
 
Demokratifrågor 
Den svenska kollektivtrafikens främsta språkrör är 2 kommunistiska förbund 
 
Kunskap 
Opinionsundersökning om vad svenska ungdomar i åldern 15-20 år vet om 
kommunismen. Några axplock… 

• 90% av eleverna kände inte till Gulag (95% kände till Auschwitz).  

• 82% tror inte att Vitryssland är en diktatur.  

• 40% anser att kommunismen bidragit till ökat välstånd i världen.  

• 43% tror att det totala antalet offer för kommunismen är en miljon eller färre. 

• 18% tror, att kommunismens offer är färre än 10.000, världen över, under hela 

nittonhundratalet. 

Sanningen är: 
Kommunismens offer torde snarast vara omkring 100 miljoner människor. 
Bakom varje siffra står det ett enskild offer med obeskrivliga lidanden även för de 
anhöriga, dessa representanter är buss & kollektivtrafikens främsta politiska sponsorer 
även nu 2008.  
  
 
Den svenska kollektivtrafikens främsta politiska företrädare är kommunister och ex 
kommunister som klivit över till anarkistpartiet mp, och inom branschen har man lyd 
tidningen trafik – forum http://www.rt-forum.com som språkrör samtidigt som 
tidningen är medlemstidning för föreningen svensk kollektivtrafik som finansieras till 
100% av skattebetalarna, utan att dessa är tillfrågade och av Svenska Bussbranschen 
http://www.bussbranschen.se   
som påstår sig företräda branschen av vilka 98 % är beroende av skattebidragen och 
föreningen själv vilseledd i vars styrelse sitter storbolagen och kommunala trafikbolag 
med sammanlagda förluster runt 1 miljard kronor årligen, klart att dessa solida 
företags kvaddare tar emot kommunisternas hjälp oaktat vad dessa står för eller är 
med ansvariga till. 
Vem har förtroende för ett sådant gäng imbecilla medlemmar som inte har ork att lyfta 
bort samhällets mörkermän ur organisationen man tillhör? 
 
Man tar sig för pannan! 
 
Kontentan är vi kan fortsatt tjafsa kring maxtaxa på dagis, men att ta ansvar för en av 
samhällets största ekonomiska cancer svulster det får andra ta hand om liksom 
medborgarrätt och demokratifrågor. Vilka är dom andra? 
 
 
 
Citat 
”Pojkar skall alltid ha stryk för har de inte gjort något så kommer de att göra det!” 
 
 


