
 
”YES, WE CAN” men i Sverige är frågan ”vill vi” ha en ändring? 
 
Med denna enkla slogan fick Obama med sig en klar majoritet i USA valet. 
Skillnaden mellan 250 miljoner USA medborgare och 8 miljoner Svenskar är att man i USA 
inser att det måste till en förändring i många frågor för att behålla välståndet. 
  
I Sverige heter motsvarande kampanj – vi vill ha mera bidrag – i vart fall om man arbetar 
inom kollektivtrafiken och den svenska turistnäringen. 
I USA faller folk i tårar för att man skall röja upp i träsket och i Sverige faller man i tårar för 
att man inte får högre bidrag.  
 
”hundratusentals glädjetårar föll i publiken” när Obama supportrarna konstaterade att 
Demokraterna vann, var fanns glädjetårarna efter att Maud Olofsson (c) lovade att minska 
krånglet för småföretagen? Istället har det blivit högre beskattning och samma krångel som 
tidigare.  

Avgående president George Bush lät hälsa att han ska se till att presidentbytet går så smidigt 

som möjligt. Du är på väg att inleda en av de största strapatserna i ditt liv. Grattis, ha så kul, 

hälsade Bush från Vita huset.  

Ha det så kul skulle man kunna tillönska den svenska Allians regeringen som 2009 får leda ett 
Sverige i kris som heter duga, då finns det 2 möjligheter, att som tidigare (s) regeringar låna 
pengar för att fylla alla omättliga bidragstagare till företag eller att se över regelverket och 
orsaken varför vi skall ha monopol som kostar staten nya lån, som skall betalas och under 
tiden blir det högre räntebetalningar som krymper möjligheterna att förser folket med de 
grundläggande rättigheterna, sjukvården, äldrevården, skydd mot kriminella etc 
 
Den svenska principen att avreglera genom att omreglera måste ifrågasättas och dit hör 
branscherna kollektivtrafiken samt turism som är genomsocialiserat där planhushållningen 
tagit över, och vart detta leder borde alla förstå som har minsta lilla ekonomiska kunskap eller 
titta på fullskala exemplet Sovjet unionen. 
 
Vad mer behövs för att begripa orsak och verkan? 
 
Den svenska bussbranschen där en del företag är organiserade i BR borde se över sin 
verksamhet från grunden, för att göra det behöver man en ny styrelse och nya medlemmar, en 
sak har man bevisat under åren, det råder ett stort glapp mellan hjärnan och verkligheten. 
 
BR:s agerande bygger på fantasier och drömmar, branschens verkliga problem bidragen 
istället för frihet debatteras inte, omställningen till vätgas som blir en stor kostnad för de 
enskilda företagen fundera man inte över, tvångströjan som länsbolagen sätter på det enskilda 
företaget fundera man inte över, kunskapen om hur branschen egentligen fungera fundera man 
inte över, varför en hel näringsgren går med underskott fundera man inte över, att det saknas 
förare det har man inte funderat över förrän det blev akut och då springer galenpannorna från 
förbundet på uppdrag av några storföretag till regeringen och menar att det är statens sak att 
utbilda förarna. 
 
Var finns den svenska kollektiv och turistnäringens företrädare som talar 
om de uppoffringar som kommer att krävas, att man inte alltid kan vara 



överens med alla, men att man alltid kommer att lyssna på dem - 
"speciellt när vi inte är överens" för konflikt leder till utveckling alternativt 
blir det rövslickare och stillestånd, att vägen framåt kommer att vara lång, 
och svår om man inte agera snabbt, de ekonomiska möjligheterna 
minskar och år 2009 blir ett uppvaknande för många även för åtskilliga i 
regeringen. 
 
Ridå, för BR en sån samling oansvariga styrelseledamöter och korkade medlemmar får man 
leta efter, men dom trivs i Sverige, och bra är det, det gäller att isolera galenskaper, men sluta 
gnäll över dom höga skatterna när regeringarna får betala 30% av BNP i räntor på lån till 
omvärlden för att ni skall leka buss, tåg eller spårvagns eller turist bolag och så vill ni ha ännu 
mer i bidrag. 
 
När en bransch med sina aktörer tror att bidrag är enda möjliga, då har man konkursförklarat 
alla som arbetar i näringen. 
Frågan är bara hur länge en regering kan hantera 60 miljarder kronor som försvinner årligen i 
intet som administreras av vasaller? 
 
 


