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20060523 i HD med rubriken: ”det går inte alls bra för Sverige.” Göran Persson talar gärna  
om hur bra det går för Sverige.  
 
När de borgerliga  tappade regeringsmakten till socialdemokraterna 1994 var statsskulden 664 
miljarder, för att i dag  under socialdemokratiskt styre vara c:a 1300 miljarder. Danmark och 
Norge har inte någon som helst utlandsskuld. Finland har räknat med att betala sin skuld 
senast 2010. När man tänker på att de övriga nordiska länderna kan samla i ladorna får 
Sverige spara för att orka betala räntan på de1300 miljarderna som de är skuldsatta 
med.   
 
Sveriges ambition har varit att betala av statsskulden med c:a 30 miljarder per år plus ränta. 
Om amorteringen på 30 miljarder skulle bli en verklighet skulle detta innebära att det skulle ta  
40-45 år att bli skuldfria. En ambition som har strandat på det faktum att låneskuldens storlek 
bara har gett utrymme för att betala räntorna.   
 
TROTS GODA TIDER MÅSTE STATEN LÅNA: Sveriges (Radio-Ekot).Det är goda tider 
och bra fart i ekonomin just nu. Ändå måste staten låna stora summor, nästan 64 miljarder 
kronor i år och knappt 40 miljarder nästa år.  
 
Bosse Ringholm säger att lånen behövs för att klara jobben. Men jag menar: ”Trots goda tider 
och en ny regering är skuldbördan så stor att vi aldrig kan betala av denna skuld annat än att 
långivarna efterskänker vissa lån.”  
 
Konjunkturinstitutets generaldirektör är mycket kritisk och säger att staten drar på sig 
ränteutgifter som belastar ett redan mycket skuldtyngt Sverige. 
 
Arbetslöshet, sjukdom och förtidspensionering av medicinska skäl innebär ett svårt mänskligt 
lidande. Men det innebär också stora samhällskostnader. Kostnaden för arbetslöshet, 
sjukpenning inklusive rehabilitering samt förtidspension har ökat med nästan 90 miljarder 
kronor sedan 1994 och väntas i år uppgå till över 200 miljarder kronor.  
 
I år väntas den öppna arbetslösheten ligga på omkring 5,0 procent, detta enligt den 
beräkningsmodell som Socialdemokraterna stödjer sig på.  
 
Den tidigare minskningen av arbetslösheten ökades dock mer än väl av de många  
sjukskrivningarna och förtidspensioneringarna (aktivitets och sjukersättningar) och att 
arbetslösa har flyttats över till andra kolumner i statistiken.  
 
ANTAL ARBETSLÖSA I DAG:  (Kvällsposten 20060622)1161000 som omfattas av: 
246000 öppet arbetslösa. 143000 i ”åtgärder.” 220000 sjukskrivna och förtidspensionerade 
som säger att de skulle kunna jobba. 196000 latent arbetslösa (personer som vill jobba men 
som inte söker jobb, samt studerande som egentligen vill jobba och aktivt söker arbete). 
94000 timanställda som söker jobb. 262000 deltidsarbetslösa som söker jobb/vill jobba mer.   



                                                                                                                                   Sidan 2 av 3 

 
Anders Andersson, ordförande, SPI kävlinge: ATP-systemet med dess avgifter var avsett att 
säkerställa pensionerna men istället har 258 miljarder av dessa pengar förts över till 
statskassan. De återstående 500 miljarderna kommer ej att räcka längre än till år 2010. 
dessutom har anhöriginvandringen av äldre ökat som skall ha pension trots att de inte bidragit 
till betalningen. Allt mindre del yrkesverksamma ska ”försörja” allt fler, politiker och 
pensionärer. Politikerna har ju genom sina särskilda regler om politikerpension sett till att 
deras ålderdom är tryggad, vilket definitivt inte gäller den övriga befolkningen, dem de är 
satta att värna om. 
 
Fritz binder Pensionär: På 90-talet sänktes basbeloppet för pensionsberäkningen med 10 
procent för att vi skulle vara med och betala för statens underskott. Så långt allt väl, men när 
detta var avklarat skulle ju pensionerna återställas. I stället för att höja basbeloppet igen så 
kom den klurige Bosse Ringholm och Göran Persson på att starta ett nytt pensionssystem där 
man kompenserade oss pensionärer med 2 procent i stället för 10 procent. Alltså är vi 
fortfarande med och betalar på statsunderskottet. Göran Persson: allt skall kompenseras så fort 
statsbudgeten det tillät. Krona för krona skall återbetalas till pensionärerna var hans stolta 
budskap. Men så har inte skett! Tvärtom har ytterligare medel från ATP-fonderna överförts 
till statsbudgeten. Nu skryter socialdemokraterna om den fina ekonomin. Då är det ju dags att 
betala tillbaka. Nej, man glömmer medvetet helt skulden till pensionärerna. Detta är inte annat 
än en stöld från pensionärerna.  
 
1997 beslutade Socialdemokraterna tillsammans med Centern att med retroaktiv verkan 
inkomstpröva änkepensionerna. Avsikten var förmodligen att det var de högavlönade som 
skulle drabbas men det var inte det som hände. Ett så litet antal som 375 änkor hade en 
månadsinkomst av (arbete och pension) på mer än 22670 kr. Ändå blev 19800 änkor av med 
hela folkpensionen. Och staten sparade nästan en miljard i stället för beräknade 500 miljoner.   
När nu änkorna har blivit så fruktansvärt förnedrade då kunde man ju tänka sig det här i 
rättvisans namn: Varför inte inkomstpröva barnbidraget. En familj med stora inkomster och 
förmögenhet borde behovsprövas om det finns skäl att få ta del av barnbidraget. Boendet 
fyller ett grundläggande behov. Det gör inte lyxbåtar. Varför då inte beskatta dessa båtar och 
registrera dom. Det kan vara en del i arbetet med att skapa en social rättvisa i samhället.   
 
När det gäller anhöriginvandringen finns det en garantipension som erhålls  
(äldreförsörjningsstödet) som började gälla 1:e januari 2003. som gäller för anhörig som 
kommer till landet och är äldre än 65 år. 
 
Från nätet (google) Göteborgs Universitet  20060710: För år 1990 uppgick kostnaden för 
invandringen till 100 miljarder kronor och för år 1999 till 267 miljarder. För år 2006 kommer 
kostnaden för invandringen att nå enorma belopp som en följd av den nya lagen, som antogs i 
riksdagen av Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.  
 
Dessutom har SVD-Brännpunkt 20020821 en artikel med rubriken brännpunkt med rubriken 
”vad kostar invandringen.” för att riksdagen ska kunna föra en saklig debatt om prioriteringar 
och kostnader över invandringen. Invandringens kostnader uppgick enligt beräkningar 1999 
till 267 miljarder kronor.  
 
I Helsingborgs dagblad 20060803 fanns det en artikel som beskrev satsningen på arbetslösa 
akademiker som blev ett stort fiasko som kostade skattebetalarna 515 miljoner. Detta 
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kostsamma AMS- projekt skulle gett arbete åt 8000 akademiker som istället blev jobb åt sex 
akademiker i sju månader.  
 
Dessutom är Sverige en av EU:s mjölkkossor eftersom vi är en av EU:s största nettobetalare. 
Av de 25 miljarder vi betalar in till EU får vi tillbaka en mindre del än många av de övriga 
EU-medlemmarna. Detta grundar sig på det faktum att Sveriges förhandlare inte har lyckats 
förhandla sig fram till bra avtal med EU. Vi måste stärka våra positioner i EU och förhandla 
fram bättre avtal så att mjölkkossan Sverige får valuta för de pengar den bidrar med.   
 
När det gäller tågtunneln på Hallandsåsen har det uppgivits att den tills i dag har kostat cirka 3 
miljarder kronor efter att en tredjedel av sträckan har borrats igenom. Nu återstår det två 
tredjedelar som teoretiskt och matematiskt skulle kunna kosta 4,5 miljarder till, till en 
sammanlagd kostnad av c:a 7 miljarder kronor. Detta projekt om det blir genomfört 2012 
skulle alltså ta 16 år för att genomföras. Detta under förutsättning att det inte dyker upp fler 
problem som förlänger byggtiden ytterligare, som då skulle fördyra projektet ytterligare. 
  
Jag har försökt att belysa kostnader som politikerna inte vill ta ansvar för. De kostnader som 
jag har presenterat är siffror som har presenterats på nätet och i tidningar. Det är viktigt i alla 
sammanhang när man presenterar statens ekonomi och gör det på ett sätt som motsvarar 
verkligheten. Tyvärr är det så att politiker och makthavare ofta ger svar som inte är med 
sanningen överensstämmande, bara de svar som är politiskt försvarbara. Det är ett sanslöst 
slöseri med våra skattepengar. 
 
Det dukade bord som Göran Persson skryter om att borgarna har fått ta över är kanske inte så 
väldukat när allt kommer omkring. Framtiden får väl utvisa om han får rätt. 
 
Man kan inte förändra  det som hänt, men man kan ta lärdom av det. 
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