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Årgång 39 
 

 
 

Kreaprenör®nätverksallians i 

Medvetandeeran  

Sprider kunskap om ”sånt som 

verkligen händer” i vår tid  

eller om ”det vi vet att vi inte vet” 

- i konsumismens tid när vi har 

allt och allt är allt vi har. 
 

”Ty inte mot sanningen förmår vi 

något, utan för sanningen.” 

2:a Korintierbrevet 13:8   
 

STÖD VÅRT MÅNGÅRIGA ARBETE 

att våga  vidga den trånga 

Åsiktskorridoren i Sverige.  

Årsavgift (2020) 200:--  

till plusgiro 231666-9.  

TACK PÅ FÖRHAND. 

www.creapreneur.se/Kontakt.html  
 

FÖR ÖVRIGT i sann GDPR-anda. 

Vi spar e-post  och tel.nr, noterar 

om/när du betalar årsavgift och sånt 

du meddelar oss, så att du får nästa 

KreaprenörNYTT och annan 

information. Vill du inte ha 

KreaprenörNYTT maila ”Nej tack” 

till kreaprenor@ebc.se så stryks du.   

 

KREAPENÖR PROJEKTET 

MÄNNISKANS EXISTENS 
 

Anmäl intresse för kommande 
möten i projektet och till årsmöte 
planerat till 22 maj med stor 

reservation för hur situationen är 
då i landet;  

http://www.creapreneur.se/PRO
JEKT-Manniskans-exi.html 
 

I projektet Människans existens 

diskuterar vi frågor kring hur vi i 
västerlandet står upp för våra hittills 
framgångsrika kristna värderingar, 

när dessa utmanas från öster av 
Kina,Ryssland och muslimska länder. 
 

I förra KreaprenörNYTT beskrevs 

idéhistoriskt hur ett västerländskt 
medvetande skapats under 2400 år. 
 

I detta nummer fortsätter vi att 
diskutera demokratins kris och varför 

konservativa krafter växer sig allt  
starkare i västerlandet samtidigt som 

samhället går mot ett nytt paradigm 
– från industri- till medvetande-
samhälle.  
 

Enligt den österrikiske national-
ekonomen Josef Schumpeters 
princip om den kreativa förstörel-

sen kommer varje epok att ”förstöra 
sig självt” genom banbrytande inno-

vationer som leder till att samhället 
successivt övergår i en ny epok.  
 

Fönster för epokskifte har de senaste 
1000 åren öppnats ungefär vart 

250:de år. Och nu har det gått ca 
250 år sedan ångmaskinen revolutio-

nerade världen och gjorde människor 
mer materiellt beroende än någonsin 
genom en enorm produktions- och 

kommunikations-kapacitetsökning, 
som ett resultat av kombinationen 

mänskliga drivkrafter, maskiner och 
elektricitet. Vart är västerlandet 

nu på väg när människorna har 

allt och allt är det man har? 

http://www.creapreneur.se/Kontakt.html
mailto:kreaprenor@ebc.se
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
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          KREAPENÖR PROJEKTET 

            MÄNNISKANS EXISTENS 
Nu när verkligheten revolutioneras 
av nya nano- och informations-

tekniker samtidigt som Einsteins 
relativitet möter nya fysiska 

samband genom kvantfysiken, är 
utvecklingsfönstret åter öppet.  
Vem ser möjligheter först? 
 

 
När och hur är det dags att flyga ut? 
 

Bilden ovan är historien om kvinnan 

som sökte jobb på en cirkus. Hon 
berättade att hon kunde härma 

fåglar, men cirkusdirektören som var 
nära konkurs var ointresserad. Han 
hade redan haft mängder av arbets-

sökande som kunde härma fåglar. 
Kvinnan var påstridig och till slut 

pekade direktören mot dörren och 
skrek UT. Och då flög kvinnan ut 
genom fönstret.  
 

Den moderna liberalismen….. 

Under Industrisamhället uppstod i 
västvärlden tankar, som blev den 

moderna liberalismen, i strid med 
invanda föreställningar, och med 

idéer om människors frigörelse från 
samhällets ok. 
 

Liberalismen som ideologi grundar 
sig i individens rätt till frihet och 

motsätter sig statlig inblandning i 
individers privatliv. Socialliberaler 

förespråkar skattefinansierade 
välfärdstjänster. Klassiska liberaler 

motsätter sig offentliga angelägen-
heter utöver militär, polis, och 
domstolsväsende. De flesta större 

partier kallar sig liberala idag och är 

mer eller mindre socialliberala, 
medan klassiskt liberala partier är 

mer sällsynt.  
 

…. jämförs här med modern 

konservatismen ! 
Konservatism beskrivs som viljan att 
bevara institutioner och motverka 

hastiga förändringar i samhället. 
Vilka institutioner har varierat från 
samhälle till samhälle, men familj, 

släkt,börd,kyrka,lokalsamhälle/ 
stat och monarki är vanligast. 
 

I sitt klassiska verk ”The Conser-

vative Mind” beskriver Russel Kirk 
(1918-1994) konservatism så här:  
 

1) Tro på högre ordning.  
2) Kärlek till tillvarons mångfald och 

mysterium.  
3) Respekt för ordning och hierarki. 

4) Ägande och frihet nära samman-
kopplade.  

5) Samhällsbygge utifrån tradition 
snarare än skrivbordskalkyler, och  
6) Stegvis samhällsutveckling istället 

för i språng.  
 

Chefredaktör PJ Anders Linder 
översätter i senaste numret av 

tidningen Axess Kirks beskrivning 
ovan till ett modernare språk.  
 

1) Tron på gott och ont inte är 
godtyckligt utan människor har ett 

moraliskt ansvar.  
2) Kärlek till civilsamhällets 

mångfald och spontana framväxt i 
motsats till teknokrati och likriktning 
uppifrån.  

3) Respekt för kunskap, duglighet 
och ansvarstagande. Ja till likhet 

inför lagen och nej till nivellering. 
4) Sympati för spritt personligt 
ägande och marknadsekonomi.  

5) Skepsis mot social 
ingenjörskonst. Samt 6) Betoning på 

samhällsförändring i mänskligt tempo 
och format. 
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DEMOKRATINS KRIS 

NÄR 1800-TALET KOMMER 

TILLBAKA BLIR GAMLA POLI-

TISKA STRIDER SOM NYA 

Dagens politik liknar vänster/höger 

konflikterna vid slutet av 1800-talet.  
   I det förra franska presidentvalet 

klarade sig ingen av tidigare 
socialist- och borgarrepresentanter 

till andra omgången. Men inte är den 
gamla vänster/höger konflikten över 
med Macron och Le Pen? Inte i 

Tyskland eller England heller? 
   I Sverige står parlamentarismen 

och väger mellan en social-
demokratisk regering och en 
borgerlig splittrad majoritet –  

precis som förr!   
 

VÄLJARNAS POLITISKA 

IDENTITET FÖRSVAGAD 

Väljarnas förtroende för de gamla 
politiska partierna är kraftigt 

försvagad. 1979 hade 5 svenska 
riksdagspartier nära 2 miljoner 
medlemmar. Nu har 8 riksdags-

partier tillsammans bara 250.000 
medlemmar samtidigt som 

befolkningen ökat.  
 

Men - även intresset för politik ökar. 
Väljarna är alltså mindre beroende 

av partierna för sin identitet. 
Partierna är däremot beroende av 
både egen identitet och väljare.  

   Endast en femtedel av svenskarna 
känner att de har möjlighet att 

påverka politiska beslut. Samtidigt 
ökar maktkoncentrationen. På 50 år 
har antalet politiska förtroende-

uppdrag sjunkit från 24 per 1000 
invånare till 10. Och dessutom 

betalas endast 10% av Social-
demokraternas budget av medlems- 
avgifter. Samtliga riksdagspartier får 

merparten av sina intäkter från 
skattemedel. Partierna är inte längre 

folkliga utan har blivit rekryterings-

organisationer för karriärpolitiker. 

Den ideelle ombudsmannen är borta 
och har ersatts med väl betalda 

proffspolitiker. 
 

BÖR POLITIKERS MAKT MINSKA?   

Om politiska system sviktar måste vi 
se över systemet. Om rälsen är dålig 

gör det ingenting vilka tåg som rullar 
på den. Precis så är det med det 

politiska systemet. Om de politiska 
arenorna slutar fylla sin funktion 
spelar det ingen roll vilka aktörer 

som agerar på dem.  
Vi har 3 val;  

1) Status quo – de politiska 
partierna är oumbärliga för det 
demokratiska systemet.  

2) Tunna ut demokratin och ge 
mer makt till experter.  

3) Fördjupa demokratin och 
fördela mer makt till medbor-
garna genom dialog och inklu-

derande politiska institutioner.  
 

TRUMPS KREATATIVA 

FÖRSTÖRELSE 

- politikens coronavirus 

Vi har ovan refererat till österrikaren 
Josef Schumpeters princip från 

1912 att banbrytande innovationer 
(entreprenörskap) leder till ”kreativ 

förstörelse” av existerande 
verksamheter (kreaprenörskap). 
 

 
 

Donald Trumps eget entreprenör-
skap som företagare är inte banbry-

tande. Han förvaltar bara faderns 
fastighetsimperium. Och hans 

politiska program har inte givit 
Amerika någon ”New Deal”.  
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         KREAPENÖR PROJEKTET 

          MÄNNISKANS EXISTENS  
 

Men Trumps galna ledarskap är 

kanske rätt medicin för den nya 
kaotiska världen. Tidigare 

institutioner och ingångna avtal, 
avpassade för en industriepok som vi 
håller på att lämna, och som 

levererar allt sämre.  
 

Trump reagerar reflexmässigt mot 
alla gamla institutioner och avtal, 

varav många tycks ha överlevt sig 
själva, och vågar utmana dessa. 
Därigenom lämnar han – säkert 

omedvetet - utrymme åt nyskapande 
i digitaliserade, småskaliga nätverk, 

som har framtiden för sig.  
   Trumps ”alternativa sanningar”. 
som ersätter PK-ismens ”fakta”, kan 

visa sig nydanade, då ju ”PK-fakta” 
är sådant som redan är gjort, och 

inte särskilt nyskapande. Man kan 
påstå att Trumps travligheter gör 
världen en tjänst genom att långt 

utanför Amerikas gränser väcka 
sovande organisationer till liv bland 

vilka EU är ett lysande exempel.  
 

Coronapandemin är på samma sätt 

globalismens kris, men har samtidigt 
hänsynslöst avslöjat att många 

strukturer och system, som har 
ansetts väl förberedda för att klara 

en kris, inte alls är det. 
 

BREXIT BRA FÖR EU 

Meningen är att EUs medlemsstater 
skulle agera motvikt till EU-

federalisternas centraliserings-
ambitioner. I verkligheten har 
centraliseringskrafterna varit för 

starka. Cirkusen runt medlems-
ländernas skattemedel har gjort att 

Bryssel hela tiden expanderar sin 
budget. Politikeretablissemanget har 
vävts in i samma intressenät med 

hybris och överexpansion som följd. 
EU genomsyras av särintressen, 

oftast med liten erfarenhet från 

verkligenheten, varför idealism 

snarare än realism präglar det 
offentliga samtalet.  
    Jacob Wallenberg pekar på att 
Lissabonstrategin, som lades fram för 
20 år sedan för att utveckla den inte 

marknaden, inte lyckats särskilt bra, 
och att priset Europa betalar är sämre 
utveckling. 
    Brexit är möjligen en katastrof 
för alla som lärt sig mjölka EU-kon. 
För alla andra i såväl Sverige som i 

övriga Europa kan Brexit istället 
öppna fönstret för en välbehövlig 
nystart.    
 

DET DIGITALA 

PARADIGMSKIFTET KRÄVER NY 

EKONOMISK POLITIK 

- för varför värdera en ekonomi 

som inte längre finns? 
 

Sveriges ekonomi tappar kontakt 
med verkligheten, skrev Stefan 

Föllster och Anna Fällender i  
DN Debatt redan 8 maj 2016. 
   Den digitala revolutionen avspeglas 

inte i samhällsdebatt och politik. 
Fördelningspolitiken prioriterar fel. 

Mer jämlik tillgång i virtuell verklig-
het är viktigare än fördelning av 
inkomster i den fysiska verkligheten. 

För finanspolitiken blir beskattning en 
utmaning. Ju mer konsumtion och 

produktion flyttar till obeskattade 
virtuella aktiviteter desto större 
börda läggs på krympande 

traditionella skattebaser. Riksbanken 
missleds att uppfatta ekonomisk 

aktivitet som svagare än den 
egentligen är. Därför bedrivs en för 
expansiv penningpolitik, som 

resulterar i kreditbubblor och nya 
finanskriser.  
 

Läs också LO Landins replik denna 

artikel för fyra år sedan – Varför 

värdera en ekonomi som inte  

längre finns? Klicka på länken: 
https://newsvoice.se/2016/05/lo-landin-varfor-

vardera-en-ekonomi-som-inte-langre-finns/      
 

https://newsvoice.se/2016/05/lo-landin-varfor-vardera-en-ekonomi-som-inte-langre-finns/
https://newsvoice.se/2016/05/lo-landin-varfor-vardera-en-ekonomi-som-inte-langre-finns/
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        KREAPENÖR PROJEKTET 

        MÄNNISKANS EXISTENS 

LIBERALERNAS SVAGHET 
  

Patrick J Deneen, amerikansk 

professor i statsvetenskap, har 
skrivit succéboken ”Why liberalism 
failed”. Hans svar på frågan är att 

liberalismen har misslyckats för att 
den lyckats. När den realiserat sina 

ideal visar den sin otillräcklighet.  
 

Det finns inte olika slags liberalism, 
utan alla vill skydda den moderna 

varianten av frihet = frånvaro av 
yttre begränsningar. Marknads-
liberaler vill skydda frihet med en 

oreglerad marknad och en svag stat, 
medan socialliberaler tror att frihet 

bäst garanteras med hjälp av staten.  
    Dessa hållningar förstärker 
varandra och den globala liberala 

rörelsen upplevs varken ha kontroll 
över marknaden eller staten.  

   Deenen anser vidare att liberalism 
vilar på en felaktig människosyn i sin 
strävan efter total individuell frihet, 

då människor är relationella varelser 
ämnade att tillsammans sträva efter 

det goda. Ironin, vilket vi kan se i 
Sverige, är att det behövs en stark 
stat för att forma individer som 

obundna skapar individuell frihet.  
   Dessutom anser Deenen att 

liberalismens människosyn inte bara 
är falsk utan också banaliserad. 
Frihet är inte enbart frånvaro av 

yttre begränsningar. Det måste, som 
modern konservatism ovan inne-

fattar, till en tro på att gott och ont 
inte är godtycklig utan att människor 
också har ett moraliskt ansvar i en 

begränsad värld. 
   Liberalismen svaghet uppenbaras i 

liberal demokrati, när den inte längre 
har kommunism och fascism att 

kämpa mot. Och att brunmåla 
dagens nationalister räcker inte för 
att dölja liberalismens svagheter. 

 

KONSERVATIV STYRKA 
 

Det bästa vapnet mot de reaktionära 

är en konservativ hållning. 
Övertygelsen att vårt samhälle blir 

rikare tack vare marknadsfrihet och 
kulturell pluralism, men att 
ekonomiska och teknologiska 

framsteg balanseras av ett kulturellt 
kitt. Det är enfaldigt och omöjligt att 

vrida klockan tillbaka, men de 
konservativa ser det förflutna som en 
skattkammare av erfarenheter. 

Många av historiens mest 
inspirerande kliv togs när kulturell 

och andlig klokskap blandades med 
tekniska framsteg. 
 

Den globala pluralistiska 
marknadskraften är en ständigt 

revolutionär kraft för världens 
samhällen. Men motvägs den inte av 

humanism och andlighet kommer 
medborgare, som berövas allting, att 
vända världssamhället ryggen och 

tillfälligt stoppas framåtskridandet. 
Det är det som händer just nu i 

västvärlden p.g.a. girighet, brist på 
ledarskap och förståelse för vad som 

verkligen händer.  
 

MÅLET  

– ett förståelsesamhälle 

Skatte- och Trygghetssystem som 
tjänat oss i många år har blivit 
komplexa och sårbara, skriver 

Birger Schlaug, fd språkrör i MP.  
 

Vi måste röja upp i den systemsörja 
vi lever med. Målet borde vara att 

medborgare förstår och känner tillit 
för hur demokratin ska fungera. Vi 
måste helt enkelt rensa, förenkla, 

förtydliga och skapa mindre sårbara 
system och myndigförklara med-

borgarna. Det borde partierna föra 
samtal om, istället för att vara helt 
uppslukade av hur man ska förhålla 

sig till Sverigedemokraterna. 
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       KREAPENÖR PROJEKTET 

        MÄNNISKANS EXISTENS      

     NATIONALSTATEN 
 

           
 

Globalisterna vill avskaffa den, Europas 
ekonomiska och politiska eliter 
behöver den inte, men hos den breda 

allmänheten i stora delar av Europa är 
och förblir nationalstaten nivån med 
folkligt stöd och legitimitet. Inte bara 

för gränsernas utan också främst för 
gemenskap och ansvarstagande mellan 
människor som inte känner varandra.  

   Välfärdsstaten liksom demokrati är 
omöjligt utan Nationalstaten. EU kan 
lyckas med mycket, men att skapa 

alleuropeisk demokrati har man 
misslyckats med.  
   EU saknar en demokratisk folklig 

offentlighet frikopplad från national-
staterna. Därmed finns inget socialt 
europeiskt åtagande, varför EU är 

oförmöget att hantera flyktingkrisen.  
 

De nordiska staterna och Stor-
britannien med sina kungahus och 
kristna kors i flaggan bevakar sin 

suveränitet. Några är med i EU och 
några i NATO. Andra inte. Bara en är 
med EUs viktigaste överstatliga projekt 

EURON. Inget område är så splittrat 
och nationalstatligt som vårt. Men är vi 
den europeiska undergången? Nej 

tvärtom. Området är ett paradis med 
fred, frihet, jämställdhet samt rikt och 
demokratiskt, med god ekonomi, låga 

koldioxidutsläpp och smarta 
mellanstatliga lösningar som t.ex. 
Nordiska rådet.  

(Redigerad artikel PM Nilsson DI) 

KRONPRINSESSAN OCH 

DEMOKRATIN 
Fd Volvochef Pehr G Gyllenhammar 

utsågs 9 år i rad på 1980- och 90-
talen till Sveriges mest beundrade 

man i Sveriges största veckotidning 
ICA Kuriren. Sedan avsattes han och 
förstaplatsen återtogs av kungen.  

   Då läste många samma vecko-
tidning. Idag med Facebook och 

Twitter har dock 40% fortfarande 
förtroende för kungahuset. Samtidigt 

minskar tilltron till institutioner och 
riksdagspartier. Varför är det så? 
 

      
Vår hypotes; Trots att monarkin per 
definition är odemokratisk, är 

monarkin det mest demokratiska 
Sverige har. När legitimiteten 

urholkas för institutioner och riksdag 
blir institutioner som inte kan 
sorteras in i politiska fack extra 

värdefulla. Kungahuset är en sådan, 
särskilt kronprinsessan Victoria.  
 

När Gyllenhammar 2014 valdes till 

årets republikan av Republikanska 
föreningen, var motiveringen att han 

slår hål på monarkimyten om 
kungahuset som dörröppnare för 
näringslivet.  
 

Nu är det dags att slå hål på den 

myten. Det är precis tvärtom.  
Borde inte Republikanska föreningen 

ajournera sina möten till 2100. Ty 
när de likt en gång Sisyfos rullar 
stenen uppför berget står Victoria 

där och rullar ner den igen. Och 
sedan väntar prinsessan Estelle.  
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KREAPENÖR PROJEKTET 

MÄNNISKANS EXISTENS 
 

I projektet diskuterar vi frågor kring 
hur vi i västerlandet står upp för våra 
hittills så framgångsrika kristna ideal, 

när dessa nu utmanas från öster av 
Kina,Ryssland och muslimska länder. 
 

Vi har gått igenom internationella 
fördrag, handelsavtal och deklara-

tioner om mänskliga rättigheter etc 
för att definiera mål och medel i 

projektet kring vilka nyhetsbrev, 
diskussioner och möten kommer att 
organiseras. 
 

Mål 
1. Harmoniska människor  
2. Tryggt samhälle  

3. Hållbar planet  
 

Medel 
1. Hälsa     (individuell hälsa) 

2. Omsorg     (miljö och samhälle)  
3. Utbildning  
4. Ekonomi 

5. Demokrati 
 

I förra KreaprenörNYTT avhandlades 

hur ett västerländskt ideal har vuxit 
fram under 2400 år.  
 

I detta nummer har vi fortsatt med 
att beskriva den kreativa 

förstörelsen princip om hur ban-
brytande förändringar leder till att 

samhället successivt övergår i en ny 
epok. Vi har beskrivit i vilka intervall 

detta har inträffat de senaste 1000 
åren och hur världen just nu är inne i 
ett nytt sådant pardigmskifte, som 

bl.a. visar sig i form av en kris för 
demokratin, när liberala och 

konservativa ideal bryts mot 
varandra. Vidare hur samhällets 
institutioner och ekonomiska system 

utmanas och vilka krav på 
förändringar som kan förväntas. 

Fortsättning följer ! 

 

    BRASILIEN JUST NU  

  POLITIK OCH RELIGION 
 

            
 

Gud har i alla tider använts för att 

föra ut politiska budskap. Så även 
när troende brassar i veckan gick ut 
på gatorna för att försvara sin 

president. Att Bolsonaro har både 
katoliker och pingstvänner som 

trogna stödtrupper är ingen nyhet. 
Brasilien är det största katolska 

landet och här finns dessutom gott 
om frikyrkor. Religion sitter djupt i 
den brasilianska folksjälen.  
  

Den sittande presidentens val-språk: 

”Brasilien framför allt, Gud 
framför alla”. Manifestationerna har 

föregåtts av artiklar i svenska 
tidningar. Sekulariserade svenskar 
fördömer lätt, men även Stefan 

Löfven vänder sig till religiösa 
samfund för att värva röster. 

I veckans gatumanifestationer 
samlades brassarna till spontana 
gudstjänster. Jag hamnade framför 

Curitibas guvernörspalats, i en 
vacker lund med skuggande träd. 

Det var ”armlängds avstånd” och en 
del hade munskydd. Guds ord 
blandades med dagsaktuella ämnen. 

Brassarnas optimism bygger på att 
Gud fixar även dagens problem.  
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Här fanns människor med olika 

bakgrund samlade i gulgröna 
brassetröjor och brasilianska flaggor. 

Många unga och många tjejer. 
Gemensamt för de flesta var tron på 
Gud. Förutom predikan blev det 

många spontana inslag.  
 

       
 

Brasilien kommer att gå stärkt ur 

Coronakrisen, med Guds hjälp 
naturligtvis. Vi måste alla dra våra 
strån till stacken, hålla oss friska, 

hjälpa behövande, återgå till arbetet 
och konsumera igen. Lastbilsföraren 

Pedro manade att handeln måste 
komma igång, nedstängningar är 
katastrof för lastbilägarna. En 

matematiker jämförde risker för 
andra sjukdomar. En judinna höll en 

kort predikan på hebreiska. Någon 
pratade om vår rätt till religion, 
hudfärg, kön och sexuell läggning. 

han är själv öppet gay. En 
lärarinna tog upp en gemensam 

sång. Det hela avslutades med 
Brasiliens vackra nationalsång. 
Solen sken. 
 

Det blev en minnesvärd stund,värdig 
brassarna. I svåra tider har de fördel 
av sin medfödda optimism. Och de 

bryr sig inte heller om fördömande 
artiklar i svenska tidningar. 

Eder utsände i Brasilien 
Björn Rasmusson 

PROJEKT METABOL HÄLSA 

ANSVARET FÖR EGEN HÄLSA  

         I CORONAKRISEN 
 

                   

 

I Riksföreningen för Metabol 
Hälsa www.metabolhalsa.se 

har Kreaprenör varit med om att 
starta en folkrörelse för att sprida 

insikten om betydelsen att ta 
ansvar för den egna hälsan. Idag 

närmar vi oss 3000 intresserade 

och betalande medlemmar. 
 

Också i Sverige har Coronakrisen 
som bekant lamslagit livet i hela 

samhället.  I veckan har en av 
grundarna till Riksföreningen 

Metabol Hälsa Lars Bern gjort 
ett mycket skarpt uttalande om 

hur metabol ohälsa kan vara det 
som nu gör det nya Corona-

viruset extra allvarligt för dem 

som drabbas. I decennier har 
samhället tillåtit den Metabola 

Pandemin att sprida sig i världen 
och nu slår ett nytt virus till med 

full kraft mot ett illa förberett och 
försvagat världssamhälle. 
Lyssna på hans viktiga budskap. 

https://youtu.be/Ul7nv5QcAw0   

                                     

http://www.metabolhalsa.se/
https://youtu.be/Ul7nv5QcAw0
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LOL-Laugh Out Loud 
LOL redaktionen ägnar sig 
denna gång åt den svenska 

katastrofberedskapen.   

   
Det är bara dårar och fyllon  

som ler på bild. (Gammalt talesätt) 

RYKTESSPRIDNING ? 

Mikael Tofvesson (Myndigheten för 

säkerhet och beredskap MSB eller i 

folkmun Myndigheten för Sorger och 

Besvär) redovisar med inlevelse hur  

Sverige arbetar för att hindra 

spridande av kritiska uppfattningar 

och fakta om hur Sverige styrs. 

Hans mantran om hur svenska folket 

är utsatt för främmande staters hot 

(läs Ryssland) tyder på lång karriär i 

frågan. Som ett exempel på falska 

uppgifter som sprids om Sverige 

anger han “att det inte råder 

åsiktsfrihet i Sverige”. (sic!) 
 

KATASTROFEN  

”SÅG DEN INTE KOMMA” 

Landstingets Iréne Svenonius 

anser att det är Angela Merkels fel 

att svensk sjukvård saknar katastrof-

beredskap den är ålagd att ha.  

   Dagens svenska katastrof-

beredskap innebär, att man ringer till 

Tyskland och beställer utrustning när 

katastrofen har inträffat. Då är det 

självklart tyskarnas fel att 

vårdpersonal bara har skydds-

utrustning som räcker två dagar.  

I Finland har man beredskapslager 

som räcker åratal framåt och tycker 

att Sveriges nedrustning är en 

katastrof. 
 

Iréne Svenonius lånade Stefan 

Löfvéns numera klassiska uttalande 

från Medborgarplatsen 2015 – ”vi 

såg det inte komma”. Då gällde 

det flyktinginvandringen.  

Första veckan i april upprepade han 

samma mantra i Riksdagen. Nu 

gäller det brist på medicinsk 

katastrofberedskap i Sverige. 
 

Vad är en katastrof? På 1970-talet 

gick en oljetanker på grund i 

Norrtälje skärgård. Massor med olja 

läckte ut och hamnade på stränder, 

där det låg döda fåglar i drivor. 

   Detta skedde på under påskhelgen. 

I Stockholm var f.d. folkpartisten 

Gunnar Helén landshövding, han 

som tillsammans med Olof Palme 

fixade till ”engångsinflationen” i 

Sverige, som det tog 10 år för landet 

att återhämta sig ifrån. På frågan om 

grundstötningen i Norrtälje var en 

katastrof, svarade Helén: Katastrof 

är det först när Länsstyrelsen 

bestämt det, och vi samman-

träder på tisdag efter påsk. 
 

Hur förbereder man sig för en 

katastrof? Svaret är;  

Inte när den redan har inträffat. 
 

I befolkningen har vi dock lärt oss 

när en katastrof inträffar. Svaret är; 

Vart fjärde år. 

 

Ta hand om er tills vi får träffas igen 

Lars-Olof (LO) Landin 
 

PS: Kommentera i mail till oss eller 

på Facebook 
 

https://www.facebook.com/kreaprenor 
 

https://www.facebook.com/metabolhalsa 

https://www.facebook.com/kreaprenor
https://www.facebook.com/metabolhalsa

