
 
  

Svenskar i nöd ska betala hemresan själva 

 
Svenskar ska betala sin egen hemresa om de blir strandsatta vid katastrofsituationer 
utomlands, samtidigt som statens ansvar ska minskas, enligt en utredning. 
 
Om en situation liknande tsunamikatastrofen 2004 och evakueringen från Libanon i fjol sker 
igen ska svenskarna på plats betala för sina egna hemresor. 
 
-När människor tas hem efter en tänkt stor katastrof så ska man i princip få betala det som 
motsvarar en normal för tidig hemresa, säger utredningens ordförande Mats Svegfors. 
 
När staten ska ta ansvar ska avgöras av hur många svenskar som drabbats, var och vilken typ 
av händelse som ligger bakom situationen, enligt Rapport. 
 
Toni kommentar: 
Praktiskt alla EU länder har en grundregel som säger att man skall bistå sina 
medborgare som kommit i nöd. EU har antagit denna grundläggande regel som en del 
av grundlagen och mänskliga rättigheterna. Sverige söker alla möjligheter att komma 
undan ansvar som kostar pengar då landet fortsatt skuldsätter sig, nya lån för att klara 
av gamla lån och då kan man inte leva upp till grundlagen att hjälpa och skydda sina 
medborgare. 
Svenska regeringar sedan 80 talet ägnar sig ständigt åt försämrar för medborgaren då 
allt är för dyrt och pengarna inte räcker till alla utgifter.  
Den som råkar ut för en katastrofsituation får själv reda ut problemen med mottot är 
du så ”jävla” dum att du reser ut från Sverige så får du skylla dig själv eller vänd dig till 
researrangören. 
Den godtrogne svensken som lever i sin egen skyddade värld bryr sig inte och när han 
behöver hjälp och den uteblir då blir han ledsen och arg, något annat förmår svensson 
inte än att gråta i TV kameran och vara avundsjuk på alla andra EU medborgare där 
hjälpmaskineriet alltid är på gång så snart något inträffat. 
Researrangörerna gör nog klok i att hitta en gemensam lösning och då får jag påminna 
om att en solidarisk reseförsäkring åter borde vara den mest naturliga lösningen, då 
Sveriges diplomatiska kår inte får och kan inte och regeringen har inte råd vis av 
tsunamin, det får folket själv reda ut. Att tyska, engelsmän, österrikare, spanjorer och 
snart sagt alla andra EU länder mobilisera bara enstaka timmar efter en katastrof stora 
räddningsaktioner, det skiter den svenska regeringen i för vi har inte råd. (fast det säger 
man inte)  
Och den svenska resebranschen stönar om ens det, mer än så blir det inte. 
På denna länk finns en sammanfattning av Tsunamin och den ultimata kränkningen av 
svenska folket av den egna regeringen. Läs och minns!  
 http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=682&show=682 
 
Den svenska resebranschen har skakat av sig det hela med Ving och Fritidsresor i 
spetsen motsätter man sig en solidarisk reseförsäkring och kommerskollegiet vill inte 
lämna ifrån sig sin makt och fortsätter vara den ultimata proppen för svenska 
resebranschen och vad gör branschföreningarna? 
Wining & Dining är svaret, branschen har tagits över av flumare och så fortsätter vi 
fram till nästa katastrof och då blir alla förundrade över att ingen är ansvarig.  



 
Det blinda Sverige 
Den engelske författaren Roland Huntford skrev för några år sedan boken Det blinda 
Sverige (eng titel: The New Totalitarians) där han karakteriserade svenskarna som ett folk 
som företedde alla tecken på inlärd hjälplöshet och en märklig syn på staten som alla goda 
gåvors givare. När denna inställning blir en nedärvd egenskap hos en generation så är det 
tveksamt om det är någon idé att väcka en nation till besinning, utan då kanske det är enklast 
och lugnast att låta massorna förbli i det stadium då man programmerats att älska sin träldom. 
Det gäller att manipulera människor så att de inte tänker kritiskt. 
 
 
Läs också denna länk http://www.enpartistaten.se/ 
 


