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Yttrande över betänkandet EU:s utvidgning och arbetskraftens rörlighet
(SOU 2002:116)
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att till Utrikesdepartementet överlämna nedanstående yttrande.

Vi anser sammanfattningsvis följande:
•
•
•

Arbetskraftsinvandringen ska tillåtas för att människor som vill och kan ska få chansen.
Arbetskraftinvandring behövs för att vi behöver mer arbetskraft
Arbetskraftinvandring underlättar integration.

Redan idag har Sverige stor brist på arbetskraft. Det saknas arbetskraft i såväl det privata
näringslivet som inom offentlig sektor. Alla uppgifter pekar mot att detta kommer att
förvärras. Därmed försämras Sveriges position i den internationella konkurrensen och våra
möjligheter att finansiera välfärden. Ännu mindre blir möjligheterna att möta den ökande
efterfrågan på välfärdstjänster.
Vårt behov av arbetskraft är stort och synligt för alla. Det finns inget beho v av
övergångsregler i Sverige som skjuter upp ikraftträdandet av en öppen arbetsmarknad när EU
utvidgas. För den som värnar om ett blomstrande näringsliv i Sverige och i Stockholm är
sådan regler orimliga. Det är dessutom diskriminerande. Från små länder som Cypern och
Malta får människor komma omedelbart efter EU- inträdet. För dem som haft oturen att födas i
ett större land som Polen blir det övergångsregler. Utifrån argumentationen att huvudskälet
för övergångsreglerna är att förhindra brottslighet och missbruk bör man alltså dra slutsatsen
att människor från Malta och Cypern är mer hederliga än polacker…
Vi ser inte utländska medborgare som ett hot. Tvärtom skulle en arbetskraftsinvandring vara
utomordentligt värdefull för Sverige. I det läget föreslår en statlig utredning att vi till och med
ska begränsa arbetskraftinvandringen från länder som är medlemmar i EU – en union som vi
är medlemmar i och som har en fri arbetsmarknad som grundfundament. Det behöver inga
diskriminerande övergångsregler för medborgare i andra EU-länder. Tvärtom behövs en
arbetskraftinvandring även från andra länder utanför EU. Missbruk och kriminalitet får
hanteras på sedvanligt sätt. Det finns redan regler och samarbete om detta. Migrationsverket
bör få direktiv att hantera ansökningar om arbetstillstånd snabbt.
Integrationsverket har också visat i sin årsrapport att arbetskraftsinvanring inte står i
motsatsförhållande till en förbättrad integration. Snarare skulle en ökad arbetskraftsinvandring
stärka medvetenheten om den kompetens som finns hos invandrare. Kanske skulle vi också

kunna komma ifrån vanföreställningen att det finns ett begränsat antal jobb att dela på. Och
vanföreställningen att invandrare stjäl hederliga svenskars jobb. Istället är det så att fler
människor i jobb skapar tillväxt, vilket i sin tur ger fler jobb.
Sverige skulle vinna på att vara ett öppet land. Ett land som stänger dörrar blir ett fattigt land,
såväl ekonomiskt som mentalt.

