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I jakten på väljare skyr socialdemokraterna inga medel och skäms inte för att stå i 
riksdagen och skrämma upp sjuka människor helt i onödan. Där vi försöker skapa 
vägar tillbaks till arbetsmarknaden, och faktiskt vågar prata om det, ägnar sig ledande 
socialdemokrater åt cynisk propaganda.  
 
I uttalanden, debatter och insändare har socialdemokraterna motsatt sig Alliansregeringens 
förslag till ny sjukförsäkring, ett förslag som i korthet innebär att personer som varit 
sjukskrivna i flera år ska genomföra ett tre månaders introduktionsprogram vid 
Arbetsförmedlingen.  
 
Efter genomfört introduktionsprogram ska tiotusentals människor ha fått stöd med 
rehabilitering, terapi och coachning. Det är den största rehabiliteringsinsatsen i svensk historia 
och Allians för Sverige satsar 17 miljarder kronor. För dem som inte hittar en väg tillbaks till 
arbetsmarknaden finns fortfarande möjlighet till sjukskrivning. För att säkerställa att inte svårt 
sjuka drabbas har vi dessutom antagit en komplettering för att säkerställa att exempelvis 
cancersjuka inte omförsäkras. Men kritiken har varit hård och då framförallt från 
socialdemokraterna.  
 
När vi så granskar socialdemokraternas skuggbudget, nyligen inlämnad till riksdagen, 
framkommer det att de inte satsar några extra pengar utöver våra 17 miljarder kronor. Det 
saknas med andra ord omkring tre till fyra miljarder kronor för att de ska ha råd att leva upp 
till sina löften. Slagord om att ”sparka på de som ligger ner” ekar därmed ihåligt. 
 
Samtidigt har socialdemokraterna i princip accepterat hela vår förändring av 
socialförsäkringssystemet. De accepterar kontrollpunkten efter 180 dagars sjukskrivning och i 
deras egna dokument framkommer dessutom en tuffare retorik gentemot sjukskrivna än vad 
något annat riksdagsparti fört fram. Exempelvis anser deras eget välfärdsrådslag att 
sjukskrivna ska prövas mot hela arbetsmarknaden från första dagen.  
 
Därmed skulle den omförsäkring som sker till årsskiftet ske även med socialdemokratisk 
politik. Skillnaden är att vi är öppna med hur det ligger till medan socialdemokraterna 
försöker dölja sin egen politik samtidigt som de svartmålar vår. Egentligen är skillnaderna 
små men vad gör man inte för några röster.  
 
Det är dags att vi påminner socialdemokraterna om att deras politik ledde till 140 
förtidspensionärer om dagen i 10 år. Totalt har Sverige idag omkring 500 0000 
förtidspensionärer. Världens friskaste befolkning blev världens mest sjukskrivna och i 
skuggan av detta har vi infört en ny socialförsäkring där ledorden är aktiva insatser. Vi vill 
undvika att personer som med rätt insatser kan bli friska förpassas till permanent utanförskap 
på låga ersättningar.  
 
Socialdemokraterna låtsas nu företräda en annan politik än de egentligen gör. Det tycker inte 
vi är att ta ansvar och det bidrar inte till ett bättre Sverige. 
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