
Fler tomma löften från Pagrotsky 
 
Igår var det första maj och Leif Pagrotsy talade i Borås. När krisen nu knackar på människors 
dörrar är det viktigt att alla politiska partier visar prov på ansvarstagande. Igår var det med 
andra ord upp till bevis för Socialdemokraterna.  
 
Malmen, stålet, pappret, bilarna, kläderna och musiken, allt Sverige är stolt över och som vi 
framgångsrikt sålt till andra länder har på kort tid förlorat sina köpare. De svenska företagen står likt 
handlare och blickar ut över ett tomt torg. 
 
I en tid när varsel och uppsägningar blir påtagliga i människors liv krävs en ansvarsfull politik. Det är 
en svår balansgång att inte köra Sveriges finanser i diket samtidigt som välfärdens kärna inte 
äventyras. Ledarskap blir att våga prioritera. 
 
I nästan ett halvår har Socialdemokraterna nu sagt sig ha mer pengar till det mesta utan att berätta 
varifrån resurserna ska tas. I onsdags presenterade de också sin budgetmotion, som utöver små 
populistiska skattehöjningar för rika är helt ofinansierad. Däremot säger de sig till hösten vara beredda 
att höja skatten för låg- och medelinkomsttagare – som om det skulle skapa fler jobb. Till dess 
fortsätter den socialdemokratiska sedelpressen att dunka i takt till de egna förslagen. 
 
Bristen på ledarskap har visat sig tydlig när socialdemokraterna inte lyckats lägga fram gemensamma 
förslag med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Istället har de startat en löfteskarusell av historiska mått. 
Socialdemokraternas skattechock, miljöpartiets energiprischock och vänsterpartiets räntechock skulle 
ödelägga svensk ekonomi.  Förhoppningarna om att första maj skulle bli dagen när 
Socialdemokraterna berättar vad vänstertrissens politik innebär infriades inte. 
 
Kontrasten är stor. Allians för Sverige driver Europas mest expansiva finanspolitik men vi är öppna 
med att det inte går att trolla bort lågkonjunkturen och rädda varje jobb. Hur gärna vi än vill. Därför 
förstärker Alliansen kommunernas ekonomi, bygger ut Arbetsförmedlingen och satsar på aktiva 
åtgärder som inte låser människor i arbetslöshet.  
 
Sverige måste våga blicka framåt. Krisen kommer förr eller senare att lämna oss, då är det viktigt att 
vårt land inte har förvandlats till en ruin utan förutsättningar att återhämta sig. Sedan tidigare har 
Alliansen genomfört de största satsningarna på både infrastruktur och forskning i Sveriges historia. 
När det vänder ska Sverige vara redo. 
 
Socialdemokraternas ofinansierade förslag med mer pengar till alla är i själva verket förslag med inga 
pengar till någon. Resultatet blir en massiv statsskuld och nedskärningar efter att krisen är avklarad, 
det vill säga att spara sig in i nästa högkonjunktur.  
 
Det politiska alternativ som avger hundramiljarderslöften men som anvisar 
hundramiljonersfinansiering utmanar inte Moderaterna och Allians för Sverige. Det utmanar hela det 
svenska samhället. Igår utmanade Leif Pagrotsky hela det svenska samhället. 
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