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Kreaprenör®nätverksallians i 

Medvetandeeran  

Sprider kunskap om ”sånt som 

verkligen händer” eller ”det vi vet att 

vi inte vet” - i konsumismens tid när 

vi har allt, men allt är allt vi har. 
 

STÖD VÅRT MÅNGÅRIGA ARBETE 

och hjälp oss vidga den trånga 

svenska Åsiktskorridoren.  

Frivillig årsavgift (2020) 200:--  

till plusgiro 231666-9.  

TACK PÅ FÖRHAND. 
www.creapreneur.se/Bli-medlem.html   
 

Pågående projekt 
Välkommen att delta i projektet 

Hotet mot Människans Existens – 

och bidra till att stärka samhällets 

drivkrafter, när samhället inte längre 

klarar av omsorgen om det 

gemensamma. Och när västerlandet 

inte längre står upp för våra hittills 

så framgångsrika kristna värden, när 

vi utmanas allt tuffare från Kina, 

Ryssland och de muslimska länderna. 

Läs mer om projektet här: 

https://www.creapreneur.se 

PROJEKTManniskans-existens.html  

HOTET MOT DEMOKRATIN 
 

Presidentvalet i USA har visat hur 

polariseringen ökar och klyftorna 

mellan människor växer i takt med 

att den nya GUDEN - Globalisering, 

Urbanisering och Digitalisering - 

växer. 1983 publicerades den kände 

amerikanske framtidsforskaren John 

Naisbitts bok Megatrender på 

svenska, där han redogjorde för den 

pågående övergången från en 

samhällsekonomi baserad på 

industritillverkning och transporter 

till ett samhälle, där information får 

en allt större betydelse. Han förut-

spådde redan på 1980-talet att high-

tech skulle leda till motkraften high-

touch, dvs den tekniska och mate-

riella inriktningen kommer att öka 

behovet av de mjuka värdena 

beröring och omtanke. ”All 

business will become glocal”, dvs 

ökad globalisering driver fram ökad 

andlighet och lokala motkrafter. 
 

Demokrati, som i antikens Grekland 

betydde pöbelvälde, som alls icke var 

önskvärt, kom under de 2500 år som 

följde att utvecklas till det enligt 

mångas uppfattning bästa statsskick, 

som nu hotas.  

   Demokrati har varit ett sätt för den 

hittills största världserövrar-arten 

Homo Sapiens att komma överens, 

när vi inte är överens. Homo sapiens 

framgång har byggts på förmågan 

att komma överens och agera i 

grupp. Så kan vi besegra motstånd 

som fysiskt är betydligt större och 

starkare än vi själva. När Homo 

sapiens nu har besegrat och förslavat 

nästan allt annat levande (än finns 

några irriterande virus att göra slut 

på) återstår kannibalism, att utrota 

oss själva. Bara ett är säkert>>> 

http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
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Jorden går inte under och 

klimatet fortsätter att variera 

länge än - som tidigare. 
 

Demokrati fungerar bara om 

gruppen inte blir för stor och för 

splittrad. När globalisering leder till 

att besluten flyttas allt högre upp 

över människors huvuden kommer 

motreaktioner, som av de styrande 

kallas populism, men som i själva 

verket är det som ursprungligen 

avsågs med demokrati.  

   I nationalstater som Sverige med 

drygt 11 miljoner invånare, som alla 

talar samma språk, utbildas i samma 

skolsystem, tillhör samma tros-

gemenskap (fortfarande är hälften av 

befolkningen medlemmar i Svenska 

kyrkan), fungerar det demokratiska 

styrskicket hjälpligt. Men efter den 

senaste tidens stora invandring ökar 

polariseringen också i Sverige och i 

Europa.  
 

Under det amerikanska 

presidentvalet hör vi hur 

befolkningssammansättningen har 

ändrats i delstaten Arizona, som 

2005 hade ca 5 miljoner invånare. 

Idag bor det 5 miljoner människor 

bara i delstatens storstadsregioner 

Phoenix och Tucson. Tidigare har 

delstatens majoritet alltid röstat på 

Republikanerna. Men i år blev det för 

första gången en knapp majoritet 

som röstar på Demokraterna.  
 

De som röstar på Republikanerna 

anses vara konservativa, vill ha 

mindre överstatlighet, bor kvar på 

landet eller i mindre städer, har ofta 

lägre utbildning och en majoritet av 

republikanska väljare är män. Många 

tillhör den arbetarklass som senare 

decennier fått allt sämre ekonomiskt.  

Samma kategori röstade Brexit i 

England. Och samma kategori väljare 

försöker de styrande s.k. 

demokratiska partierna i Sverige 

förgäves tysta och marginalisera.  
 

När samma polarisering pga ökad 

invandring uppstår bland endast 

drygt 11 miljoner människor i 

Sverige med samma språk, liknande 

utbildning och uppväxt och liknande 

värderingar, förstår man varför de 

demokratiska spelreglerna ”en 

person en röst” börjar fungera allt 

sämre i USA med 50 delstater med 

330 miljoner invånare eller i EU med 

27 europeiska s.k. demokratier.  
 

I efterspelet till presidentvalet i 

USA, när inte heller de politiska 

ledarna är överens om någonting, 

och allra minst om de demokratiska 

spelreglerna, som är till för att man 

ska kunna komma överens även om 

man inte är överens, har begreppet 

demokrati i praktiken slutat fungera.  
 

När våra två mest betydelsefulla 

samhällsverktyg – demokrati och 

utbildning – slutar fungera och det 

tredje verktyget ekonomi bidrar till 

att vidga klyftorna i samhället istället 

för att verka utjämnande, måste 

varje moraliskt sinnad medborgare 

kräva att makthavarna tar itu med 

det, istället för att inte ägna all tid åt 

sin egen karriär och förmögenhet.  
 

Enligt Dante Alighieri (1265-

1321) finns det en särskilt mörk 

plats i helvetet reserverad för 

alla dem, som inte regerar i ett 

samhälle i moralisk kris. 
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Det räcker nu ! 
Rapport från Kreaprenörs 

årsmöte 7 november 2020 

På Kreapreenörs årsmöte 2020 

redogjorde vi för arbetet med  

Kreaprenörs två projekt 1) Hälsa 

(ansvaret för den egna hälsan) som 

2017 övergick i den då nybildade 

Riksföreningen för Metabol Hälsa och 

för projektet 2) Omsorg (ansvaret 

för det gemensamma – för 

Samhälsan) som växer fram inom 

ramen för projektet Hotet  mot 

Människans existens – om vart 

världen är på väg. 

    
Efter det formella årsmötet höll 
kreaprenören, samhällsforskaren, 

författaren och musikern fil.dr.Jacob 
Nordangård ett föredrag om arbetet 
med sin nya bok ”Den globala 

statskuppen”. 
 

Jacob Nordangård har tidigare 
publicerat boken ”Rockefeller - 
En klimatsmart historia”, där han 

ingående beskriver familjen 
Rockefellers ledande roll kring den 

alarmerande klimatlarmismen sedan 
mitten på 1950-talet.  
   Rockefellerfamiljen, vars gigantiska 

förmögenhet skapats med hjälp av 
olja, är också drivande i aktivist-

rörelser, vilket till synes motverkar 
deras egna intressen. Men Jacob 

visar hur detta ologiska beteende 

faktiskt är ekonomiskt rationellt, men 
det krävs ingående studier för att 

förstå hur.  
 

Den allt mer avancerade 
informationstekniken - nu rullas 
5G-tekniken ut - gör det möjligt att 

koppla samman i stort sett allting – 
”the Internet of things”. Vi 

tvingas acceptera att Internet-
uppkopplade bilar och mobiltelefoner 

delar med sig våra personliga data.  
I och med Coronapandemin har 
världens medborgare tvingats finna 

sig i att få sina sociala liv och 
självbestämmande begränsade. 

Många har tvingats ut i arbetslöshet 
och har i praktiken fått arbetsförbud 
och får se sina företag och livsverk 

gå i konkurs och spolieras.  
 

Kina var tidigt ute med att införa 
ett IT-baserat samhälle för att 

kunna särskilja ”goda” och ”dåliga” 
medborgare. Men den nya tekniken 
innebär samtidigt mängder av 

fördelar, som gör att det inte är svårt 
att manipulera människor att tro att 

vi blir uppkopplade ”för vårt eget 
bästa”. Doktorn kan t.ex. se om du 
är på väg att bli sjuk, innan du själv 

vet om det. Men den djupa staten 
känner också till allt du säger utan 

att du vet om det. Hur antikt är inte 
den svenska lagstiftning som säger 
att bara det som sägs i en rättegång 

är det som kan användas emot dig.   
 

I Sverige anses det av många 
som konspiratoriskt att beskylla 

företag, organisationer och 
media för att vara 

odemokratiska.  
Men i internationella storföretags-
klubbar, som äger media och hela 

tiden har idéer samt ekonomi och 
makt att genomdriva sina idéer om 

hur samhället bör vara, har vi ingen 
insyn alls, och än mindre något 
inflytande i. 
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Inte heller s.k. oberoende 

journalister i storföretagsägda 
nyhetsbolag verkar särskilt 

intresserade av att ta reda på vad 
som verkligen sker i det som synes 
ske. Hur ofta läser vi inte att ”alla 

forskare tycker si och så” utan att vi 
får reda på att många andra forskare 

inte alls tycker var sig si eller så.  
   Många beslut som ”våra” styrande 
politiker fattar, grundar sig på 

internationella avtal, som vi sägs 
vara tvungna att följa. Hur, när, av 

vilka och varför dessa avtal har 
fattats, det är vad Jacob ägnat 
studier åt och som visar att den 

kommande framtiden innebär att vi 
går in i ett nytt paradigm med en 

aldrig tidigare skådad möjlighet till 
kontroll av människor.  
 

Samtidigt verkar många 

medborgare inte särskilt 
bekymrade över sin därigenom 
inskränkta frihet och integritet. 

När världssamfundet införde nya 
lagar mot terrorism efter 9/11 fick 

man medborgare att tycka att det 
var nödvändigt. På samma sätt kan 
man ana, att den av myndigheter 

och politiker beslutade isoleringen 
p.g.a. Coronapandemin gjort 

människor mera medgörliga. Man 
kan förvänta sig ett svagt motstånd 
eller t.o.m. gillande när man inför 

globala Internetbaserade kontroller 
av vilka som genomgått 

”nödvändiga” vaccinationer, trots att 
det finns mycket som visar att 
vaccinationer fungerar i endast 20% 

av fallen, samtidigt som man också 
riskerar att få allvarliga biverkningar 

av många vaccinationer, men dock 
inte alla. Hur ofta satsar du allt du 
har, när chansen att vinna är 1 på 5.  
 

 
När BLM (Black Lives Matter) 
demonstrerar också i Sverige är 

det inte många som ifrågasätter 

detta som rättmätiga reaktioner mot 

hur människor blir behandlade, utan 
att veta det är ekonomiskt 

understödda reaktioner genom 
många års politisk och kulturell 
propaganda om hur de och andra 

känner att svarta blir behandlade. 
Jacob visar att Rockefellers donerat 

stora belopp till den svarta rörelsen i 
USA.   
 

Ett viktigt delmål är att få 

kontroll över mänskligheten och 
se till att den inte är enad genom att 
skapa så många konfliktzoner som 

möjligt. BLM-rörelsen är bara en av 
flera understödda konflikter. 

Konflikterna kring kön, sexualitet, 
klimat samt olika slags födointag är 
ytterligare exempel på sådana 

understödda konflikter.  
 

I sin nya bok ”Den globala 
statskuppen” berättar Jacob om 

hur den globala affärsklubben World 
Economic Forum (WEF) nu trappar 
upp sin verksamhet. 2019 publicerar 

WEF tillsammans med FN ett 
gemensamt dokument om 

partnerskap med titeln ”The great 
reset”. Detta unika partnerskap har 
dock inte blivit någon större 

medianyhet. Tricket är att partner-
skapet bara följer en gemensam 

deklaration, som bygger på de 17 
globala mål som FNs 
generalförsamling godkände i en 

resolution 2015 för ekonomisk, social 
och ekologisk hållbar utveckling med 

169 delmål och 231 globala 
indikatorer. Därför behöver man inte 

in formera utan bara köra på. 
 

Men den gemensamma 
deklarationen 2019 mellan FN 
och WEF innebär också en fjärde 

industriell revolution, som innebär 
att ska länkas ihop med det 

industriella systemet och övervakas 
24/7/365 + en extra dag när det är 
skottår. Det finns planer på att alla 
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ska få en digital identitet som gör att 

du kan upptäckas om du inte följer 
givna regler, inte tar rekommen-

derade vaccinationer eller hyser för 
det ekonomiskpolitiska komplexet 
avvikande uppfattning.  

   I WEF med vilket FN sluter detta 
partnerskap har människorna det 

handlar om ingen insyn. Det kostar 
upplysningsvis företag 60 – 600.000 
US$ att vara medlem i denna 

världsledande företagsklubb. 
Deklarationen bygger på ett koncept 

som kallas Private Public 
Partnership, dvs kommun eller stat 
och företag går ihop i olika projekt, 

men nu handlar det om ETT 
PROJEKT I GLOBAL SKALA UTAN 

INSYN.  
 

Lars Bern kompletterade Jacob 
Nordangårds spännande och i allra 

högsta grad också oroväckande 
föredragning. Lars påminde om, att 
när något oförklarligt och/eller 

oroväckande inträffar så är det klokt 
att följa den kända regeln ”follow the 

money”. Vem tjänar på det som 
händer? 
 

De angloamerikanska 
storföretagen har som Jacob 

beskriver byggt sina förmögenheter 
på en klart uttalad strategi om fri 

handel och fria kapitalrörelser, som 
har gjort det möjligt för dem att 
genom globaliseringen skaffa sig 

globala inkomstbringande monopol.  
   Rockefellers oljemonopol är det 

första och största exemplet. Familjen 
skaffade sig även monopol inom 

läkemedel genom att se till att deras 
kemibaserade läkemedelsprodukter 
har ersatt tidigare mångtusenåriga 

naturbaserade terapier.  
   De globala livsmedelsföretagen är 

exempel på samma sak. Förlorarna 
på de globala frihandelsavtalen är de 
underutvecklade länderna. Den 

pågående globaliseringen och 

digitaliseringen slår nu ut mindre 

företag, men de globala 
jätteföretagen Google, Facebook och 

Microsoft växer så det knakar. 
Coronarestriktionerna har krossat 
besöksnäringen. 
 

Kina är en annan av de stora 

vinnarna i världen de senaste åren. 
Redan 2014 gick landet om USA som 

världens största ekonomi räknat i 
köpkraft. Under Coronaåret har Kina, 

som det skrivits mycket om, bara 
haft 3,3 döda i Corona per 1 miljon 
invånare, medan genomsnittet 

världen är 160 döda per 1 miljon 
invånare. I Sverige och övriga 

västvärlden utom Tyskland är antalet 
döda över 600 per 1 miljon invånare, 
i Sverige främst pga den katastrofalt 

undermåliga svenska åldringsvården.    
 

Det räcker nu ! 
Den intressanta diskussion som 

följde på Jacobs föredrag kan 

sammanfattas med  

”Det räcker nu!”  
 

Ingela Carlberg i Kreaprenörs 

styrelse inledde diskussionen med att 

också knyta an till arbetet med 

Kreaprenörs framtida strategi på 

flera sätt.  

   Ingela befinner sig själv i en 

vändpunkt i livet, när hon som 

nybliven pensionär funderar över hur 

hon ska leva resten av sitt liv – 

bostad, pensioner, försörjning och 

möjligheter till nya engagemang, 

relationer etc. Hon slås av vilka 

enorma mängder information vi får 

varje dag. Mängder med 

motsägelsefulla budskap, hot och 

möjligheter, välstånd och 

brottslighet, välfärd och 

miljöförstöring. Som natur- och 

hälsomänniska med personliga 

erfarenheter från vården upplever 



Utges av Föreningen Kreaprenör® www.creapreneur.se Red: LO Landin 0708-125467 lo.landin@ebc.se  

Årsavgift i föreningen är för privatpersoner 200 kronor att betalas till plusgiro 231666-9. 

 

  
6 

hon, att hon måste göra sig fri från 

alla dessa disparata intryck. 

   Hon har beslutat att stärka både 

sitt psykiska och fysiska försvar för 

att med ökad självinsikt och stärkt 

immunförsvar likt en teflonmänniska 

få allt att rinna av utan att själen 

skadas.    

   Alla borde veta att vi lever i 

energifält. Det är inte kroppen som 

har en själ, utan det är själen som 

har en kropp. Stärk dig själv psykiskt 

och fysiskt mot 5G, säger Ingela.  

   Hon blir ibland arg på vänner och 

bekanta i sin omgivning som 

accepterar och fogar sig i allt. Hur 

kan vi tillåta ett litet antal människor 

att behärska hela världen och få alla 

människor att leva efter sin agenda. 

Och dessutom tjäna på det, frågar 

Ingela. Det räcker nu! 
 

Nyvalde styrelseledamoten i 

Kreaprenör, kommunikologen Mats 

Eriksson var inne på samma linje, 

när han konstaterar hur människor 

manipuleras. Han har erfarenheter 

från arbete med problem och 

lösningar inom kriminalvården. 

Många unga med dålig utbildning och 

som växer upp i miljöer utan att 

någonsin få den självbekräftelse, 

som alla människor behöver, hamnar 

i utanförskap, psykisk ohälsa och 

kriminalitet. Resultatet är de klan-

samhällen vi ser i Sverige idag – 

förmögna eliter kontra andra 

klassens medborgare i traditionella 

miljöer, No-go-zones med 

klanhövdingar i samhällen utanför 

tätorterna och en allt starkare 

polarisering mellan energislukande 

städer och miljöskadad landsbygd.  

För att vända detta måste vi börja 

med människorna.  Det räcker nu! 
 

Ingenjören Erik Winterbacke 

menade att vi inte får bli 

teknikfientliga och betonade att 

teknikutvecklingen inte kan stoppas. 

Tekniken innebär ju också stora 

möjligheter. Men samtidigt 

förundrade han sig över, att trots det 

enorma energibehov som 

tekniksamhället kräver så byggs dyra 

samt extremt dåliga och sårbara 

energisystem. Varför förnekar 

makthavare detta och varför försöker 

man så uppenbart dölja vad som 

hänt i t.ex. Boforsskandalen, 

Palmemordet, Estoniakatastrofen etc. 

Det räcker nu! 
 

Jens Jerndal, kreaprenör och 

holistisk samhällsdebattör, som 

redan 1996 publicerade boken 

”Vakna Sverige -framtiden är 

här”, var tidigt ute med att 

informera om det paradigmskifte 

som vi nu är mitt inne i (red.anm 

Kreaprenör bildades 2001 med syftet 

att informera om vad som verkligen 

händer i vår tid – dvs om 

paradigmskiftet). Jens menade att 

5G-tekniken, och redan talar man 

om 6G,7G osv, är militär teknologi 

och ett hot mot människans 

existens.  

   På samma sätt som alltfler inser 

att vi blir sjuka och dör i förtid av 

den mat som snart hela världen får i 

sig via de globala livsmedelsföretag 

de senaste 70 åren, eftersom den 

innehåller ämnen som människor 

inte ätit hittills under hela 

evolutionen, borde det vara lika 

självklart att den enormt ökade 

elektromagnetiska strålning som vi 

utsätts för idag skadar livet. 

Detsamma gäller vacciner som 

förändrar våra genom.  

Det räcker nu!         
 

Jo Cronstedt undrade när och 
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varför den nuvarande 

säsongsinfluensan Covid19 började 

kallas pandemi och vem som 

beslutade om det. Begreppet har 

tidigare endast reserverats för stora 

samhällskatastrofala infektioner, när 

stora andelar av befolkningarna 

drabbats. Även om det givetvis är 

tragiskt att 230.000 amerikaner har 

avlidit sedan årets säsongsinfluensa 

brutit ut, skulle det aldrig ha klassats 

som en pandemi tidigare, eftersom 

det inte är onormalt många fler som 

dött än som skulle ha dött under 

samma period i alla fall. Det är ett 

planerat skräck-scenario som målas 

upp för att skrämma oss precis som 

klimatalarmismen, menade Jo.  

Det räcker nu!  
 

Nya idéer och lösningar 
Anders Axner ville byta perspektiv. 

Vi beskriver problemen som 

samhället lider av idag, sa han. Men 

vilka lösningar ser vi - i vår egen 

närmiljö, i politiken - och vilka nya 

verkligheter ser vi komma i det 

paradigmskifte vi alla upplever oss 

mitt inne i? 
 

Erik Winterbacke, som är 

teknikpositiv, menar att alla militärer 

vet att när kriget, som man försökt 

förhindra, är igång, då måste man 

ändra strategi. Vi borde t.ex. 

förbereda oss på att det blir kallare, 

som vi vet att det kommer att bli. 

Och allt som händer har hänt förut.  

Historielösheten är tillsammans 

med tystnadskulturen de två 

värsta farsoterna som vi måste 

göra något åt. 
 

Lars Bern meddelade att hans bok 

”Den metabola pandemin”, som sålts 

i 10.000 exemplar i flera nyupplagor 

och som bidragit till Riksföreningens 

framgång, nu är slutsåld och ingen 

nytryckning kommer att ske.  

Istället arbetar han med en ny bok, 

som kommer att bygga på den 

gamla, men som kommer att upplysa 

om att ”Coronapandemin” bara är 

en skugga av den verkliga 

pandemin - den metabola 

pandemin, som gör att 40 miljoner 

människor dör i förtid. Detta måste 

vi sprida information om, så att 

sjukvården inriktas på prevention 

och inte på symtombehandling och 

alltför sena och felaktiga reaktioner.  

   80 % av de årliga hälso- och 

sjukvårdskostnaderna i Sverige på 

500 miljarder kronor går till kroniska 

sjukdomar. 80 % av dessa inte är 

genetiskt betingade, vilket betyder 

att vi kan påverka 64% av alla hälso- 

och sjukvårdskostnader genom att 

leva ett hälsosammare liv. 64% av 

hälso- och sjukvårdens kostnader 

skulle alltså kunna halveras om vi 

satsar på prevention. Men idag går 

mindre än 5% till preventiva 

åtgärder. 
 

Stig Zandrén menade apropå 

konspirationsteorier att det är värt at 

påpeka att begreppet konspiration 

betyder hemliga överenskommelser. 

Han rekommenderade läsning av 

Karl-Erik Edris bok med titeln ”Vart 

är världen på väg”. Är vi inne i ett 

civilisationsskifte som leder till 

människas förintelse, eller kan vi 

hoppas på att vi finner en positivare 

utvecklingsstrategi? Edris skiljer upp 

befolkningen i en Maktelit och Folk 

i allmänhet. I mellanrummet mellan 

dessa grupper (red.anm. man ska 

alltid söka efter nytt i  mellanrum 

enligt den nya kvantfysikens regler), 

finns gruppen X (=”kättarna”). 
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(red.anm. I dagens politiskt 

korrekta värld kallas ”kättarna” också 

för visselblåsare, dissidenter, 

konspirationsteoretiker, 

kunskapsresistenta eller populister.) 

Enligt Karl-Erik Edris kan man inte 

bara lappa och laga, utan man måste 

istället föreslå helt nya livsmönster 

och helt nya institutioner. 
 

Jacob Nordangård avslutade med 

att säga att han inte anser att allt är 

nattsvart. ”Kättarna” finns lyckligtvis. 

Lösningen är att tala med varandra 

och våga berätta vad du tycker. Det 

kommer att visa sig att fler tycker 

som du. Gå ihop, sprid medvetenhet, 

kämpa mot felaktiga beslut och sätt 

gränser.  
 

Samhälsa – om 

ansvaret för det 

gemensamma 

Faktum är att begreppet 

demokrati bara fungerar om 

gruppen inte blir för stor och 

splittrad.  

   När globalisering leder till att 

styrande grupper flyttar besluten allt 

högre upp över människors huvuden 

kommer motreaktioner, som av de 

styrande kallas populism, men som i 

själva verket är det som 

ursprungligen avsågs med 

demokrati. I nationalstater som 

Sverige med ca 11 miljoner invånare, 

som alla talade samma språk, 

utbildades i samma skolsystem, 

tillhörde samma trosgemenskap 

(numera är fortfarande hälften av 

befolkningen medlemmar i Svenska 

kyrkan), fungerar det demokratiska 

styrskicket fortfarande hjälpligt. Men 

efter den senaste tidens stora 

invandring förvandlas samhället och 

polariseringen ökar också i Sverige 

och liknande samhällen i hela 

Europa. 

 

 
Magnus Henrekson, professor 

national-ekonomi och vd för 

Institutionen för Näringslivsforskning 

talade på Kreaprenörs höstkonferens 

2019 om Ekonomi (värdeskapande 

och hushållning) och om Utbildning. 
 

Ett väl utbildat folk kan rösta på bra 

politik. Väl utbildat folk kan driva och 

styra alla funktioner som behövs i ett 

land. Demokrati och en outbildad 

befolkning är dock ingen säkerhet för 

ett lands utveckling. 
 

Det som gjort Sverige rikt är 

Utbildningssystemet, dvs det 

utbildningssystem vi hade före 

reformerna på 1970-talet och som nu 

är i förfall. Tidig överföring av 

kunskap från lärare till elev är 

fundamentalt i all utbildning. Sker 

inte det missar eleven avgörande 

grundutbildning för att kunna 

fortsätta att utveckla kognitiva 

färdigheter. Skolan misslyckas med 

viktiga kompetenskomponenter som 

motivation uthållighet, punktlighet, 

ansvarstagande och emotionell 

stabilitet, vilket får förödande 
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konsekvenser. Samhället har missat 

det väsentliga med varför elever 

skall utbildas, vilket är den viktigaste 

anledningen till västvärldens 

nedgång. 

TIMSS och PISA undersökningarna 

visar att svenska elever ligger långt 

under i kunskaper som matematik, 

naturkunskap och även kreativitet 

jämfört med framför allt länder i 

Ostasien. Detta har lett till ett att 

föräldrarnas utbildningsnivå är helt 

avgörande för vilken kunskap en elev 

erhåller.  
 

Dagens svenska utbildningssystem 

och läroplan är för problematiserad. 

Det saknas tydliga mål vad eleverna 

skall lära sig, vilket medför att 

eleverna inte får de fundamentala 

baskunskaper i alla ämnen, som ett 

modernt samhälle kräver och som är 

basen för fortsatt utveckling.  
 

Den låga utbildningsnivån speciellt i 

Sverige och i en del andra länder 

som USA och England är det största 

hotet mot västvärldens utveckling. 

Högskoleproven idag är betydligt 

lättare jämfört med för 20 år sedan. 

Språkkunskaperna skiljer också 

märkbart mellan olika områden i 

Sverige. En välutbildad person i 

Sverige behärskar ca 40.000 ord.  

I slumområden behärskar många 

endast 1.200 ord, vilket skapar 

enorma kulturkrockar och leder till 

utanförskapsområden och 

kriminalitet. 
 

Den alltför stora mängden nyanlända 

utan utbildning är orimlig. Högre 

utbildning i Sverige bedrivs av 

många utländska professorer och 

doktorander. Inom många High Tech 

yrken tas folk från utlandet. Den 

dåliga grunden i matematik och 

därmed för logiskt tänkande är orsak 

till många problem i Sverige idag. 

Det räcker nu! 

Kompetens är inte detsamma 

som utbildning. Vi hör hela tiden 

om den ständiga bristen på rätt 

kompetens, vilket stoppar landets 

utveckling. 

   Men i Sverige idag kräver endast 

11% av alla kvinnliga jobb och 

endast 25% av manliga jobb 

högskoleutbildning. Omvänt kan man 

säga att flertalet jobb i Sverige 

enbart kräver gymnasiekunskaper 

eller lägre. Ändå är det brist på 

människor med rätt kompetens i 

Sverige.  

Noterbart är att alltfler vill jobba 

enbart för sig själva och inte för 

samhället, vilket gör att samhället 

fungerar allt sämre. Vi ser detta i alla 

problem med infrastrukturen, enligt 

Magnus Henrekson.  

Det räcker nu! 

Förslag vad Kreaprenör 

kan göra för ökad 

Samhälsa 

 

Vi måste börja med människorna.  

Här Kreaprenörs deklaration om 

vår människosyn: 

https://www.creapreneur.se/O

m-oss   
 

”Frihet och människors växande 

betydelse är centralt för Kreaprenör. 

Dessa drivkrafter är de som i hög 

grad driver utvecklingen i vår tid. 
 

Självförverkligande sker alltid i 

samverkan. Genom att gå in i och ut 

ur relationsgemenskaper 

mognar människor genom 

ömsesidigt hänsyns- och 

https://www.creapreneur.se/Om-oss
https://www.creapreneur.se/Om-oss
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ansvarstagande. På så sätt ökar 

självrespekten. Genom andra får vi 

insikter och identitet. 
 

Självförverkligande uppnås genom 

övning i empati, dvs inlevelse i 

andras situation och reaktion. Så får 

vi erfarenheter. Men det krävs mod 

att våga dela och bejaka sina 

innersta önskningar och drömmar 

med andra. Bibelcitaten ”älska sin 

nästa, såsom sig själv” och ”var 

inte rädda” har hög relevans 

särskilt i tider med stark förändring.”  
 

Kreaprenör tar ansvar för att 

ställa frågor som många vill ha 

svar på och vill att någon ställer. 

Kreaprenör ställer frågor och tar 

ansvar för svaren. Hela fråge- 

och svarsprocessen redovisas för 

så många som möjligt i en dialog 

för ökad Samhälsa. 

 

Exempel på livsfrågor vi 

ska ställa 
Kreaprenör skall fråga Sveriges 

utrikesminister hur FN, världens 

viktigaste demokratiska institution 

för mänskliga rättigheter, kan sluta 

avtal om partnerskap med de globala 

storföretagens organisation World 

Economic Forum om en global 

återstart av samhället (The great 

reset) i en fjärde industriell 

revolution utan att vi människor får 

reda på det. 
 

Kreaprenör skall fråga Sveriges 

socialminister varför Regeringen 

inte kräver av Folkhälsomyndigheten 

(FHM) att bredda sitt folkhälso-

perspektiv. Under snart 9 månader 

har FHM ägnat sig åt att inpränta de 

självklara råden att vi inte ska hosta 

och nysa på varandra, hålla avstånd 

och tvätta händerna ofta i 

influensatider.  

   Men varför talar inte FHM också 

om att vi dramatiskt kan stärka vårt 

immunförsvar genom att äta rätt, 

fylla på med C-Vitamin, D-vitamin, 

Omega 3, zink, selenium osv samt 

röra på oss. Dessa råd borde det 

vara lika självklart att framhålla om 

en myndighet för folkhälsa snabbt vill 

öka Samhälsan och se till att 

sjukvården inte överbelastas.  
 

Kreaprenör tänker fråga hur 

Svenska kyrkan kan inge hopp och 

förtröstan bland miljontals människor 

i Sverige som saknar självförtroende 

och behöver hjälpas att se 

möjligheter till självförverkligande.  

   Vi kommer till ett kommande möte 

att bjuda in Jonas Eek, teol.dr, 

präst och frispråkig redaktör i 

Kyrkans tidning, för att redovisa hur 

han ser på hur kyrkan sköter sitt 

allra viktigaste uppdrag – 

undervisningen i Livsfrågan och 

Evangeliet. 
 

Kreaprenör ska den närmaste 

tiden identifiera flera liknande 

livsfrågor och prioritera vilka vi 

snarast tar itu med, samt bestämma 

vilka makthavare, som vi skall fråga. 

Därefter tar vi ansvar för att hela 

fråge- och svarsprocessen redovisas.  
 

Först av allt ska vi kompetens-

inventera i och utanför vårt eget 

nätverk för att bygga ett meta-

nätverk, som med förenad kraft kan 

bidra till ökad medvetenhet och bli 

en katalysator för ökad Samhälsa. 

Hör av dig om du har idéer och är 

intresserad att vara med och 

stärka och samtidigt dra nytta av 

det växande nätverket – 

kreprenor@ebc.se 

mailto:kreprenor@ebc.se
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Slutord 

När våra två mest betydelsefulla 

samhällsverktyg – demokrati och 

utbildning slutar fungera och det 

tredje verktyget ekonomi för 

värdeskapande och hushållning 

bidrar till att vidga klyftorna i 

samhället istället för att verka 

balanserande och utjämnande, 

måste varje moralisk sinnad 

medborgare kräva att makthavarna 

tar itu med dessa frågor och inte 

ägnar all tid åt den egna karriären 

och förmögenheten. 
 

Kommunism testades under 1900-

talet och visade sig inte vara något 

bra samhällssystem. Men 

kapitalismen och Adam Smiths fria 

marknadskrafter har också slutat att 

leverera. Ska kapitalismen få en 

hållbar framtid måste vi överge 

1900-talets ideologiska bagage – 

glömma vänster mot höger – bortse 

från skenheligt moraliserande, utgå 

från problemen och börja med 

människorna och ansvaret för den 

egna hälsan och omsorgen om det 

gemensamma. . 

 

  
Dalarö 2020-11-14 

LO Landin, ordförande 

nätverksalliansen Kreaprenör® 

Läs också Lars Bern i Newsvoice 

om hur Kina och Ryssland agerar: 

https://newsvoice.se/2020/11/l

ars-bern-kina-och-ryssland-

stoppar-megarika/   

 

Och om konsekvenserna av The 

Global Reset, som flyttar folkets 

makt till megaföretagen: 

Bern: "The Great Reset" flyttar 

folkets makt till megaföretagen - 

NewsVoice 

TILL SIST 

LOL - Laugh Out Loud 
 

 

 
 

  Bara dårar och fyllon ler på bild. 

(Gammalt ordspråk)  

 

Alla seende kan själva se att 

Demokraternas tilltänkta vice 

president är mörk och kvinna.  

Att ideligen upprepa detta uppenbara 

faktum är inte bara onödigt utan 

kränkande inte bara för henne, vilket 

bäst illustreras med nästa sidas bild 

& bildtext >>>>>>>>>>>>>>>> 

https://newsvoice.se/2020/11/lars-bern-kina-och-ryssland-stoppar-megarika/
https://newsvoice.se/2020/11/lars-bern-kina-och-ryssland-stoppar-megarika/
https://newsvoice.se/2020/11/lars-bern-kina-och-ryssland-stoppar-megarika/
https://newsvoice.se/2020/11/corona-great-reset-begransar-folkens-frihet/
https://newsvoice.se/2020/11/corona-great-reset-begransar-folkens-frihet/
https://newsvoice.se/2020/11/corona-great-reset-begransar-folkens-frihet/
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>>>>>>>> 

 

 
Svart ånglok på svart räls. 

 

Hotet mot demokratin och den 

styrande maktelitens moraliska 

förfall påminner oss om författaren 

och nobelpristagaren Ernest 

Hemingway som alltid hade 

problem med sin ekonomi.  

Trots ett saftigt förskott från sin 

förläggare, sände Ernest redan efter 

någon månad ett telegram till 

förläggaren med följande begäran: 

- Cash finished. Please send 

more. 

Varpå förläggaren telegraferade 

tillbaks: 

- How can you finish 50.000 

dollars in six weeks? 

Ernest svarade: 

- First gradually, then suddenly. 

 

Förklaring för historielösa: 

Telegram var ett sätt att utväxla 

information under förra millenniet. 

 

 

 

 

 

Önskar Lars-Olof (LO) Landin 

 

PS: Kommentera gärna i mail till 

kreaprenor@ebc.se  

eller på Facebook 

https://www.facebook.com/k

reaprenor 

 

I sann GDPR anda, pådyvlad varenda 

förening, företag och organisation i 

hela EU för många miljarder, därför 

att man vill komma åt stora globala 

företag som aldrig kommer att bry 

sig om människors integritet, spar vi 

uppgifter som du själv meddelat oss 

såsom e-post, tel.nr, önskemål du 

framfört och uppgifter om gåvor och 

betalningar du gjort till oss. Vill du 

inte ha KreaprenörNYTT skicka e-

post till kreaprenor@ebc.se med 

ett tydligt ”Nej tack”. 

mailto:kreaprenor@ebc.se
https://www.facebook.com/kreaprenor
https://www.facebook.com/kreaprenor
mailto:kreaprenor@ebc.se

