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”Ta med Sverigedemokraterna”
Sverigedemokraterna borde  
vara med i regeringen. Det 
anser Kjell Skoglund, vd 
för Finsk-svenska handels-
kammaren. Svenska ekonomin 
går som tåget och oberoende 
av vilka partier som sitter  
i  regeringen så tror han att 
den ekonomiska tillväxten 
 inte avstannar i Sverige.

Förståndet växer i takt med ansva-
ret. Det är motiveringen till att Kjell 
Skoglund, vd för Finsk-svenska han-
delskammaren, vill att Sverigedemo-
kraterna ska sitta i en kommande re-
gering i Sverige. 

– När Sannfinländarna blev ett re-
geringsparti dämpades deras fram-
marsch. Det samma gäller Sverige-
demokraterna. Ta med dem i reger-
ingen så finns det en möjlighet att de 
inte får lika stora framgångar i näs-
ta val. Sitter de i regeringen kan de 
inte härja fritt, det är bästa sättet att 
bromsa framfarten.

Även om den så kallade politiska 
kartan är något oklar i Sverige just 
nu ser Kjell Skoglund inte någon 
större fara vad gäller den ekonomis-
ka utvecklingen.

– Det har visat sig att oberoende av 
vilka partier som bildar regering går 
ekonomin bra. Faktum är att ekono-
min har gått ”som tåget” de tio senas-
te åren med en årlig tillväxt på i ge-
nomsnitt tre procent.

Han anser att många politiskt svå-
ra beslut fattades i Sverige redan för 
tio år sedan. De besluten bär nu frukt 
i form av en stark ekonomi.

– I Finland diskuteras det fort-
farande om lokala avtal och huru-
vida små- och medelstora företag 
ska tvingas följa samma avtal som 
storindustrin. I Sverige har det fun-
nits lokala avtal i tio år och små- 
och medelstora företag har en stör-
re flexibilitet när det gäller bland an-

nat anställningar. Finland måste ta 
tag i detta, annars tappar vi fart.

Det är populärt att starta företag 
i Sverige, en trend som enligt Skog-
lund skapar arbetsplatser. 

– Det är populärt bland ungdomar 
men det är populärt också bland de 
äldre. Faktum är att en stor del av de 
nystartade företagen grundas av per-
soner som är 60 år och äldre. De ut-
nyttjar sin kunskap och erfarenhet 
på ett bra sätt.

Invandringen har kritiserats hårt 
i Sverige men Skoglund påpekar att 
det är delvis tack vare invandrarna 
som Sverige har en stark ekonomi. 

– Alla ska ha jobb. Det är en stra-
tegi som gett resultat. Eftersom det 
finns arbetskraft vågar företag inves-
tera i Sverige. 

Hjärnflykten från Finland och spe-
ciellt från Österbotten till Stockholm 
och Sverige är enligt Skoglund svår 
att stoppa. 

– Stockholm är ett center för kun-
skap med många intressanta före-
tag. Österbottningar och finlända-
re som vill jobba i en inspirerande 
och krea tiv miljö söker sig till Stock-
holm. Stockholm är Nordens metro-
pol för tillfället och staden drar och 
lockar duktiga individer från hela 
Norden. 

Han jämför med Formel 1-förare 
som Kimi Räikkönen.

– Inte vill han heller stanna i Fin-
land, utan han söker sig till en se-
rie där han får tävla mot de bästa i 
världen i den högsta serien. I Sveri-
ge finns arbetsplatser och det bety-
der att många duktiga och välutbil-
dade ungdomar från Österbotten, 
som dessutom är väldigt uppskatta-
de i Sverige, söker sig hit.

Han anSer inte att situationen är 
hopplös, det finns också österbott-
ningar som återvänder efter ett an-
tal år i metropolen Stockholm.

– Det är svårt att stoppa ungdomar 
som vill ut i världen, men vi ska job-
ba för att få dem att återvända. Vi har 
tillsammans med Concordia ett pro-
jekt där vi skapar förutsättningar för 
att österbottningar i Sverige ska sö-
ka sig tillbaka till hemknutarna. Det 
finns fantastiska jobb och möjlighe-
ter också i Österbotten.
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För att få stopp på 
Sverigedemokrater-
nas framfart krävs 
att de sitter i reger-
ingen, säger Kjell 
Skoglund. Foto: arKiv 
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