Transkription ”Godmorgon, Världen: Måste alla jobba?”
Segment där reporter intervjuar politiker
Kristina Person, framtidsminister
Reporter: Måste vi jobba lika mycket som vi gjort?
Ja och nej. Det är klart att det inte är ett självändamål att arbeta men alla behöver ha en inkomst och samhället
behöver få inkomster för att finansiera den gemensamma nyttigheten. Hela samhället är beroendet av sina
inkomster som bygger väldigt mycket på arbete.
Reporter: I Holland testar man nu medborgarlön. Finns det i framtidstankarna i Sverige?
Jag har inte tagit upp det. Jag tror att det är en väldigt väldigt dyr reform och jag tror att den bästa reformen är den
som ger arbete åt alla som kan och vill arbeta.
Moderaternas ekonomisk-politiske talesman Ulf Kristersson vill inte heller följa efter:
Nej, Jag är bestämt emot sånt. Det byter inte alltså inte att jag tycker som sagt att arbete är livets mening eller att
man bara ska arbeta men iden att var och en ska försörja sig själv, stå på egna ben och vara självständig, den
tycker jag har ett mycket mycket stort värde och det är motsatsen till att vara försörjd av staten eller av kommunen
som någon slags grund så jobbar man och man har lust. Jag tror att det är en jättedålig ide. Jag tror den sänder helt
fel signaler till nästa generation dessutom.
För moderaternas Ulf Kristersson handlar den politiska utmaningen om att ändra vår syn på en del av jobben
Det finns en politisk implikation tycker jag och det är att det krävs både extremt komplicerade jobb som inte kan
ersättas av maskiner, i varje fall inte på kort sikt, men det krävs också ganska mycket enkla jobb som utförs här
och nu fysiskt. Vi har haft en tendens tycker jag att politiskt se ner på den sortens jobb. Det passar väldigt dåligt i
den tid vi lever nu, fram för allt om man tänker på att det kommer väldigt mycket människor till Sverige nu som
har ganska låg formell utbildning och måste kunna börja sitt yrkesarbete med någonting som dom faktiskt kan.
Reporter: Vad är det för jobb du menar?
Ja, tjänstesektorn brukar man säga lite allmänt sett men tar du det enklaste exemplet har det varit alla dom
städjobb som har kommit fram nu med RUT-reformer till exempel.
I år i Almedalen är det bara Feministiskt Initiativ som aktivt driver frågan om arbetstidsförkortning. Gudrun
Schyman:
Jag tror ju inte att vi krampaktigt ska klamra oss fast vid idéer om "hur ska vi skapa dom nya jobben" utan jag tror
också att vi ska se att frukterna av den här teknikutvecklingen som det handlar om kan också tas ut i form av
kortare arbetstid. Vi vill ju fortsätta arbetstidsförkortningen och då tycker vi att 40 timmars veckan kan i första
skedet på fem år bli 35 timmars vecka och sen så kan det gå ner till 30 timmars vecka. Nu dom senaste 30-40 åren
så hör ju vi i Sverige till undantagen; för vi har börjat arbeta mer istället för mindre.

