Vind i seglen för fyra år till
Valrörelsen har växlat upp och opinionsläget vänder sakta men säkert för Alliansen. Vi träffar
statsminister Fredrik Reinfeldt för några snabba frågor mellan möten med gymnasieelever
och torgmöten.
Vad är den viktigaste politiska frågan i valet?
– Jobben. De ger självständighet, arbetskamrater och en mening i livet. De är också nyckeln
till starka offentliga finanser. Fler som jobbar ger en varaktig och uthållig tillväxt.
Hur ska arbetslösheten bland unga och utlandsfödda minska?
– Långsiktigt handlar våra utbildningssatsningar om att höja kunskapsnivån och resultaten i
skolan så att man får lättare att komma i arbete.
– Med rot, rut, halverad restaurangmoms och sänkta arbetsgivaravgifter, främst för
ungdomar, har det skapats 50 000 riktiga jobb. Många av dem har gått till unga och utrikes
födda. Det är servicejobb som växer fram med schysta villkor. Vi vill ytterligare skruva ned
arbetsgivaravgiften för dem under 23, eftersom vi tror att den gör störst skillnad när
ungdomar är som yngst.
Vad skiljer Alliansens och Socialdemokraternas valmanifest?
– De har tagit med våra skolsatsningar, det är bra. Den stora skillnaden är att de har kvar
stora skattehöjningar på företag och unga. Med det finansieras bidragsutbyggnad och
arbetsmarknadspolitiska åtgärder som inte har fungerat tidigare.
– Vårt är ett färdigt regeringsprogram, deras är mer en skiss inför uppgörelserna med andra
partier. Då kommer bensinskattehöjningar, nedlagda flygplatser och avbrutna
väginvesteringar.
Du talar mycket om staden – hur inkluderas landsorten i Sverigebygget?
– Det handlar delvis om storskalig infrastruktur, vi har lyft infrastrukturen i hela landet. Det
är viktigt för möjligheten att överleva i landsbygd och glesbygd. Sedan har vi
landsbygdsprogrammet som handlar om att upprätthålla servicenivån i glesbygd. Det är
väldigt viktigt att inte fördyra de transporter som möjliggör storskalig industri och
företagsamhet runt om i olika delar av Sverige. Vi lägger inte en ökad börda på företagandet
som de andra vill göra.
Borde Sverige begära omförhandling av EU-direktiven som styr jakten så att de anpassas
efter storleken på de svenska viltstammarna?
– Ja det tycker vi, den borde föras ned på en nationell och regional nivå för
självbestämmande. Vi tycker att vi nu har en livskraftig rovdjursstam när det gäller varg som
gör att det är befogat att ha licensjakten som varit omdiskuterad.
Du har kallat försvaret för ett särintresse, hur ser du på det idag?
– Försvaret är viktigt i en tid när de säkerhetspolitiska hoten förändras i vår omvärld. Därför
har vi svarat upp med finansierade satsningar på försvaret sedan några år tillbaka. Det
uppenbara att få incidentberedskap och övningsberedskap, flygtimmar, sjöstridskrafter som
kan verka och fungera. Ökad beredskap på Gotland. Vi förbereder också en uppväxling när
det gäller materielanslagen.
Slutligen, vad vill du säga till den som funderar på att rösta på SD?

– Den som funderar på att rösta på Sverigedemokraterna vill byta regering. Jag tycker att
han eller hon ska ställa sig frågan: är det inte viktigare att vi har ordning på ekonomin,
jobben och att vi har en väl förberedd regering än att säga att det viktigaste och enda jag ska
utgå ifrån är om jag är kritisk när det gäller invandring.
Med den sammanfattningen av valets huvudpunkter lämnar vi statsministern för fortsatt
valspurt.
Per Selstam
EXTRAMATERIAL
SKOLA/VÄLFÄRD:
Varför behövs vinster i välfärden?
– Det behövs kvalitet i välfärden. Dit räknar vi att få välja vilken skola, vårdcentral och
äldreboende. Ska den valfriheten ha någon betydelse då behövs det mångfald, olika utförare
och entreprenöriellt tänkande i många skattefinansierade sektorer. Det har kommit med
friskolor och alternativa utförare. Vi tänker ställa krav på långsiktighet och att man har bra
ägare, men det viktigaste är att man slår vakt om kvalitetstänkandet och rätten att välja.
Ska utbildning löna sig?
– Ja det är klart den ska. Man utvecklar sig själv, kan ta större ansvar. Man kan få högre lön.
Vi har bland annat uppmuntrat att vi ska få högre löner för lärare i Sverige, en bred
akademikergrupp som halkat efter, för att visa att det ska löna sig att utbilda sig.
Värn- eller hjärnskatten kostar enligt uträkningar inget att ta bort. Ska den avskaffas?
– Vi har inga förslag på ofinansierade skattesänkningar. Vi har en mycket bättre
skattesituation nu än när vi tillträdde, som förutsättningarna för att ägande, starta, driva och
växa med företag, förutsättningarna för arbete. Också förutsättningarna för de med längre
utbildningar har förbättrarats med de förändringar vi har gjort
LANDSORTSFRÅGOR:
Ska alla svenska kommuner tvingas ta emot flyktingar och ensamkommande flyktingbarn?
– Inte tvingas. Vi har utsett två förhandlare som möjliggjort att fler kommuner tar på sig ett
åtagande, det är den riktiga utgångspunkten. Vi har också infört särskilda stimulanser till
kommuner som tar emot fler flyktingar.
Delar av landsbygden avfolkas, behövs kommunsammanslagningar?
– Det här tittade ansvarskommittén på och sa att det kunde vara motiverat. Men lyssnar
man på hur det låter i Sverige så är den folkliga opinionen väldigt ofta att man vill dela
kommuner. Uppenbart finns någon längtan efter något lokalt nära.
Rent administrativt är det svårt att sköta den med en storlek under 10 000 invånare. Det är
grundläggande åtaganden vi har lagt på kommunerna, äldreomsorg, förskola, grundskola –
stora skattefinansierade offentliga ansvar. Det kräver ett visst befolkningsunderlag för att
göra det möjligt. Men drivkraften för många är i alla fall att försöka få fler kommuner.
TILLÄGG TILL FRÅGAN OM JAKT.
– Vi har gjort regelförändringar så att man kan skydda sina tamdjur. Den regionala
förvaltningen lägger en bättre grund för att människor accepterar att vi har rovdjursstammar
i Sverige. Man upplever att det finns en respekt för man kan göra något åt de i

rovdjurspopulationen som har ett oönskat beteende. Det är känslan av maktlöshet som är
allvarlig.
FÖRSVAR/SÄKERHET:
Ryska trupper strider i Ukraina. I vilket säkerhetspolitiskt läge behöver Sverige återinföra
värnplikten?
– Vi har lagt värnpliktslagstiftningen vilande. Moderna krig i de säkerhetspolitiska miljöer vi
rör oss i kräver en helt annan typ av utbildning, material och professionalitet än som var
möjligt i de folkrika värnpliktsförsvaren. Jag var själv en del av detta och det byggde ofta på
äldre materiel. Nu ser de säkerhetspolitiska hoten och stridsmiljöerna helt annorlunda ut,
därför tycker vi att vi höjer försvarsförmågan när vi satsar på mer välutbildad och motiverad
personal med bättre materiel.
– Vi har lagt värnplikten vilande för att det kan komma till lägen där vi talar om mer direkt
militära aggressionshot mot Sverige, där är vi inte, det konstaterar också
försvarsberedningen. Det är en försämrad säkerhetspolitisk miljö med mer aggressivt ryskt
beteende i närområdet, det visar också antalet incidenter, när det gäller kränkning av
svenskt territorium. Vi ser delvis ett beteende som vi känner igen från kalla kriget. Men
försvarsberedningen ser inte ett isolerat hot som att anfalla, ta och hålla svensk terräng. Vi
rustar oss för den nya säkerhetspolitiska miljön. Vi höjer gradvis vår värnkraft. Det är också
därför viktigt att omsätta och göra nyinvesteringar på materialsidan, det är ett sätt att
fortsätta vara relevant, att vara väldigt välutrustad.
Hur ser du på svenskar som strider för terrororganisationer?
– Att förebygga och förbjuda deltagande i terrororganisationers terrorhandlingar är en
lagstiftning vi förbereder. De här är farliga för sig själva och för sin omgivning. De får extrema
uppfattningar och blir svåra att återintegrera när de återvänder. Det blir ofta grund för att de
blir ett säkerhetshot mot sin omgivning och i förlängningen också mot Sverige.
Idag trakasseras partiengagerade och kommunister och nazister slåss öppet. Hur ska en
borgfred med acceptans för andras åsikter återfås i samhället?
– Man får aldrig acceptera våldsanvändning som grund för opinionsbildning. De extrema
grupperna håller inte rågången klar, vi ser mycket av det ”berättigade våldet”, inte minst på
vänsterkanten. All opinionsbildning i en demokrati måste ske med argument och inte med
våldsanvändning.

