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I politiken är allt tillåtet – nästan i vart fall, bara man inte köper sex! 
 
 
Det är gles mellan Nyhetsbreven, det känns egentligen rätt bra, inget man går mist om, inget 
uppseendeväckande sker, allt är som det alltid varit inom trafik och turism, klia på ryggen, 
hämtar bidrag, baktala och socialiseringen fortsätter trots storstilade avregleringar som skall 
heta omregleringar. Statstjänstemännens makt över systemet är totalt – socialiseringsivern 
slående för en utomstående och de som vant sig att leva i systemet märker ingenting. 
 
Man har sin tillit till ”Skvalpvaluta.” Det uttrycket använde en gång Carl Bildt om den 
svenska kronans ställning utanför EMU. Trots att många nu suckar av lättnad att Sverige inte 
har Euron, har det ju visat sig att Bildt hade rätt.  
  
Sveriges statsfinanser är i ordning påstås det fast vi har tidernas största skuld per hushåll och 
en lika hög skuldsättning från kommuner och landsting likaså alla miljarder som upplånas i 
statens bolag likt vägverket, banverket etc som inte finns med i den redovisade statsskulden 
(1120 miljarder sek per sisat juni 2010). Det är med andra ord en kreativ bokföring som ligger 
till grund till Sveriges starka finanser, för sanningen skull, skall det påpekas att vi har ett antal 
AP fonder som räknas in som tillgång liksom statens innehav av mark och fastigheter.  
Sverige red ut finanskrisen bäst i EU påstås det lite slarvigt med sanningen och rent av direkt 
felaktig, anser jag.  (AP fonderna skall säkra svenskarnas pensioner, likaväl plundra man 
sparbössan ständigt för att lösa våra akuta finansproblem.(som vi inte har för vi är ju bäst i 
världen...) Medan de flesta euro länder har en ökande avkastning på pensioner så sker 
motsatsen i Sverige) 
 
 Vi har en förhållande god ekonomi genom att vi har världens i särklass högsta skatter och 
skulle andra länder bara ha en beskattning i närheten av vår, så skulle alla världens underskott 
försvinna med en gång. Nu är det inte möjligt då folk i andra länder vägrar ge 
statstjänstemännen så mycket pengar att leka med, det är demokratins största vinning att 
folket håller efter politikerna genom att begränsa deras möjligheter att sätta sprätt på surt 
införtjänade pengar.  
 
Det hade varit mindre svårt att kritisera påståendet om Sveriges goda ekonomi om den 
svenska effektiva indrivningen av skatter hade samma effektiva kontroll på utgifterna och vad 
som finansieras. 
Här brister vi i klass med många länder i syd Europa som vi gärna kritiserar i ett mått av 
övermod? 
 
Hela den rödgröna sörjans bluff med klimatsatsningar är ett bra exempel där man lurar 
skjortan av folk, Etanol, Vindkraft, Biogas och andra hokuspokus satsning som endast 
fungerar då man använder skattepengar som subvention i alla led och den sammanlagda 
siffran om nu någon kan få fram pekar på att samtliga anställda inom den ”förnybara klimat 
energin” i sanningens namn är samhällsanställda, utan våra generösa bidrag hade ingen haft 
arbete i denna gren. Att satsa på nyföretag är klokt, att satsa på politiska dumheter med bidrag 
där vi försämra klimatet är ingen klok lösning. Etanolen, biogasen ökar de farliga utsläppen 



för hälsan, då de farliga partiklar inte mäts i Sverige därmed blir Etanol ett bra alternativ för 
svenskar fast hela EU vill förbjuda det. 
  
Påståendet att Sverige är bäst i Europa måste vara ett budskap för medlöparna, glömt är att för 
att det skall gå bättre för Sverige betyder att företagen i andra länder köper våra varor och 
basprodukter som malm, skogsvaror, industriprodukter etc med andra ord, ökar inköpen 
därifrån, så har länderna en ännu bättre ekonomi än vi i Sverige.  
 
Ofta slår vi oss för bröstet då vi vill jämföra lille plutten Sverige med andra stora länder. Hur 
man nu kan göra det, då måste måttstocken vara att Sverige egentligen aldrig skulle ha 
arbetslöshet eller lågkonjunktur med få invånare landet har. Vem menar att man kan jämföra 
Sverige med jättelandet Tyskland som har 17 delstater, dryga 80 miljoner invånare, varav 9 
delstater har en bättre tillväxt än Sverige och övriga 8 drar ned helheten varför, Tyskland som 
helhet beräknas ha 2,4% tillväxt i år och då har man fortfarande med alla delstater i östra 
Tyskland att drar ned. Jag har rest runt i flera veckor under våren i forna öst Tyskland.  
Det är med förskräckelse man ser hur illa utvecklingen är i dessa delstater, det är direkt 
depressivt, 60 år kommunistisk styre har efter 20 år av återföreningen kostat biljoner kronor i 
investeringar där hela infrastrukturen var totalt utslagen. Reningsverk fanns inte tidigare, allt 
skit i sann kommunistisk lära gick rakt ut i floder, åar för att till slut landa i Östersjön. 
I östra Tyskland har kommunism fortfarande ett starkt grepp om den äldre populationens 
hjärnor (det var bättre förr med diktatur, Stasi och mur) och i Sverige har vi 20% som tycker 
att det är framtidsmodellen, hur illa är det ställt? Resultat av en usel skola eller bara total 
kollektiv verklighetsfrånvaro? 
  
Snabbt på banan är en rad experter som menar att svenska kronan stärks. Det har den också 
inledningsvis gjort mot Euron – men försvagats mot dollarn. 
 
Det som händer är att placerare minimerar risk. De är starkt ”riskaverta” för att använda ett 
förfärligt modeord. Kronan är en för liten valuta för att vara likvid och kronans vingelfärd 
med smyg devalveringar är kronans hot och även om en rad ekonomer anser det vara bra att 
stå utanför euron har man egentligen inte gjort sin läxa för att förstå vad det innebär att sitta 
med i gemenskapen i en stor valuta. Då spelar den underliggande ekonomin ingen roll. Inför 
risken av instängning flyr pengar från Sverige och kronan förblir svag så enkelt är det och så 
har det varit i årtionden. Redan är glömt när tyskarna tidigare fick göra brandkårsutryckning 
för att med sin dåvarande DM stöd köpa kronan så att den inte totalhavererade. Glömskan är 
påtaglig i kollektivet och framför allt inom visa kretsar inom politiken!  
  
Om devalveringar är bra eller dåligt kan diskuteras. Det är bra för svenska exportföretag och 
sämre för svenska konsumenter. För varje devalvering blir alla fattigare i förhållande till euro 
och dollar länder. Om svagheten består när också den nuvarande nedgången försvinner kan 
den svaga kronan leda till inflation – även om det känns som om vi är mycket långt från den 
situationen. 
  
Nu tycks den amerikanska ekonomin ta fart. Hushållen är mer optimistiska och hushållslånen 
ökar. Samtidigt stramar de europeiska länderna åt sina ekonomier. Det kommer att hålla 
dollarn stark. 
Det finns starka önskemål hos euro länderna att hålla euron på en lägre kurs i förhållande till 
dollarn, (glömt i debatten är att euron fortfarande ligger 20% över introduktions kursen mot 
dollarn) detta ger euro ländernas industrier bättre fart på exporten och är bättre än alla 
stimulansåtgärder som leder till en högre skuldsättning för olika stater.  



 
Euron bättre finns inte! 
Det allra bästa med dagens kris visar på bristen i avtal när man skapade euron, åtgärder som 
borde ha varit med som att EU:s centralbank skall ha bättre kontroll över ländernas 
ekonomier, och EU:s statistik organisationen i LUXEMBURG måste få möjlighet att 
kontrollera uppgifterna som olika medlemsländer lämnar. Det har ansetts som politisk 
omöjligt varför friserade siffror som är rena lögner istället varit möjligt. 
 
Nu blir det andra bullar, de stora medlemsländerna arbeta nu på att ta igen allt i en kommande 
lagstiftningen som inte var möjlig när man skapade euron, det blir tufft för notoriska lögnare 
för länder som Grekland, Spanien, Portugal mfl. 
 
Ur askan kommer något ännu bättre, ur askan kommer en ännu starkare euro. Vi i Sverige 
väljer att stå utanför då det inte säjs öppet, men det är enda möjligheten med oansvariga 
politiker och invånare som tror vi lever i honungslandet där man bara tar för sig, går det fel, 
devalvera vi oss ur problemet, gör alla svenska ännu fattigare, öka den enskildes skuldbörda 
som inte märks i plånboken, men väl i en allt mer försämrad sjukvård, pensioner etc och 
kompensera detta med nya skatter så att vi kan stoltsera med att fortsatt vara det högst 
beskattade folket i världen, något att vara stolt över? 
 
GREKLAND också ett annorlunda mått av misskötsel: 
Grekland har befunnit sig i konkurs hälften av den tid de varit "fria" (sedan 1821) 
 
Den som har sina pensioner i euro länder vilket var tillåtet sedan 1996 med Sveriges EU 
inträde dock få tagit möjligheten, kan man bara konstatera medans Trygg, Skandia, SPP och 
andra skriver tårdrypande brev till pensionärerna varför man inte kan höja utdelningen eller 
t.o.m rättfärdiga varför man tvingas minskar utdelningen för 2010 så har bolagen på 
kontinenten ökat sin utdelning mellan 8-12% och därutöver tillkommer valuta vinsten. Vad 
säger dig detta? Inte ett ord från alla experter och tyckare. 
 
Den som gjorde en investering i aktier i Sverige som har sitt säte i dollar eller euro länder kan 
helt lakoniskt konstatera att efter en 5 års period är det en brakförlust. 
Den som gjorde en investering i ett fastighetsbolag i Sverige med pengar från euro eller dollar 
kan helt frankt se sitt kapital minskat med 20% även om fastigheten gav 15% avkastning varje 
år.     
Det jag saknar i den svenska debatten och bland alla EU skeptiker är realism och en förklaring 
till folket varför man vill stå utanför euron fast man har i 2 val förklarat att man skall vara 
med utan reservation och sedan ta till nödlögnen när man inte fick vara med i euron pga av 
usla finanser och Göran Persson istället för att tala om sanningen tog chansen med ett extra 
valuta val. 
 
Därmed har Sverige gjort bort sig för lång tid framöver, den positiva attityden från dåvarande 
euro länder är nog förbrukat, en ny ansökan kommer att nagelfaras och senast då får vi veta 
sanningen. 
 
Det hindrar inte att man isolera Grekland för en tid och kanske kommer fram till att Drachmer 
åter skall införas så att man kan ta till devalverings vapnet och sälja sina exportprodukter till 
avsevärt lägre pris än det är möjlig med euro som basvaluta. Det kanske också bli 2 enheter 
inom euro samarbetet, ett för industriländerna och en annan för notoriska fifflarna i söder som 



en gång för alla kommer få lära sig att århundraden av lögner ersätts av effektiva kontroller 
eller så blir det att lämna euro samarbetet, go natt till dem. 
 
Polen är ett bra exempel som fram till nu använt sig av devalveringsvapnet för att få balans i 
sin ineffektiva administration som lider av sviterna och kommunistisk styre.   
Mycket tyder på att Polen gjort sin hemläxa och snart bli ny kandidat i euro samarbetet under 
nya striktare betingelse. 
En seger för demokratin och folkets möjligheter att rösta bort slösa, i Sverige har ca 50% 
uppenbarligen slösa gänget som sin stora favorit inför årets val. 
Vad säger man till en oförstående omvärld som med förundrande ögon tittar på vad som kan 
ske i lilla Sverige? 
 
I slösa samhället använder vi pengar till mest fantastiska saker… 
 
Presstöd till rasister & media moguler 
 
Tidningen Nationell Idag får presstöd med 2,3 miljoner svenska kronor. Den är en rasistisk 
och homofobisk tidning, som ges ut av Nationaldemokraterna, ett parti som är en gapigare 
variant av Sverigedemokraterna. Presstödsnämnden följde reglerna när den gav Nationell Idag 
bidrag. 
  
Få är upprörda, få vill känna till vad som sker med ”mina” skattepengar – men även om några 
vill ändra reglerna så att bidrag inte ska kunna gå till tidskrifter som inte står för demokratiska 
värderingar. Idag får också Internationalen , Marxist Leninistiska Proletären och andra 
vänstertidningar presstöd, varför Ohly med lakejer motsätter sig – förklarligt nog – en 
demokratiparagraf.  
  
Idag får presstödet märkliga konsekvenser. En rad presstödstidningar ägs av stora och rika 
mediekoncerner som skaffat sig ett annonsmonopol genom att ta över alla tidningar i regionen 
och håva hem presstöd för de mindre.  
  
En utveckling där en statlig nämnd ska granska tidningars innehåll, och därefter bestämma om 
stöd, strider mot andan i grundlagens censurbestämmelser. 
   
Svenskstöd till leninisterna i Columbia 
  
Under de borgerliga regeringarna på 1970-talet infördes u-landsbistånd via de politiska 
partierna efter mönster från Tyskland, där en stor del av biståndet går via stiftelser knutna till 
de politiska partierna. Tanken var att mångfalden i biståndet skulle stärkas och att 
flerpartisystem i u-länderna skulle stimuleras. 
  
Stiftelser finns i anknytning till de politiska partierna, till LO och som Palmecentret och SILC 
(Swedish International Liberal Centre). I vänsterpartiet heter stiftelsen Vänsterns 
internationella forum. VIF har bl a lämnat stöd till colombianska Partido Comunista 
Colombiano, (FARC gorillan) ett leninistiskt kommunistparti. Pengarna gick rakt in i deras 
valrörelse eller mer troligt till vapenköp…. 
  
Om Sverigedemokraterna kommer in efter valet och startar en biståndsorganisation kommer 
de att få rätt att ge bistånd till sina systerpartier i andra högerstyrda diktatur länder med hjälp 



av svenska skattepengar. 
  
Val är i september – det är du med din val sedel som kan påverka vart Sverige tar vägen, enda 
gången du kan visa din makt, gör det! 
  
Sverige har sannerligen en hel del problem att ta itu med, då överskuggar media efter att 
Littorin meddelat sin avgång med att arbetsministern Littorin på sannolika skäl köpt sex, klart 
att Schyman blir förbannad och eldar upp 100.000 kronor när hon inte blev tillfrågad? 
 

 
 


