengar till 
välfärden. Trots två år i opposition har socialdemokraterna fortfarande inte tagit fram en 
hållbar jobbpolitik, och deras löften på andra områden måste då tas med en stor nypa salt.  
 
Allians för Sverige satsar från årsskiftet mer än 20 miljarder kronor på fler jobb, en 
efterlängtad satsning i en tid av varsel och uppsägningar. Samtidigt har vi råd med långsiktigt 
hållbara satsningar på familjepolitiken. 
 
Vårdnadsbidraget är en viktig valfrihetsreform som möjliggör för föräldrar att vara hemma 
med sina barn något längre. Det är märkligt att socialdemokraterna kritiserar denna reform för 
att dränera resurser från kommunerna när den i själva verket, rätt använd, kan användas för att 
skapa andningsutrymme och tid för investeringar i barnomsorgen.   
 
Vidare har vi infört en jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen som uppmuntrar snarare än 
tvingar till en jämbördig fördelning av föräldradagarna. Bland socialdemokraterna finns det 
många som vill tvinga föräldrarna till att dela lika, oavsett om det passar familjerna eller inte. 
Vi tror att föräldrar är fullt kapabla att göra det valet själva utifrån sin specifika situation.  
 
Avslutningsvis är det intressant att se hur socialdemokraterna säger att alliansregeringen är 
”moderatstyrd”, när det i själva verket är fyra partier i samverkan som genom förhandlingar 
kommer överens om en politik för Sverige. Deras uttalande säger mer om deras egen syn på 
miljöpartiet och vänsterpartiet än om oss, och kanske är det förklaringen till varför man 
fortfarande inte ens kan komma överens om en resa till Göteborg.  


