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Utländsk arbetskraft
Initiativ
Jag har i egenskap av politiskt engagerad fått oroliga vibrationer från svenska företagare som är
oroliga för att utländska arbetare som kommer till Sverige inte har samma förutsättningar som
en svensk arbetare. Det finns företagare som jag har pratat med som till följd av att de förutsätts
och har så låga löner. När en svensk företagare anställer dessa med låg lön så kan företagaren vid
anbud lägga lön under detta till följd av att de som kommer in i vårt land och vill arbeta får så
låga löner. Detta är företagarna som har varit i kontakt med mig oroliga för. De kan inte
konkurrera och lägga anbud på lika villkor.
Vidare är dem oroliga för att utländsk arbetskraft i Sverige tillåts att ha så mycket lägre lön än en
svensk arbetstagare. Jag har hört argument som att det enligt människovärdesprincipen inte är
godtagbart och att de borde få arbeta under samma förhållanden.
För mig personligen känns det en aning konstigt att ta in utländsk arbetskraft enkomma för att
de är billiga. Ska vi värdera människor till följd av deras ekonomiska värde på marknaden eller
för vad människor faktiskt kan!?
Ska man där till se verkligheten i vitögat så måste man erkänna att de inte bor under lika
omständigheter som oss, utan får bo i någon barack bara för att företagaren vill att det ska bli så
billigt som möjligt under den korta anställningsperiod som den utländske är i hans tjänst. Jag
kan se att det vore bra om alla människor fick ett humant mottagande och att de inte lever under
odrägliga förhållanden och ses som något som man måste spara in pengar på. Nu verkar det som
att vi graderar människor utifrån hur mycket vi vinst vi kan göra på dem snarare än på den
faktiska produkten och jag som Centerpartist har svårt att se hur friheten kan bevaras om man
inte lever under samma förhållanden som en svensk medborgare. För helt plötsligt har
företagaren inskränkt en del av friheten för att kunna tjäna så mycket pengar som möjligt. Jag
kan inte se att det är förenligt med vår ideologi eller med gällande konventioner.

Förslag
Därför föreslår jag
Att

Att

Centerpartiet ser över möjligheten att utländsk arbetskraft i Sverige
utan uppehållstillstånd ska verka i Sverige som arbetstagare på
samma villkor som svensk arbetstagare/företagare.
att om första att-satsen går även motionera om innehållet i denna.

