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Ledamöter i Globaliseringsrådet: Regeringen vill undvika en diskussion om 
Sveriges framtid. 

Efter fyra månaders för oss svårbegriplig vånda har regeringen äntligen beslutat sända ut 
Globaliseringsrådets slutrapport på remiss. Men det sker halvhjärtat. Remisslistan är ovanligt 
kort (bland annat uteslutande hela Organisations-Sverige) och remisstiden avkortad till två 
månader. Globaliseringsrådets förslag att också inbjuda allmänheten till en bred diskussion 
rörande Sveriges framtid i den globala ekonomin har inte anammats. 

Skillnaden är dramatisk mot hur motsvarande rapport från det danska globaliseringsrådet 
följdes upp, med beslut men också med mobilisering av studier och diskussion genom hela 
det danska samhället under ytterst aktiv medverkan från ledande statsråd. 

Vi, som var ledamöter av Globaliseringsrådet under 2,5 års arbete, vill uppmana alla 
som är intresserade av Sveriges förutsättningar ”Bortom krisen” att på eget initiativ 
läsa rapporten och yttra sig kring den. Även myndigheter, forskningsinstitutioner, 
organisationer och andra som inte kommit med på den korta remisslistan har full rätt 
att sända in sina synpunkter till regeringen. Rapporten går att både beställa och ladda 
ner (Ds 2009:21 ”Bortom krisen – om ett framgångsrikt Sverige i den nya globala 
ekonomin”). Även enskilda medborgare som anser sig ha kunskaper, erfarenheter och 
åsikter om grunderna för Sveriges framtida välstånd och livsförutsättningar kan höra 
av sig. Regeringskansliet måste ta emot alla inkomna brev och skrivelser. De blir en del 
av det framtida beslutsunderlaget kring Sverige i den globala ekonomin. 

I den nya globala miljön är inte konkurrens begränsad till företag. Lika tungt för ett lands 
framgång väger att dess politiska system förmår agera framsynt och effektivt för att 
genomföra viktiga anpassningar och erövra nya möjligheter. Sverige, med sin långa tradition 
av rationell analys och gemensam handlingsförmåga, borde kunna hävda sig väl i den 
internationella konkurrensen mellan politiska beslutssystem. En första förutsättning är att 
nationen inte blundar för de nya realiteterna. 

Globaliseringsrådet behöver inte ha rätt i alla sina konkreta förslag. Men dess 
grundfråga – hur Sverige ska agera för att stå starkt långsiktigt – går inte att komma 
förbi. Den är viktig att hålla levande in i valåret 2010. 
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Globaliseringsrådet 

Regeringens Globaliseringsråd inrättades 2007 och hade till uppgift att fördjupa kunskaperna, ta fram 
ekonomisk-politiska strategier och bredda det offentliga samtalet om vad som krävs för att Sverige ska hävda sig 
i en värld präglad av fortsatt snabb globalisering. Globaliseringsrådet var en punkt i alliansens valmanifest 2006. 
Arbetet avslutades i maj i år. 
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