Vi går mot sämre tider – högkonjunkturen är över – skapa en egen bild och se på TV
från andra länder och kulturer som finns 24 tim på engelska språket
Den svenska tillväxttakten dämpades kraftigt under det första kvartalet. Dagens BNP-siffra
från SCB visade bara på en ökning med 2,2 procent jämfört med i fjol, betydligt sämre än vad
ledande konjunkturbedömare räknat med.
Toni kommentar:
Adrenalinet rinner till hos mig, vad är detta för konjunkturbedömare som arbeta med
backspegeln eller som revisorerna alltid med facit i handen?
Redan för 2 år sedan kom de första signalerna i världen att högkonjunkturen viker sig, det är
många internationella affärstidningar som beskrev olika scenarier och varnade för en allvarlig
bankkrasch som skulle skaka om finansvärlden.
Det var inte ett enda svensk media som skrev vid denna tidpunkt motsvarande nyheter.
Tvärtom så ropade man från olika hålla hur uthållig den svenska ekonomin är att ”vi ser inag
tecken på en nedgång” var vad regerings och finansministern sa i 2006 års budget
presentation. Svensk media hängde på och till och med gottade sig i hur annorlunda Sverige
var. Man fråga sig allvarligt är det något fel lite varstans eller är det bara en slags övermod där
det gäller att bre på för annars har man inga läsare då läsarna inte orka med negativa nyheter?
Tendensen har varit entydig och den amerikanska bolån krisen kom snart därefter som om den
skulle vara en överraskning när bank chefer leker pyramidspel med långivarnas pengar.
I USA, UK, Tyskland, Schweiz ställs gänget till bankchefer och styrelsemedlemmar som är
orsaken till miljard förlusterna till ansvar, det är inte enbart sparken det är åtal och krav om
återbetalning på uttagna gigantiska ersättningar, bonus, och i Sverige kan man glatt fortsatt
glida vidare utan att någon är ansvarig, det var inte mitt fel, syndromet är vad som gäller och
alla tycks acceptera det.
Turist och kollektivtrafikbranschen är en hög skuldsatt bransch, marginalerna är
mikroskopiska, det egna kapitalet ofta förbrukat för länge sedan, och nu kommer snart
räntehöjningar och därmed är den möjliga lilla marginalen borta, och du sitter fast i
skuldfällan, men det var inte mitt fel?
Idag kan ingen skylla ifrån sig, alla kan följ nyheterna från andra delar av världen och med
lite sunt förnuft kan man förstå vad som skall komma, det är ju möjligt att den svenskla
konjunktur cykeln ligger något efter andra länder, men ett land där dryga 70% har det
offentliga som arbetsgivare, och landets inkomster baseras på exportindustrins möjligheter att
sälja och då kan man enkelt se om våra exportmarknader slår på bromsen då sker också något
snart i den svenska ekonomin, vi är framme nu och snart får vi en tvärnit då den privata
konsumtionen bromsas in då låne karusellen tvärnita när bankerna drar åt utlåningen.
Världen fylls av engelskspråkiga sändningar, vem skulle ana för 5 år sedan att vi idag kan se
24 tim Ryska Nyheter på engelska i Russian Today, där man lära och se vad som sker ute i
landet med 11 tidszoner, eller franska nyheter dygnet om på engelska, ett Frankrike som börja
i Stilla Havet med Franska Polynesien, Franska Guyana i Syd Amerika fram till ett antal
karibiska öar, det är euron som är den officiella valutan. Frankrike är sålunda mer än ”bara”
Frankrike, vars ekonomi är en betydande del av EU gemensamma valuta. England är likaledes

långt mer med ett stort inflytande i världen
http://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_England
Tyskland är Europas största ekonomi och ”dragloket” för svensk export, även tyska TV har en
engelsk språkig TV kanal Deutsche Welle som sänder 24 tim.

Kommunikation är allt idag, och den fungera på alla tider dygnet om. En riktig överraskning
kommer från svensk TV http://www.playrapport.se det är SVT som sänder svenska nyheter
via Internet där du kan lyssna på selekterade nyheter utan att behöva lyssna på den dagliga
social såpan med folk som aldrig har ett eget ansvar, vems fel är det att jag sumpade skolan?
Att mitt äktenskap sprack? Att jag är arbetslös? Att jag är överviktig? Att jag blev gravid? Att
jag super och slår min fru…
Det är spännande att ta del och jämföra med hur samma nyhet vinklas i andra länder, ibland
undrar man om det är samma nyhet det handlar om.
TV 4 har sin egen webb TV http://anytime.tv4.se/webtv
Du kan med andra ord skapa dig en egen uppfattning och inte förlita på dig de nyheter som du
matas med i svensk TV, och framför allt får ta del av fler nyheter än de ytterst selekterade
oftast folkfördummande nyhetsprogrammen i SVT och TV4.

