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De fyra gamla regeringspartierna har i en trovärdig regeringsförklaring betydligt
större chans att nå närmare problemens kärna vad gäller företagande och arbetslöshet än
vad s, v och mp någonsin förmår.
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instrument. Kretsloppsdelegationen

En mörk människosyn har tydlig-

fick ansvaret att utveckla ideer for

gjorts bland annat i friskoledebatten

producentansvar i ett antal branscher.

hos en del socialdemokrater.

Idag tillämpar åtskilliga foretag just

Miljö tillhör en av de absolut vikti-
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Men om både köpande och säljande

arbetet med regeringen är att kärn-

socialdemokratiska

krafter, starkt påverkade av miljö-

kraftsavvecklingen verkligen skall bli
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säger att han skall investera 50

förordat sänkta arbetsgivaravgifter,

Schlaug, Gunnar Hökmark och jag

miljarder per år för att förbättra
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En god miljöutveckling kräver i
framtiden både politik och mark-
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Framflyttade positioner
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Sänkningen

av

arbetsgivarav-

trovärdigheten.

Därfor behövs politiker. Men då

gifterna får inte bli det sista som

l ett läge som präglas av osäkerhet

måste de också åtnjuta allmänhetens

händer i roretagarvänlig riktning.

och obeslutsamhet från statens sida

fortroende . Det är på detta fortro-

Fler och växande foretag är helt nöd-

har många valt att teckna egna

ende demokratin vilar.

vändigt for att få bukt med arbets-

privata forsäkringar. Människor i alla

lösheten. I Bo Dockereds och min

inkomstklasser har frivilligt valt att

någon en fisk och han blir mätt for

rapport skriver vi att "en av de

avstå konsumtionsutrymme for att i

dagen. Ge ett metspö och han blir

viktigaste orsakerna till bristen på

stället säkra ålderdomen. Vid låg

mätt hela livet". Detta är visdomsord

småforetagande i Sverige är den

inkomst innebär detta en relativt stor

även for Sverige och for politiska

negativa attityden till roretagandet

uppoffring. För centerns del var

partier som vill skapa en nation som

som rått och råder". Det handlar

frivilligt pensionssparande ett bärande

till stor del bygger nya och enklare

verkligen om attitydforändring och

inslag

system och som sätter människan i

det är inte gjort i brådrasket. Fler och

omröstningen 1957. Göran Persson
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nu, har han antytt. Persson behöver

småforetagande och entreprenörs-

inte oroa sig själv då han efter sex år

anda däremot kan bromsa miljöns ut-

som statsråd är garanterad livslång

veckling genom att goda ideer på

penswn.
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att
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miljöns område aldrig omsätts i

medborgare är allvarligt. Dessutom är

handling och foretagande". Just där-

det viktigt for foretagsamheten att

for måste Göran Perssons "stimulans-

det finns svenskt kapital att tillgå.
Självklart frestar ett regeringssamarbete på. Med flera partier ökar

Sänkningen av arbets''
givaravgifterna får inte bli
det sista som händer i
företagarvänlig riktning.
Fler och växande företag
är helt nödvändigt för att
få bukt med arbetslösheten.
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risken for slitningar. Ett samarbete

I valrörelsen hävdade Mona Sahlin

måste bygga på att de olika parterna

Alternativet till det pågående s-c-

att de viktigaste valfrågorna for

respekterar varandra. Men viktigt är

samarbetet hade varit ett vänster-

socialdemokraterna var "jobben, job-

också

på

samarbete. Konsekvensen av ett s-v-

ben och jobben". I nästa valrörelse

samarbetet. Marknaden och inte

samarbete hade tydliggjorts med en

kommer det också att handla om

minst väljarna måste tro att det kan

räntenivå som talat sitt forödande

jobben. Att starta foretag måste bli

hålla långsiktigt.

språk. Då jobben kommer att vara på

att omgivningen

tror

enklare och attraktivare och vara

dagordningens forsta punkter både i

Egna lösningar

ett kort och långt perspektiv behövs

Enklare regler for att anställa, lägre

Människors initiativformåga tar sig i

långsiktiga och stabila lösningar. De

skatt på arbete och höjd skatt på

ökande grad andra än politiska

fyra gamla regeringspartierna har i en

miljöforstörande verksamhet är en

uttryck. Tillsammans med familj,

trovärdig regeringsforklaring betyd-

modell for att styra mot miljö-

vänner och bekanta skapas egna

ligt större chans att nå närmare

vänligare roretagande och syssel-

lösningar. Till de politiska fore-

problemens

sättning. Att regler efterfoljs, inom

trädarna har tilltron sällan varit

roretagande och arbetslöshet än vad s,

respektive område, är nödvändigt for

mindre. Men politiska beslut krävs.

v och mp någonsin formår.
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Jobben, jobben och jobben ...

forenat med ett socialt grundskydd.

m

råder folk att spara mindre. De borde
använda pengarna for ett bättre liv

Vi skrev också att "bristen på

paket" kritiskt granskas.

Ett kinesiskt ordspråk säger: "Ge
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