
 
5 svenska Ambassadörer fanns på plats på RTS galan och Grand Hotell 
den 23 oktober 2008 i Stockholm 
 
I respektive land hade man valt ut ett antal researrangörer med rese arrangemang till 
Sverige. Det var respektive Ambassadör som fick läsa upp poängen som hade lämnats av de 
nationella researrangörerna I respektive land. Kul initiativ. 
Men så kommer det stora Men… 
Vilka är dessa researrangörer? Några hade man flugit in vilka var med och förlustade sig I 
Stockholm och fanns med på Gala middagen, det gäller ju att slå blå dunster I 
Näringsdepartementet. Det är arrangörer I storleken Larssons resor I Stockholm, man bara 
dåna av denna dumhet men vad annars kan man förvänta sig av VisitSweden som är 
medarrangör och sponsor? 
 
Frågan som borde göra alla oroliga är varför har vi inte har en enda incommingarrangör kvar 
i Sverige? Samtliga finns I Norge, Danmark, Schweiz, England, Kina, USA och så finns det en 
del mindre arrangörer med obetydliga antal resenärer I olika länder. Tyskland som är det 
största reselandet i vår närhet, där har vi inte en enda arrangör med resurser om man nu 
inte menar att TUI ägda Wolters är stor, om man anser detta vara en betydande arrangör då 
visar det hur klen man är I huvudet. TUI ägda Wolters har med svenska utbud så länge man 
får bidrag av VisitSweden. 
 
Varför finns inte en enda av de verklig stora arrangörerna på denna gala middag närvarande? 
Varför denna hycklande desinformation till svenska sponsorer som inte kan förstå att RTS 
lurar samtliga så fullständigt? Varför ger man inte priser till företag som verkligen förtjänar 
ett pris för sina insatser som skickar hit tiotusentals turister? Varför finns inte Ryanair, 
Carneval Cruise line, NCL, eller Air Berlin som pumpar in folk till Sverige med i prilistan? 
 
Hur ända i helskota tar man fram Säfsten eller Vildmark i Värmland som båda är udda kul 
arrangörer, och RTS försöker slå blå dunster i den sittande publiken att det är arrangörer 
som omvärlden vaskat fram i Sverige? 
 
Hela arrangemanget är en gigantisk desinformation, man ljuger så uppenbarligen, men ingen 
tar fram sanningen eftersom alla sitter I samma båt och dela ut priser till varandra. 
I Sverige har vi ynglat fram ny slags entreprenör, fylla I bidragsblanketter experter där 
Länsstyrelserna har upphöjts till någon slags expertis, vad är det som får mig att se likheterna 
med forna Sovjet systemet?   
 
 
 


