
20 år sedan muren föll i Tyskland – det blev dyrt västtyskarna 
2 tusen miljarder euro = 20 biljoner kronor eller lika med 100 år svensk BNP? 
 
Det är vad tysklands invånare fått betala från 1989 fram till 2009 för att rusta upp 
kommunisternas och socialisternas stora experiment  (planhushållningen) av diktatoriskt 
styrda DDR där man körde ned gamla DDR till en standard som förskräcker. Efter att muren 
föll och Tyskland återförenades tog Västtyskland över forna DDR ett land som politisk som 
ekonomisk brutit samman. 
Västtyskland konfronterades med att hela infrastrukturen vägar, telefon, järnvägar, avlopps 
system, reningsverk, bostadshusen bokstavligen var i ruiner. Miljöförstörningen ofattbar där 
områden som Bitterfelt låg i en ständig dimma av förorenad luft. Samtliga vattendrag i östra 
Tyskland var grovt förorenade som förgiftade hela landet. DDR var en av de stora 
nedsmutsarna av Östersjön som man alltid förnekade helt i kommunistisk anda. Sjukvården 
var en enda misär och usel där det saknades medicin och utrustning förutom för politiker och 
partiets medlemmar som hade egna kliniker, industrin var nedkörd i botten, affärerna Konsum 
hyllor var tomma och en gång i månaden fick man en liten ranson apelsiner om man tillhörde 
de privilegierade. Det finns dom i DDR som drömmer sig tillbaks till denna tid. Det finns 
närmare 20 % i Sverige som vill införa ett sådant samhälle i Sverige. 
 
All fakta om det misslyckade fullskala experimentet i DDR räcker inte för Ohly v och 
miljöpartisteerna som inte direkt eftersträvar men konsekvensen skulle bli densamma i 
Sverige, det är en skam att så många uttrycker sin tillförlit till dessa 2 anarkistpartier. 
Vilket naturligtvis beror på en särskilt dålig skola där men inte lär ett skvatt om vad som 
orsakade kommunismens sammanbrott. 
 
Västtysklands förbundskansler Helmut Kohl utlovade den östtyska befolkningen efter 
återföreningen 1990 att forna DDR skall få samma standard som Västtyskland. 
Idag 20 år senare har man nått en bra bit på vägen till en kostnad av 20 biljoner kronor och 
enligt de som förstår sig på kommer det ta ytterligare 10 år innan en utjämning har skett. Det 
har tyskarna betalt med egna pengar utan hjälp utifrån, det är därför häpnadsväckande att 
svenska politiker och allmänhet är så illa informerade om omvärlden. Riktigt allvarligt blir det 
och svårt när så få ha kunskap om det egna landets ekonomi. 
 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt     
Här en jämförelse som borde få alla att fundera över, hur kunde det bli så här illa när vi var på 
andra plats 1950. 
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/Sverige-i-valstandsligan  

Tillväxten i Sverige fram till idag 
http://www.regeringen.se/sb/d/3923/a/55727  
Hur har tillväxten i Sverige utvecklats från 1950talet och fram till idag? Och hur 
har utvecklingen av arbetsinsatser och produktiviteten sett ut? 
 
 


