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                                    OKTOBER 2017      
                                                        Årgång 36 

 

 
Kreaprenör® - kunskapsallians och moderator i Medvetandeeran -  

sprider kunskap om ”vad som verkligen händer” i vår tid  

och om ”sånt vi vet att vi inte vet”. 
 

Följ Kreaprenörs projekt på nätet om hälsa, digitalisering 

och samhällsutveckling; 

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

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

AFTER Work http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Sverige-bortom-.html 

 

UTVECKLINGEN VISAR ATT MEDIA SOM VÅRT BLIR ALLT VIKTIGARE 
www.Creapreneur.se  www.Forumfrisk.se  www.Sverigesvarar.se   

Sanningens framtid finns i media du just nu läser, finansierade av läsare, som 

läser eftersom vi inte är betalda att skriva det vi skriver och saknar 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. 

 

RIKSFÖRENINGEN FÖR METABOL HÄLSA - RMH 
 

RMH www.metabolhalsa.se grundades på Dalarö 2017 och arrangerar i 

Stockholm en heldagskonferns om Metabol Hälsa lördag 25 november.  

Inbjudan kommer inom kort. 

http://www.creapreneur.se/Projekt-FORUM-Frisk.html
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Hjarnans-frihe.html
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Sverige-bortom-.html
http://www.creapreneur.se/
http://www.forumfrisk.se/
http://www.sverigesvarar.se/
http://www.metabolhalsa.se/
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MEDIAS RAPPORTERING OM KYRKOVALET YTTERLIGARE ETT 

EXEMPEL PÅ HUR ETABLERADE MEDIA SPRIDER FAKE NEWS 

 

Medierna är S och SD:s bästa valarbetare. Genom att sprida en falsk 

problembeskrivning att konflikten i kyrkovalet stod mellan S och SD 

hjälpte SvT tillsammans med andra etablerade media till att mobilisera 

de partipolitiska nomineringsgruppernas väljare i årets kyrkoval. 
 

S, C och SD gick framåt i årets kyrkoval och intresset för valet blev det största 

på nära 70 år bl.a. med hjälp av den stora mediabevakningen. 20% röstade.  

Men vi som följde debatten före valet kunde se att den mest handlade om politik. 

Det var inte kyrkan som stod i centrum utan en konstruerad strid mellan S och 

SD, en bild som båda dessa partier gärna bidrog till att förstärka. I debatt efter 

debatt fick företrädare för dessa nomineringsgrupper lägga fram sina argument. 
 

S-mobiliseringen utgår från en konstruerad hotbild att SD håller på att ta över 

Svenska kyrkan, som behövs för att blåsa liv i resterna av den folkrörelse som 

har sett det som självklart att PARTIET ska dominera alla samhällsområden. Och 

SD spelar med eftersom kyrkan är ett samhällsområde, som SD skickligt gjort till 

en hävstång i rikspolitiken. Även C, den tredje partipolitiska nomineringsgruppen 

i Svenska kyrkan lyckades mobilisera väljare med det påstådda hotet från SD 

som förevändning och med partiledarens popularitet som draghjälp. 
 

De tre nomineringsgruppernas framgångar innebär att det partipolitiska 

etablissemanget stärker sin kontroll av Svenska Kyrkan. Det är där den verkliga 

konfliktlinjen inom kyrkan går: skall politiker med ideologiska agendor styra 

över en kristen medlemskyrka eller inte? Om det skriver Lars Anders 

Johansson, Timbro. 
 

Att etablerade media fungerar som valarbetare åt politiska partier i kyrkovalet, 

är ytterligare ett argument för att avskaffa partipolitik i Svenska kyrkan. Att 

nomineringsgruppen POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan - vid sidan 

om de ovan nämnda politiska nomineringsgrupperna och med väsentligt lägre 

valbudget än dessa, ändå lyckas stärka sin ställning på alla nivåer i kyrkan och 

nu är näst största nomineringsgrupp i Kyrkomötet, är ändå hoppingivande. Om S 

och C verkligen menar något med att de vill ha bort SD ur kyrkan, vore det 

enklast om de själva släppte sitt strypgrepp om kyrkan. Då skulle saken vara 

löst, säger kyrkoherde Olle Carlsson, karismatisk kyrkoutvecklare i Katarina 

församling i Stockholm. 
 

Att etablerade media fortsätter att producera och sprida FAKE NEWS, 

som inte bara inopportunt påverkar valet i Sveriges i särklass största 

organisation – Svenska kyrkan – utan också snedvrider 

samhällsdebatten om hälsa, miljö och frihet samt hotar världsfreden,  

är en annan minst lika allvarlig fråga.  
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INTELLIGENS-SNOBBERI HETER NUMERA KUNSKAPS-RESISTENS  

Eftertanke är sannerligen inte tidens melodi i dagens digitala förvirring, 

läser vi i Dagens Nyheters kulturdel 24 september.  
 

Björn Wiman, chefredaktör för DN Kultur, skriver i vårt tycke bra - när han 

skriver om det han kan - svenskt och internationellt kulturliv. Vi minns särskilt 

det han skrev om Astrid Lindgren efter hennes död. Vi skrev då och berömde 

honom för hans fina beskrivning av Sveriges genom tiderna största författare och 

hennes verk. Astrid Lindgren använde sin position, som hon själv erövrat genom 

ett långt författarskap, till att med framgång kämpa för barnens rätt i samhället.  

Och hon fick till och med den socialdemokratiska regeringen på fall i valet 1978 

med sin vuxensaga Pomperipossa, som hon skrev, när hon upptäckt att hon 

betalade 102% i skatt. Sagan lästes upp av moderatledaren Gösta Bohman från 

Riksdagens talarstol.   
 

Björn Wiman använder sin position som kulturredaktör och det informations-

företräde som Sveriges största dagstidning ger honom för att ideligen uttala 

bestämda åsikter också om maktspelet i amerikansk politik och om klimathotet, 

frågor han rimligen inte har samma legitimitet att skriva om. Sidan i DN:s 

kulturdel 25 september använder Björn Wiman att berätta om en judisk lingvist 

och jämför president Trumps retorik med Hitlers. Vi som inte förstår bättre 

varnas för hur farliga Trumps lögner är, utan att han samtidigt nämner hur 

farliga Trumps motståndares lögner de facto redan har varit och som bidragit till 

att USA är det land som startat flest krig de senaste 70 åren och bombat flera 

länder tillbaka till stenåldern. Och när Björn Wiman i vintras var i Sälen och 

tittade ut över de snöklädda slalombackarna från Högfjällshotellets fönster, 

passade han på att använda DN till att utan egen sakkunskap i ämnet förutse, 

att det inte kommer att finnas snö i Sälen om 50 år. Nazisterna i Tyskland 

hatade ord som objektivitet och intelligens. De kallade oppositionella för 

intelligenssnobbar och objektivitetsfanatiker. Det förgiftade världen precis som 

arsenik, skriver Björn Wiman. 
 

Samma dag i samma kulturdel läser vi en artikel av Jack Werner, som fått stora 

journalistpriset för sina studier av den virala världen och vilka uttryck 

människors förtjusning över att ha rätt tar sig i denna nya, sköna värld. Vi älskar 

att se våra motståndare ha fel, skriver Jack Werner, och vi strävar efter 

symboler och berättelser, där detta uttrycks och skildras.  I dag använder 

redaktörer och opinionsbildare det informationsföreträde de har genom att kunna 

skriva och bli intervjuade i radio, TV och i de stora dagstidningarna, inte för att 

beskylla de oppositionella för intelligenssnobberi som man gjorde under 

nazitiden. Nej i dag kallar globalisternas redaktörer alla oss som har gentemot 

etablissemanget avvikande uppfattning om fred, frihet, miljö och hälsa för 

kunskapsresistenta populister.  
 

Om varje media och varje politiker dag efter dag, som nu sker, utan eftertanke 

och utan egna kunskaper upprepar samma negativa berättelser om samma 

personer och endast redovisar globalisternas syn på världshandeln, klimatet, 

livs- och läkemedel , fungerar det precis som Björn Wiman skriver som arsenik. 

Världen och människorna förgiftas långsamt och blir inte ett dugg bättre.  
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SAMHÄLLSVETARE BRYR SIG FÖR LITE 

Aldrig för i mänsklighetens historia har så många skrivit så mycket med 

så litet att säga till så få.  
 

Så beskriver på DN Debatt lundaforskarna Mats Alvesson (professor i 

företagsekonomi) och Roland Paulsen (docent i sociologi) mycket av den 

forskning som mynnar ut i ett hav av texter och som aldrig blir lästa av någon; 

http://www.dn.se/debatt/samhallsvetare-bryr-sig-for-litet-om-

forskningens-varde/.  
 

Skattepengar satsas på forskning utan krav på relevans och mening. Mer än 50 

miljoner vetenskapliga artiklar i omlopp, som växer med 2 miljoner per år. Har 

de senaste 30 årens företagsekonomiska forskning lett till någon förbättring av 

näringslivet? Har den allt tätare examinationen av doktorer i pedagogik bidragit 

till förbättrade skolresultat? I hur hög grad hjälper samhällsvetenskapen 

allmänheten att förstå sin tid och samhällsproblemen vi står inför?  
 

Akademiska kvantitativa kvalitetsmått gör att forskningens relevans och mening 

får stå tillbaka, anser författarna. Ett sätt vore att se till att låta oberoende 

experter utvärdera det som publiceras på de olika institutionerna och börja 

fördela forskningsmedel till mera nytta för allmänheten, menar författarna. 

 

SATSA PÅ VERKLIGHETEN 

En tanke som slår KreaprenörNYTT (se vårt projekt AFTER WORK om ekonomisk 

demokrati http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Sverige-bortom-.html) är att 

medel som kan sparas genom effektivare forskningsmedeltilldelning skulle kunna 

användas i verkligheten.  
 

I lokalsamhällen, i föreningsliv och småföretagsamhet runt om i landet görs 

massor av samhällsnyttigt och synnerligen relevant arbete. Beviset för detta är 

att det efterfrågas och utförs av allmänheten själv. Men kvalitet och lönsamhet 

blir ofta lidande på grund av att det mesta av arbetet görs ideellt, bygger på 

eldsjälar, som inte är odödliga, och pga brist på kompetens. Frigör resurser från 

de akademiska Babelstornen och från de statliga och kommunala byråkratierna 

som Arbetsförmedling, Livsmedelsverk, Hälsomyndigheter m.fl. och använd 

dessa medel i verkligheten, i nyttiga och jobbskapande underutnyttjade, 

underfinansierade, kompetenssvaga lokalsamhälleprojekt. Då skulle mängder av 

i dag outnyttjad kraft i civilsamhället frisläppas med oanade effekter på bl.a. 

sysselsättning och närproducerade livsmedel med förbättrad hälsa, integration, 

ortsutveckling och ökad hållbarhet som följd. Så skulle forskningen få bevis på 

den eviga sanningen att samhällen alltid har byggts nerifrån och upp. Inte 

tvärsom som politiker envisas med att hävda. 
 

Exempel på vad ett aktivt lokalt samhällsarbete kan åstadkomma är det som 

gjorts på Dalarö och som nu resulterat i en Vision Dalarö 

http://tullhuset.org/files/PDF/visiondalaro2016slutversion.pdf  och ett 

medborgarsstyrt mötes- och kulturcentrum www.tullhuset.org. 

 

http://www.dn.se/debatt/samhallsvetare-bryr-sig-for-litet-om-forskningens-varde/
http://www.dn.se/debatt/samhallsvetare-bryr-sig-for-litet-om-forskningens-varde/
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Sverige-bortom-.html
http://tullhuset.org/files/PDF/visiondalaro2016slutversion.pdf
http://www.tullhuset.org/
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TACK SKA DU HA 

 

 
Tecknaren OA Andersson (1877-1906) är mest känd för serien ”Mannen som gör som han vill”.  

 

 

MÅNADENS GÖTEBORGARE 

- Varför kallar du mig alltid för Gustav. 

- Därför att du Mahler på så förbannat!!! 

 

 

EN TIDOPTIMISTS FÖRSVAR 

Bättre sen än otidig. 
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SVERIGEBILDEN 

 

Efterkrigsgenerationen i Sverige har vuxit upp med en skam över den svenska 

undfallande politiken under andra världskriget. Frågan är om inte vårt agerande i 

dag slår det rekordet, säger Emerich Roth, författare och socialarbetare, som 

kom till Sverige 1950 och är stiftare av Emerichfonden, som verkar för att 

uppmuntra ungdomar till aktiviteter som motverkar våld och främlingsfientlighet.  
 

”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 Kartago bör förstöras” 
 

För övrigt anser vi 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.   
 

Du behöver inte tro på våra rykten. Bara sprid dem hälsar 

 

Lars-Olof (LO) Landin   

(adress, e-post, telefon nedan i sidfoten) 


