Den 4 oktober för 25 år sedan
satte Sveriges företagare stopp
för löntagarfonderna.
Det firar Den Nya Välfärden
med en bilaga i Dagens Nyheter
på lördag.
En tänkare på LO vid namn Rudolf Meidner hade
kommit på ett sätt varigenom facket gradvis
skulle ta över ägandet av Sveriges företag.
Detta förslag om så kallade löntagarfonder antogs
av LO-kongressen år 1976 och presenterades
entusiastiskt av LO-tidningen under rubriken
”Med fonderna tar vi över”. Snart fanns förslag
om att löntagarfonderna genom riksdagsbeslut
faktiskt skulle förverkligas.
Sveriges näringsliv velade en del men till slut tog
smålänningen Gunnar Randholm och Sture Eskilsson
vid SAF initiativet till en jättemanifestation mot
fonderna. Då enades näringslivet och Sveriges
företagare. Den 4 oktober 1983 genomfördes
den troligen största demonstrationen i Sveriges
historia. Omkring 100 000 företagare och andra
marscherade från Humlegården till Riksdagen för
att protestera.
Det tog skruv. Fonderna kom av sig och på den
vägen är det.
Men löntagarfonderna var inte den sista dumheten
i svensk politik. Kampen går vidare.

Den Nya Välfärden förvaltar arvet från 4 oktober.
På lördag får du svaret på bland annat följande
frågor:
• Hur har företagarklimatet utvecklats under
de senaste tio åren och särskilt under alliansregeringen?
• Hur har Stiftelsen Den Nya Välfärden sparat
nio miljarder kronor om året till Sveriges
skattebetalare?
• Hur kan man lösa sjukvårdens problem
(utan att medborgarna ska behöva betala
mer ur den egna plånboken)?
• Är svenskarna missunnsamma mot företagares ekonomiska framgångar?
• Är förmögenhetsfördelningen i Sverige mer
ojämn än till och med i USA?
• Har regeringen rätt i att arbetsrätten inte är
något allvarligt problem för Sveriges företagare?
• Vilket är det största hindret för kvinnors
jämställdhet, politiken eller patriarkatet?

Stiftelsen Den Nya Välfärden är inte bara en tankesmedja utan också en handlingssmedja.
Sedan 1988 arbetar vi för ett företagarvänligare Sverige. www.dnv.se

