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Om vi lägger ihop samtliga bidrag under 15 år till den svenska turistnäringen kunde vi 
ha byggt motsvarande ett halvt Dubai - sug på det du? 
Vart har pengarna gått? In i det politiska kommunala och regionala systemet där man 
sysselsätter byråkrater som ägnar sig mestadels åt att fylla i ansökningsblanketter. 
Sovjet upp i dagen – så fungera planhushållningen 
 
Titta också på detta bildspel: 
http://www.toni-schonfelder.com/20080427/ 
 
Vi belamras med ständiga uppgifter om den ökande turism till Sverige, vi får läsa stup i ett 
pressmeddelande från förningen Svensk Turism hur bra allt går och att det skulle gå ännu 
bättre bara man fick mera pengar. Pryorna hos Visit Sweden är fullt upptagna med idiot 
projekt och att söka marsianer ute i rymden som inte vill komma, men pengar kostar det. 
På regional nivå söker man och får miljarder i bidrag för att främja den svenska turism, vart 
går pengarna? Inte till turistföretagen utan till byråkratier som skall hållas igång där 4-5 led 
skall skicka pengar till varandra från erhållna 100 finns det kvar 5 till den operativa 
verksamheten som egentligen skulle haft 100. 

Kollektivism är pest för branschen, politiseringen är pest för branschen, små påvarna i alla 
slags föreningar i Stockholm är pest för branschen, regionalturism är pest för branschen. 
Ovanpå allt finns RTS som utlovar investeringskapital i ett samarbete med 
Näringsdepartement för att tillskansa sig bidrag och hålla igång ännu en total överflödig 
organsiation. 
 
Resultatet med EU infrastruktur pengar, länsstyrelsen, småföretagens bidragsfonder och alla 
andra skattepengar som far runt i systemet är kontraproduktivt och Sverige stampar på stället 
med en välförtjänad jumbo plats inom turism. Svenska skattebetalare stoppar in i turism över 
3 miljarder kronor årligen, pengar som försvinner i byråkratin varför inga pengar finns kvar 
för offensiva aktioner i en allt hårdnande konkurrens utsatt värld. En fungerande 
omvärldsbevakning saknar branschen där alla talar för sin sjuka ”sak” en helhetsplan på hur 
man skall ändra och underlätta saknas. Det är interna strider mellan småpåvarna vilka slåss att 
vara den som har rätten att uttala sig som vill komma åt mera bidrag. Det påminner mycket 
om hur det fungera i länder med planhushållning.  
 
Här följer ett bilddokument från en av 20 tal destinationer i världen som visar vägen med en 
häpnadsväckande utveckling, och den svenska vägen är att fylla i EU ansökningsblanketter, 
förbruka anslagen på de mest vettlösa projekten för att sedan söka nya bidrag som samordnas 
av länsstyrelsen vilka byråkrater skall bedöma – man tar sig för pannan! 30 - 50 miljarder 
kronor är sedan 1997 (mindre än 10 år) pengar som är bortblåsta och så gäller det ständigt 
omorganisera lokal och regionalturism med nya bidrag – med samma gamla stötar! 
Rundgången är 100%, samtidigt som det gäller att hålla svenska skattebetalarna, 
myndigheterna desinformerade – i Sverige är man mästare i denna gren då ingen bryr sig, det 
är hälsosammast så annars är man utesluten, det bara är så. Så fungera planhushållningen. 
 
Titta också på detta bildspel: 
http://www.toni-schonfelder.com/20080427/ 
 
 


