•
l

Småföre,tagarna cent
,

STOCKHOLM

(VN)

Tisdagens företagarprotest i stockholm samlade
omkring. 1 500 företagsledare fran hela landet.
Även om också storföretagens ledare syntes i
skaran, så var det småföretagarna som dominerade. Tack vare Gnosjöupproret har Svenskt näringsliv fokuserat på de mindre
företagens problem.
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1 500 företagsledare
visade sitt missnöje'
De hade kommit från när och
fjärran. De flesta tycktes dock
vara från Småland. Från Jönköpings län kom två' bussar, en
med Gislaved som utgångsort
och en från Värnarno. Strax innan lunchtid ringlade bussarna

runt kungliga slottet. 24,stycken
närmare bestämt, samt ett antal
lastbilar med plakat och banderoller.
Strax myllrade det av kända
och okända företagsledare
på
Mynttorget
mellan slottet och
riksdagshuset.
Till sist var de
omkring 1 500 stycken. Till de
mest kända hörde Jacob och
Marcus Wallenberg.

Uppskattad
Utan Gnosjöupproret
hade
det inte blivit någon manifesta,
tion i tisdags. Precis som förra
årets protestmöte i Stockholm,
är det Stig Claessons och hans
småländska
kollegors envishet
som gett resultat.
Michael Treschow är en av
dem som uppskattar det arbete
Stig Claesson lagt ned på att
skapa opinion.
- Stig har gjort ett stort jobb.
Han har gett ett ansikte åt företagarnas situation. Vi behöver
den typen av företagare i Sverige, menar Treschow.
I går valdes han till ny ordförande for branschorganisationen
Svenskt näringsliv, och samtidigt valdes Gnosjöupprorets
ledare Stig Claesson in i styrelsen.

Det var mycket Småland och Gnosjöregion vid företagarnas manifeslull
Stockholm i tisdags. Konferencier var Patrik ';Budda" Andersson från Forsheda, och en nv
själarna bakom hela proteströrelsen var Stig Claesson, Värnamo. Den sistnämnde höll I
rigt mötets verkliga brandtal.
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Smålänningar.

- Storföretagen
har styrt
Svenskt näringsliv, trots att det
är små och medelstora företag
som dominerar vad gäller medlemsantalet.
Men nu har det
skett en förändring, menar Stig
Claesson.'
Han vill bryta Stockholmsperspektivet, och hoppas kunna
börja med att styrelsernötena
flyttas ut i regionerna och inte
alltid hålls i huvudstaden.

Kursändring

Partil~darna\ från de borgerliga partierna, som
Maud Olofsson och Lars Leijonborg, ställde upp på mötet,
Statsminister Göran Persson tackade dock nej. Han ansåg
dol VArafel forum cm delfatta i,
Politikerna.

För tre år sedan bildades
Svenskt Näringsliv genom en
sammanslagning
av SAF och
Industriförbundet.
Redan från
början signalerades att dea nya
organisationen skulle, uppmärkSamma småföretagens' problem.
Men det har varit en trög kurs-

ändring,

Skatterna
Förra årets manifestation
i
Stockholm
samlade
betydligt
färre än tisdagens. För ett år sedan handlade det om regeringens förslag om nya sjukförsäkring. I tisdags var det regeringens skattepolitik som stod i ccntrum,

Svenskt näringsliv har organisatoriskt tagit hand om Gnosjöupprorets ilska, och kämpar
för att avskaffa arvs-, gåvoroch förmögenhetsbeskattningen.
Svenskt näringsliv anser att
förmögenhetsskatten
gör att kapital försvinner
ut ur landet,
pengar som skulle kunna bli
riksvilligt
kapital för svenska
företag. Generationsskiften
i företagen försvåras också av nuvarande skatteformer.

Orättvist
De så kallade 3: 12-regluJ'I101
anses av Svenskt näringsliv som
orättvisa för små företag, I sys
tornet rinns en spllrr sorn gill' Htl
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