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Kreaprenör® är en kunskapsallians som sprider kunskap om ”vad som
verkligen händer” i vår tid och om ”sånt vi vet att vi inte vet”.

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT SPÄNNANDE
VERKSAMHETSÅR MED KREAPRENÖR
Föreningen Kreaprenör höll årsmöte i Stockholm fredag 5 maj.
Kreaprenör är inne i ett expansivt skede. Medlemsantalet stiger.
Intresset för våra projekt ökar. Hemsidan har moderniserats. Henry
Blom är Kreaprenörs nye webmaster. Vi kommunicerar via sociala media
och KreaprenörNytt med drygt 1000 prenumeranter. Nya allianser skapas.
Vi tackar FEI (Företagsekonomiska Institutet) som serverade en god lunch
och ställde årets årsmöteslokal i centrala Stockholm till vårt förfogande till
mycket fördelaktiga villkor.
LO Landin återvaldes som ordförande. Anders Brogren, affärsstrateg
och marknadsanalytiker med internationell erfarenhet, och Anna
Holtenstam, ekonom med lång erfarenhet av alternativa hälsometoder,
återvaldes som styrelseledamöter. Nya i styrelsen är Lars Bern, tekn.dr.
och välkänd anthropocenebloggare, samt som sekreterare Lars-Olof
Oldén, med lång erfarenhet som vd i flera svenska dotterbolag i stora
utländska koncerner.
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RIKSFÖRENING FÖR METABOL HÄLSA
Söndag 12 mars grundades en ny Riksförening för Metabol Hälsa
(RMH) på Dalarö. 54 personer hade uppmärksammat initiativtagaren
Lars Berns initiativ och kommit till mötet. Föreningen har nu över nära
500 medlemmar. Läs mer och gå med själv på www.metabolhalsa.se
Kreaprenör, som drivit projektet FORUM Frisk sedan 2004 i samma anda,
kommer nu att stödja RMH till 100%. Kreaprenörs ordförande LO Landin
valdes till ordförande i RMH:s interimsstyrelse och tillika valberedning.
Övriga ledamöter är Lars Bern, juristen Gunilla Edelstam samt kocken
och kostrådgivaren Pierre Hanell.
Valet av Dalarö som mötesplats beror på att där planeras en första
Hälsocentral för friska som kontrapunkt till den offentliga vårdcentralen
för sjuka. Föreningen kommer bl.a. att bedriva en intensiv
hälsoupplysning med hjälp av medlemmarna. Första ordinarie
medlemsstämma hålls 6 juni på Dalarö.
Läs hur Kreaprenörs projekt FORUM Frisk nyorganiseras nedan.

UTVECKLINGEN VISAR ATT HEMSIDOR SOM VÅRA ÄR VIKTIGA
www.Creapreneur.se www.Forumfrisk.se www.Sverigesvarar.se
Wikileaks meddelar att CIA nu har teknik som gör cyberattacker som ser
ut som de görs från någon annan dator. Teknik med vilken CIA kan stjäla
information och göra intrång, men lämna andras fingeravtryck - andra
som CIA sedan kan skuldbelägga. CIA kan placera barnporr eller annat
komprometterande material på andras datorer. CIA gör därmed all
sanning och bevisföring tvivelaktig.
Ett annat skäl varför fria hemsidor som Creapreneur.se blir allt
viktigare är att när de etablerade medier sprider tillrättalagda nyheter
undermineras trovärdigheten i all officiell kommunikation. Västerländska
medier lämnar fältet öppet för medier av skiftande kvalitet – en skämmig
vandalisering av allmän trovärdighet. USA-dominerade media är värst,
tätt följda av många europeiska och svenska papegojor.
Sanningens framtid finns på hemsidor du just nu läser, finansierade av
läsare utan avsikt att påverka innehållet, och som läser just därför att vi inte
är betalda för att skriva det vi skriver och inte har en dold agenda.
Är du med oss behövs ditt stöd för nytänkande med humanism och etik
till plusgiro 231666-9. Årsavgiften är 100:-- TACK PÅ FÖRHAND.
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Projektet FORUM Frisk
I samband med att Riksförening för Metabol Hälsa nu startar med aktivt stöd
från bl.a. Kreaprenör och med snart bortemot 1000 medlemmar, hänvisar vi alla
som genom åren följt vår Dialog om Kost & Hälsa dit till www.metabolhalsa.se
Bortom IT – Om hälsa i en digital tid – är en ny rapport från Institutet för
Framtidsstudier, handlar om digitaliseringens stora potential att effektivisera
vården och förbättra vår hälsa. Kreaprenör överväger att styra om projektet
FORUM Frisk mot Digital hälsa (=E-Hälsa) och med ett hälsoperspektiv, som
skiljer sig från industrierans skolmedicinska perspektiv, där människor betraktas
som otillräckligt undersökta patienter som ska behandlas med så mycket
kemikalier som möjligt.
Kreaprenör har stor legitimitet inom området digitalisering. Föreningen
grundades 2000 som en förlängning av företaget EBC Informations verksamhet
med datorstöd i marknadsföringen under 1980-talet och projektet Relationer &
Dialog som affärsstrategi under 1990-talet. Kreaprenörs verksamhetsidé bygger
på att all mänsklig utveckling är resultat av vår perception via sinnena och
människors strävan i alla tider att vilja förlänga och förstärka våra sinnen – se
längre, höra mer och röra oss allt snabbare för att få allt häftigare upplevelser.
Vi lever nu i en ny epok där vi människor inte längre bara kan förlänga och
förstärka våra syn-, hörsel-, styr- och balanssinnen utan också vårt Medvetande
och därmed vidga vår totala perception både utåt och inåt. De etiska, moraliska
och juridiska aspekterna av denna utveckling är dock eftersatta, vilket
Kreaprenör sedan 2010 arbetar för att ändra på i det näraliggande projektet
Hjärnans frihet – om humanism och etik i Medvetandeeran.

Följ Kreaprenörs projekt FORUM Frisk
http://www.creapreneur.se/Projekt-FORUM-Frisk.html

Projektet HJÄRNANS Frihet
SLUTA FÖRNEKA ATT TEKNIKEN FINNS
Under året har vi inlett nästa fas i projektet Hjärnans frihet genom att bl.a.
tillskriva Sveriges forskningsminister och samtliga riksdagspartier för att ta reda
på deras inställning till ökad etisk kontroll och debatt om den nya uppkopplade
Medvetandeforskningen. Samtidigt försöker vi få den etablerade pressen att ta
upp frågan om att forskningen måste sluta att förneka att tekniken för avancerad
Brain Control redan finns.

Följ Kreaprenörs projekt HJÄRNANS Frihet
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Hjarnans-frihe.html

ARTIFICIELL INTELLIGENS (AI)
Hur ska vi veta VEM som styr över den AI som nu utvecklas i världen? Det vi gör
är att verka för ökad transparens. Utan transparens och ett allmänt medvetande
blir det ingen bioetik. Kreaprenör har arbetat i 6 år för att medvetandegöra
behovet av etisk kontroll utan att uppleva någon förståelse från forskares och
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etablissemangets sida. Tidningarnas bevakning håller en låg kunskapsnivå.
Att AI-forskning syftar till att integrera människor och maskiner har länge varit
offentlig information. Men få har insett att också detta forskningsområde styrs
mera av ekonomiska än mänskliga intressen. Varje hjärnforskare vet att intrång i
människors medvetande utan informerat samtycke är brottsligt.
Drömmen håller på att bli verklighet för de forskare som fick forskningsanslagen.
Men det visade sig att de genom miniatyriseringen av bioelektronik även kunde
läsa tankar (mänskliga nervimpulser) och styra populationen med agenter i
nätverksteknik?
I vems intresse? Jo i kunskapens och i pengarnas intresse. Men pengar får inte
styra över människors tankar och beteende.
Vem äger idag makten att styra över andra människors tankar och känslor? De
som har den makten har utövat den så att människor spärras in på mentalsjukhus i sin kamp mot elak AI. De har skapat oro och rädsla över hela världen.
Ska vi tillåta det? Eller ska vi kräva transparens som en självklarhet? Endast
samarbete kan leda mänskligheten framåt. Förnekande av utsatta människor är
endast en ny förlust för mänskligheten och grogrund för en ny Macchiarini-affär.
När tekniken är klar är det kanske försent att få fram tekniska lösningen för att
undvika ett totalt övervakningssamhälle via kommunikation med nervimpulser.
Vad gör vi då?
Exempel på hur rätt vi har: http://yournewswire.com/davos-elitereveal-plan-to-decode-your-brain/
Vill vi ha algoritmer som bestämmer hur kreditvärdig du är, om du kallas till
en jobbintervju eller vem du bör bli vän med på Facebook. Lyssna själv:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/652668?programid=4741

POLISENS BEDRÄGERIUTREDNING HAR KAPSEJSAT
Drabbade människor lämnas i sticket och anmälningar läggs ner i strid mot
lagen. Ett 2015 nyinrättat Bedrägericentrum lider av väsentliga brister, slår
Polisens internrevision fast. Risken för lagföring är synnerligen låg.
Utredningsresurser och kompetens att förstå vad som anmäls brister och detta
skyls över när rapporter skrivs. Och samma förhållande sprider sig.
I vårt projekt Hjärnans frihet har vi upplevt samma sak. När avancerad
datateknik används för att mainpulera samhällssystem och plåga människor på
distans och dessa övergrepp anmäls till Polisen och andra myndigheter, är
myndigheten i fråga oförmögen att ens begripa vad det är som anmäls, än
mindre agera. Det finns naturligtvis personer i Sverige som vet precis vad som
pågår och som är långt framme i den digitala tekniken. Men används dessa
resurser i invånarnas intresse. Eller används de i olika finansiärers intressen,
vilka de nu är. Hjärnforkningen är en “multibillion business” där ekonomiska och
inte humanitära intressen styr. Samhället har tappat greppet om utvecklingen.
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Allmänheten är totalt värnlös, när ett samhälle med världens högsta skatter inte
längre förmår att skydda sin befolkning mot ny digital brottslighet. Sjukvården är
numera totalt överbelastad. Stora sjukhus som Karolinska och Sahlgrenska
stänger sina operationsavdelningar en vanlig vecka pga resursbrist, något som
tidigare endast kunde ske under extremt högbelastade helger.
Den svenska skolan får vid en internationell jämförelse allt lägre betyg.
Det är skämmigt att välkomna många människor till vårt land och ha den dåliga
smaken att kalla oss en humanitär stormakt, när vi inte kan ordna bostäder och
arbete pga en stelbent bostads- och arbetsmarknad. Problemen har varit kända i
decennier, men det saknas politisk vilja att ta tag i behoven.
Arbetsförmedlingen har likaså kapsejsat och borde stängas med omedelbar
verkan. Det är tyvärr arbetsförnedring som en miljon brukare utsätts för, när de
får gå på möten, skriva CV m.m. i en institution som är oförmögen att förmedla
några arbeten.
För att lösa problemen har vi en skolminister och en sjukvårdsminister som mest
likanar sommarvikarier både till ålder och kunskap. Civil- och justitieministrarna
har blivit Sveriges mest intervjuade personer, ses resa runt i landet och med
solemna stämmor trösta bedrövade människor och kommunalpolitiker med löften
utan täckning. Riksdagspartiernas strateger och spin-doktorer har kommit till
vägs ände.

ELON MUSK (TESLA) HAR BESTÄMT SIG
I denna länk https://futurism.com/5-get-ready-elon-musk-is-releasing-detailson-his-plan-to-unite-our-brains-with-ai/ kan du läsa att om 4-5 år har vi ett
människa-maskin gränssnitt som ”notably, with advancements like those
that Johnson and Musk are working on, they could allow us to merge
with machines, and they could also allow us to literally program (or
reprogram) our neural code, which would allow us to transform
ourselves in ways that we can’t even imagine.”
Elon Musk, en av världens mest framgångsrika innovatöer med Tesla, har insett
att om han inte kan stoppa utvecklingen vad gäller människa och maskin
uppkoppling med hjälp AI, tänker han åtminstone skaffa sig en slags egen
kontroll över utvecklingen. Vi andra som inte har råd med sådant och alla de
människor, som ovetande används av hjärnforskning utan etiska regler och
informerat samtycke, ska vi bara lungt finna oss i att samhället har tappat
kontrollen. Om det onda eller det goda segrar återstår att se.
Kreaprenör avser i alla fall att inte stillatigande titta på.

Följ Kreaprenörs projekt HJÄRNANS Frihet
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Hjarnans-frihe.html
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Projekt AFTER WORK
- släpp fångarna loss det är vår
Det är dags att myndigförklara medborgarna, lyfta ner beslut och
resurser för hälsa, omsorg, migration och grundskola till lokal
nivå, där människorna finns som både känner till och dessutom är
de enda som i verkligheten kan svara upp mot behoven.
Politiker och pengar har aldrig skapat jobb och omsorg. Det har bara
människor i samverkan gjort - där de bor och verkar. Politikernas uppgift
är att ordna förutsättningar för människor att klara tillvaron (=existensen)
och se till att så många som möjligt av oss blir kapabla att genom egen
värdeskapande kraft tillföra mer värde än vad vi tar ut. I framtiden
kommer det att vara viktigare att fråga sig hur vi tjänar, inte hur mycket.
Därför är politikernas uppgift att se till att självständiga och väl utbildade
människor får de resurser och det förtroende de behöver för att ta eget
ansvar.
Det är beklämmande att se hur litet förtroende våra 8 riksdagspartier har
för sina väljare. Det är dags att vi i Sverige ser till att rösta fram ett nytt
politiskt alternativ, som har på programmet att myndigförklara
medborgarna. Släpp fångarna loss det är vår, sjöng man i en revy med
Hasse & Tage på 1970-talet. Redan då anade några vart vi var på väg.

Följ Kreaprenörs nya projekt med arbetsnamnet AFTER
WORK om livet bortom Arbetslinjen, om Existenslinjen, om
Närdemokrati och om Ansvaret för vårt humanistiska arv:
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Sverige-bortom-.html

MISSA INTE: FRÅN PATRIARKAT TILL MATRIARKAT
– om den nya pragmatismen och inkluderande nationalism
http://www.kreaprenor.se/pdf/Den%20nya%20pragmatismen,
%20Paul%20Collier.pdf

Och läs om Dalarömodellen för närdemokrati här:
http://tullhuset.org/Dalaro-Forum---Vision-D.html

DÄRFÖR RÖSTAR MIN FAMILJ PÅ MARINE LE PEN
Så länge politiker inte erbjuder lösningar som omfattar även de svagaste i
samhället kommer dessa väljare att fortsätta att utkräva hämnd, skriver
författaren Edouuard Louis, som minns sin uppväxt i en fattig fransk by med hög
arbetslöshet, där man dyrkade Le Pen.

Utges av Föreningen Kreaprenör® www.creapreneur.se Red: LO Landin 0708-125467 lo.landin@ebc.se
Årsavgift i föreningen är för privatpersoner 100 kronor att betalas till plusgiro 231666-9.

6

STOCKHOLM 7 APRIL
Fredag 7 april slår en galning till i Stockholms C och mejar ner 20-talet
människor varav 5 masakreras till döds längs Drottninggatan. Polisen var snabbt
på plats, säkrade brottsplatsen, utrymde och stängde snabbt hela Stockholms
innerstad under värsta rusningstid, tryggade alla viktiga byggnader och platser i
huvudstaden, samarbetade med kollegarna i hela landet som överallt ökade sin
närvaro, tryggade gränserna och grep en misstänkt efter 5 timmar i Märsta.
Under kvällen och natten minskades avspärrningarna i takt med att Polisen
förmodligen kunde konstatera att det förhoppningsvis rörde sig om en galnings
eller en mindre grupps begränsade projekt. Men det kunde man inte veta från
början och Polisens ingripande höjde verkligen vårt förtroendet för en
organisation som med rätta varit starkt kritiserad.
Polisen ska ha stort beröm för sin insats och stockholmarna visade överlag en
resning, ett lugn och en imponerande beslutsamhet. Statsministern höll sitt
hittills bästa tal och samtliga politiker höll sig från sin vanliga agenda. Deras
mediatränare måste dock hitta på någon annan fras än “vi tänker på alla
drabbade och deras nära och kära” om man vill sticka ut och inte säga exakt
samma sak som alla andra.
SVT och TV4 bevakade händelsen och spred sansad information från minut ett till
långt in på nästa dygn. Det vi dock noterade var att jämförelser hela tiden
gjordes med terroristattacker i Oslo, Paris, Nice, Bryssel och Berlin. Men inte ett
ord sades om bombattacken en vecka tidigare i grannstaden St Petersburg som
dödade och skadade betydligt fler. Medias upprepade rysshat har sänkt Sveriges
empatiska nivå. Jämförelsen med St Petersburg blir dessutom mycket mera
relevant, när det visar sig att den gripne i Märsta kommer från Uzbekistan.

KAPITEL 1 – FÖR TRUMPÄLSKARE
Nu har Amerika en president som inte bara snackar. I 8 år lyssnade vi till
pratkvarnen Obama. Nu säger många att Trump faller för trycket att
bomba Syrien, men så här skrev Trump i en tweet 2013: No, dopey, I
would not go into Syria, but if I did it would be by surprise and not
blurted all over the media like fools.
Obama drog en röd linje vid giftgasanfall. Men när den röda linjen
överskreds med giftgasanfallet 2013 gjorde han ingenting.
….But if I did….Någon dag efter en ny giftspridning i april 2017 från i
Syrien slår Trump till direkt genom att sända 59 missiler mot den militära
flygbas varifrån giftbombplanet ansågs ha lyft. Det sänder en resolut
signal till Syrien, skrev BBC News. Trump meddelade dessutom Ryssland
före attacken. En syrisk familjefar som levt under dagligt bombhot med
sin familj sedan kriget började älskar Trump tillsammans med flera andra.
Första gången någon bryr sig om oss, säger dessa syrier.
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KAPITEL 2 - FÖR ALLA ANDRA
Problemet med logiken ovan, som tyder på att Trump börjar ge efter för
världshegemoni-Washington, som har malt ner alla presidenter sedan
John F. Kennedy. Du som tror att Assad eller någon annan i den syriska
regeringen beordrade giftattacken måste först fundera över följande;
1) Assad är mycket nära att vinna kriget mot IS.
2) USA, Ryssland, Turkiet, Iran har före ”gasattacken” gemensamt sagt
att få bort Assad inte längre är första prioritet.
Hur logiskt är det att denne Assad då gör en giftattack mot ett område
med många barn och många kameror och med gasvapen han inte får ha?
Och när ryssarna begär en stor undersökning slår USA till med full kraft,
innan den ryska propån ens har diskuterats. Dessutom hävdar USA att
attacken har rysk inblandning. Ärligt talat. Om du tror på detta bör du
omedelbart sluta läsa här och återgå till att läsa tidningar och se på TV.
För oss andra återstår två scenarios:
1) Ett typiskt falsk-flagg angrepp som USA och västvärlden arrangerat
tidigare
2) En syrisk attack av misstag eller pga felaktig information på en
byggnad som visade sig innehålla gas
Vilket scenario du väljer att tro på så är det mest troliga att Syriens regering inte
har något att vinna på det som hänt, varför någon form av falsk-flagg är det som
är mest troligt.

Fakta om själva attacken
Något plan som fällde giftgas finns inga bevis för. Det enda som finns är
ett plan som synts på en radar, som endast kan fastställa höjd och fart.
Amerikanska och ryska källor är överens om att 59 missiler avfyrats från
2 amerikanska fartyg i Medelhavet. Amerikanarna meddelade ryssarna på
militär nivå – inte på politisk – 2 timmar före attacken.
Amerikanarna påstår att samtliga missiler träffade målet - det flygfält
varifrån planet lyfte. Ryssarna hävdar att endast 23 missiler träffade. Den
ryska fotodokumentationen hur lite som var förstört på flygplatsen tyder
på att ryssarna talar sanning. Att det inte var saringas visar de bilder på
räddningspersonal som arbetar utan skyddskläder. Det är också ett
faktum att det inte finns någon gas på flygfältet i fråga.
Vad hände med de försvunna missilerna?
Förklaring 1: Trump avsåg inte att slå till alltför hårt.
Förklaring 2: Ryssarna har enligt överenskommelse med USA inte rätt att
Utges av Föreningen Kreaprenör® www.creapreneur.se Red: LO Landin 0708-125467 lo.landin@ebc.se
Årsavgift i föreningen är för privatpersoner 100 kronor att betalas till plusgiro 231666-9.

8

skjuta ner missilerna. Men har de teknik för att få missilerna att ta en
annan riktning och hamna i t.ex. havet? De fick 2 timmars förvarning. På
en rysk hemsida finns nedanstående bild som tyder på att ryssarna vill
”läcka” till omvärlden att de nu har teknik som klarar detta:

Det innebär att ryssarna kanske tänker ändra gjorda överenskommelser
med USA i Syrien och göra det ryska försvaret av luftrummet i Syrien
effektivare.
Sammanfattningsvis
Presidenten har ingen laglig rätt att själv besluta om missilattacken, men
presidenter före honom har också använt presidentens möjligheter att
göra illegala handlingar legala i en viss mening. Men om detta ska man
lägga erfarenheterna från Nürnbergrättegångarna efter 2:a världskriget:

To initiate a war of aggression, therefore, is not only an
international crime; it is the supreme international crime
differing only from other war crimes in that it contains within
itself the accumulated evil of the whole.
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NYA SKADESTÅND PÅ GÅNG - SKADAR RÄTTSVÄSENDET

Samtliga åtalade i SAAB-konkursen frias. Åklagaren fick inte igenom en enda
åtalspunkt. Målet har kostat skattebetalarna miljoner. Och snart är det dags för
skadestånden. Skattebetalarna står åter med lång näsa.
Åklagaren överklagar nu domen vad gäller Müller och borde enligt vår
uppfattning betala rättegångskostnaderna själv. Skattebetalarna borde kräva
att juristerna på Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten befrias
från sin uppgift. Åtalade misstänkta insiders och ekobrottslingar kommer oftast
undan i Sverige. I detta fall var det tydligen dessutom solklart att de åtalade inte
var skyldiga. I andra fall åtalar man fel person eller för fel saker.
Om det är lagarna det är fel på borde myndigheterna inse det och gå till
politikerna och be om effektivare lagar. Stoppa detta bedrövliga och
kostsamma arbete som bara drar ner förtroendet för rättsväsendet. Har
vi lagar och skatter som bestraffar innovatörer och belönar finansmanipulatörer
och jurister, så stimuleras samhällets genier att syssla med för dem lönsamma
men för samhället icke innovativa nollsumme- och minusspel. Framtidens skatter
måste ta hänsyn till hur man tjänar pengar och inte hur mycket. Dagens
politruker tycker att innovatörer tjänar för mycket och tar en stor del av deras
vinter. Men samhället tjänar mycket mer på innovationer, som skapar nya
värden, än på oförtjänt höga ersättningar till finans- och juristgenier som
sorterar om bland redan skapade värden och bara minskar det tidigare redan
intjänade värdet, som istället skulle kunna gå till innovationer. SAABrättegången har inte givit skattebetalarna något värde utan har bara kostat och
ytterligare berikat ett antal jurister.
Bilden ovan har vi tagit från en tidigare utgåva av KreaprenörNYTT, där det inte
var direktörerna i SAAB utan en tungt belastad ”målvakt”, som inför skranket
med glädje tar emot sitt ”straff” skyddstillsyn.
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POLITISKT ICKE KORREKT
Vi vet att det sannerligen inte är politiskt korrekt, men det är ju heller inte
KreaprenörNYTT:s målsättning att vara det.
Vi anser att övriga partier i all ödmjukhet borde ägna sig åt en del självkritik,
när de nu äntligen börjar diskutera vilka åtgärder som bör vidtas för att undvika
terrordåd som det som inträffade i Stockholm fredag 7 april. Ödmjukhet i sin
inställning till Sverigedemokraterna, som faktiskt länge krävt att det som nu
föreslås av samtliga övriga partier på löpande band och som borde ha gjorts för
länge sedan. Behovet av ödmjuk eftertanke märktes inte minst i SVT:s Agenda
två dagar efter dådet, när Jimmie Åkesson var inbjuden tillsammans med Anders
Ygeman, Anna Kinberg Batra och Annie Lööf.
Det var inte länge sedan de övriga riksdagspartierna och samtliga
dominerande media frös ut SD för att de bara ägnade sig åt en sak. Den saken
som nu samtliga övriga riksdagspartier bestämt att de ska ägna sig mycket mera
åt. Den misstänkte terroristen i Stockholm skulle aldrig ha kunnat utföra sitt dåd
i april om lagen hade följts. Han skulle ha utvisats i december 2016 och i februari
2017 fick Polisen order att föröka hitta honom och genomföra utvisningen. Det
finns minst 10.000 personer till i landet, som inte heller har utvisats av samma
skäl, resursbrist och oprioriterade ärenden. Och FN kommer aldrig att kunna
bekämpa IS i Märsta.
Den förra borgerliga regeringen brydde sig inte alls om migration utan slöt
istället ett orimligt öppna-gränser-avtal med MP om att vara en humanitär
stormakt. Den nuvarande regeringen gjorde heller ingenting trots (eller snarare
p.g.a.) att MP satt i regeringen, inte förrän invandringen svämmade över totalt
2015 och man tvingades agera. Över en natt blev SD:s integrationspolitik också
regeringens. Samtliga partier, som så länge underskattat migrationsproblemen,
håller nu på att försöka förklara varför SD ändå har haft fel, trots att de har haft
rätt hela tiden – i denna fråga. Hade Tage Danielsson levt hade han kunnat
skriva en ny Harrisburg-logik om detta. Men politiskt korrekt är det inte.
KreaprenörNYTT kan konstatera att alltfler röstar på SD och har logiska skäl att
göra det. Sverige behöver ett nytt politiskt alternativ om inte SD ska bli
största parti.
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MÅNADENS CITAT
Det måste vara en mänsklig rättighet att slippa att utsättas för orättvisorna mot
Jorden, som alltid innebär orättvisor mot människorna. Det måste också vara en
mänsklig rättighet att slippa delta i förövandet av dem. Därför är uppgiften att
fortsätta att försöka skapa rättvisa och uppgiften att rädda Jorden en och
densamma – det handlar om att rädda oss själva. (Hanna Arendt i The Origins
of Totalitarianism).

MÅNADENS GÖTEBORGARE
Polisen till blottaren som fryser: Skyl dig själv - om du inte är muslim förstås.

FRÅGA FRÅN UNG SÖKARE
Alla har legat med alla, alla har bott hos varandra, alla pokémons är fångade, är
vi lediga nu? (Kellerman)

MÅNADENS TROSFRÅGA
Många svenskar som växt upp i Sverige kallar sig inte för kristna, men när man
frågar dem vad okristligt betyder vet de precis.
Det påminner oss om mannen som påstod att han inte trodde på astrologi, och
motiverade det med ”att som vattuman är man ju skeptisk”.

”PRAETERERA CENSEO CARTHAGINAM ESSE DELENDAM”
”Praeterea censeo” betyder ”för övrigt anser jag” på latin. Romaren Cato d.ä.
avslutade sina tal i senaten med ”För övrigt anser jag att Carthago bör förstöras”
”Praeterea censeo” att en reform utan en reform av penningväsendet
inte är någon reform. Det sa USAs utrikesminister William Jennings Brown
redan 1896. Och han får alltmer rätt för var dag som går.
Följ noga den fortsatta utvecklingen uppmanar dig
Lars-Olof (LO) Landin
(adress, e-post, telefon nedan)
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