HAR USA VERKLIGEN
FÅTT EN NY PRESIDENT ?
TV och tidningar fylldes med
traditionella referat dagen efter den
nyvalde presidenten Joe Bidens
installationstal 20 januari 2021. Vi
lyssnade också och känner att någon
ändå måste framföra vad troligen
många med oss såg.

FEBRUARI 2021 NU/Årgång 40

Ett mera förutsägbart tal är svårt att
föreställa sig. Redan efter några
minuter upphörde man att höra vad
han sa i den oändliga strömmen av
vackra men förutsägbara ord.
Amerika tar sig igenom och Amerika
klarar av om vi håller ihop. Amerikas
konstitution är den bästa i världen vars säte en liten polisstyrka
visserligen inte lyckades försvara den
6 januari. Abraham Lincoln sa i sitt
installationstal 1861 och så vidare.
Googlar du på ”Sleepy Joe” får du
fram bilder på en sovande Joe Biden
i olika sammanhang.

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 40-ÅRIGA ARBETE
och hjälp oss vidga den trånga
svenska Åsiktskorridoren.
Frivillig årsavgift 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 inte längre står
upp för våra tidigare så framgångsrika kristna värderingar.
Läs mer om projektet här:

Mannen som installationstalar 2021
(t.h. i bild) är 77 år gammal och ska
efter alla vackra ord börja regera ett
land där nära hälften av befolkningen, även en del demokrater, inte
tror att valet gick helt rätt till och där
drygt hälften tror att han inte
kommer att lyckas. Landet är inte
bara i en djup kulturell och politisk
kris utan också i en lika djup
ekonomi- och hälsokris. Biden har en
kort period som advokatbiträde och
därefter en 47 årig livslång karriär

https://www.creapreneur.se
PROJEKTManniskans-existens.html
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som statstjänsteman bakom sig. Det
är bland Washingtons politiker och
lobbyister han får sin världsbild.

med felhantering av influensaepidemin som följd. 400.000
amerikaner har avlidit med influensa
(dvs endast en promille av USAs
befolkning på 330 miljoner). Det
jämförde Biden i sitt tal med att
samma antal dödades i andra
världskriget för 80 år sedan. Då dog
400.000 unga och friska amerikaner i
ett världskrig, som de offrade sitt liv
för att få slut på. Att som Biden
jämföra deras heroiska krigsinsatser
med att gamla och sjuka amerikaner
har dött med influensa det senaste
året, beroende på att 7 av 8
amerikaner har ett kraftigt försvagat
immunförsvar efter att i 50 år har
ätit hälsovådlig mat och mängder av
symtomlindrande mediciner allt i
enlighet på statens rekommendation. Det är ingen bra jämförelse
och särskilt inte av en installationstalande statstjänsteman, som tror sig
om att kunna rädda USA ur den
pågående krisen. Jämförelsen visar
bara att staten också nu inte är
lösningen på krisen utan problemet.

För exakt 40 år sedan sa den
ytterligt populäre presidenten
Ronald Reagan i sitt installationstal.
”Staten är inte lösningen på våra
problem. Staten är problemet.” Sex
år senare höll Reagan ett annat
bejublat tal i Berlin med temat
”Gorbachev – riv ner denna mur.”
Där någonstans nådde USA en
höjdpunkt, varefter nedgången
inleddes med starka inslag av en
flerhundraårig västerländsk
underskattning av Ryssland, som har
en längre historia än USAs egen, och
till vilket numera kan adderas
problemen med ett historiskt
revanschsuget Kina.
Historielösheten är världens
värsta farsot, eftersom den får
oss att tro att det som inträffar
nu aldrig har hänt förut och får
oss att underskatta sedan länge
gjorda erfarenheter.

Den avgående president Trump,
som den nye presidenten i förväg
t.o.m. sa sig vara glad att slippa ha
med på sin installation (lite onödigt
sagt när han har ”enighet och
tillsammans” som mantra), denne
Trump försökte faktiskt under
valrörelsen ingjuta en mindre
hysterisk inställning till influensan.
För det blev han bespottad för i en
enig amerikansk och västerländsk
mediapropaganda, som sedan länge
har gått på de globala företagens för
sig själva orimligt lönsamma
livsmedels- och läkemedelsstrategier. Utan Coronaepidemin
hade kanske Trump vunnit valet. Det
anser många experter, vilket gör det

Joe Biden ska nu ena ett land
med stora ekonomiska problem, det
senaste året förvärrade av en
hälsokris och en politisk överreaktion
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lättare att förstå miljontals
amerikaners missnöje och
frustration.

med Abe Lincoln och inbördeskriget
på 1860-telet. 1876 vann Rutherford
B Hayes presidentvalet. Han var
tidigare unionsgeneral och makten i
Södern återgick till de vita rasisterna.
De behöll makten fram till Lyndon B
Johnsons medborgarrättslag 1965.

Sanningen är att USA tyvärr inte
har fått en ny president utan en
gammal. Han kommer tyvärr att
hantera Coronainfluensan på samma
hysteriska sätt som läkemedelsindustrin vill, för att sälja sina
lönsamma symtomlindrande vacciner
med oklar och kortsiktig verkan, och
med en gigantisk krisbudget på
1.900 miljarder dollar. Men Biden
saknar planer på hur de verkliga
hälsoproblemen ska botas för vilket
krävs en preventiv medicinsk strategi
mot de underliggande sjukdomarna.
Många med mig undrar säkert
också hur en fortsatt förföljelse av
den redan under hela mandatperioden jagade tidigare presidenten
och en återgång till samma
västerländska politik, som har lett till
den nu 30 åriga nedgången för
västvärlden, kommer att kunna ena
USA och lösa kriserna.

2008 fick USA sin första svarta
president Barack Obama och detta
utnyttjade Trump bl.a. på sin väg till
makten.
Alla gick inte till Capitolium av
samma skäl. Några i den mobb som
stormade Capitolium bar sydstatsflaggor, vilket är bevis för att Trumps
politik givetvis också har inspirerat
många missnöjda människor i den
stora amerikanska medelklassen,
som vill skylla paradigmskiftets
problem som de har drabbats av på
de svarta. Men det innebär inte att
74 miljoner amerikaner som röstade
på Trump är rasister.
Det går heller inte att rakt av, som
många gör, överföra amerikanska
företeelser till Europa och Sverige,
där samma paradigmskifte är minst
lika svårt för många, men i andra
kulturella miljöer.

VÅR VÄRSTA FARSOT ÄR
HISTORIELÖSHETEN
Historielöshet får oss att tro, att det
som händer nu aldrig har hänt förut.
Den förminskar viktiga erfarenheter,
som gjorts av tidigare generationer.
Ett bra exempel är rasproblemet i
USA, som går i cykler och kommer
att leva vidare i amerikansk historia.
Det skriver den kloke Janerik
Larsson, tidigare vice vd i Svenskt
Näringsliv och vinnare av stora
journalistpriset 1980. Donald
Trump är bara en detalj i en cyklisk
historia, skriver han i SvD 17/1.
Rasproblemet i USA försvann inte

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.

3

används för sådana icke-fiskala mål
säger man att skatten har
interventionistiska effekter i
fördelnings- och stabiliseringspolitiska syften. I praktiken kan
skatter användas för snart sagt vilket
syfte som helst, som lagstiftaren (läs
politikerna) finner lämpligt. Områden
som berörs är bland annat regionalpolitik (nersättning av arbetsgivaravgifter), miljöpolitik (ökad eller
minskad skatt på olika energislag),
folkhälsa (alkohol- och tobaksskatt)
och familjepolitik (utformningen av
familjens skatt). Enligt de flesta
politiska filosofier är skatter rättfärdigade för att finansiera aktiviteter
som anses nödvändiga för samhället.

Tillbaka till Sverige
OMSORGEN OM DET
GEMENSAMMA
Vad f-n får vi för våra skatter,
frågade för några år sedan
dåvarande ordföranden för
Svenskt Näringsliv Stig Östling
en TV-reporter. För det fick han
avgå som ordförande i det PK-riktiga
Svenskt Näringsliv. Men vi anser att
organisationen borde fortsätta att
fråga å sina medlemmars vägnar,
eftersom alla medlemmar betalar
skatt såväl privat som i företagen.
I Sverige är skatterna ca 50% av
BNP som är 5.000 miljarder kr/år
dvs totalt går 2.500 miljarder kr/år i
skatt, där Sverige ligger på fjärde
plats bland OECD-länderna. Schweiz,
ett välmående land i Europa med en
av världens starkaste valutor, 10
gånger starkare än Sveriges. 1970
var deras valuta jämbördig med vår.
Schweizarna betalar hälften så
mycket skatt som vi svenskar.
Så - vad får vi som inte
schweizarna får - borde vara en
högst berättigad fråga.

Vad anser svenskar vara
viktigast?
TV-4 Nyheterna rapporterar i
december 2020 att vården ganska
självklart gått om de andra vanliga
prioriteringarna för svenskar;
Vård 66% prioriterade vård
Lag & Ordning 51%
Skola 49%
Ekonomi 35%
Sysselsättning 29%

Varför betalar vi skatt?

Vad får då vi svenskar för våra
skatter i de av oss mest prioriterade
omsorgerna om vårt gemensamma.

Det viktigaste skälet är det som
kallas det fiskala syftet, alltså att ge
inkomster för att betala de kollektiva
nyttigheter som stat eller kommun
erbjuder. Beskattningen drar in
resurser från den privata sektorn för
att skapa utrymme för den offentliga
sektorns verksamheter och
investeringar. Beskattningen kan
emellertid också användas för andra
syften som för att uppmuntra ett
visst beteende. I synnerhet punktskatter används som ekonomiskt
styrmedel. När beskattningen

Vårdkrisen
Under 2020 drabbades Sverige av en
smittsam säsongsinfluensa. Ingen
överdödlighet har dock förekommit i
landet, men många smittades
samtidigt i de normala influensaperioderna vår och höst. Krisberedskapen var lika med noll, beredskapslager för smittskyddsartiklar
saknades, antalet IVA-platser var för
litet och åldringsvården var precis så
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illa förberedd som många redan
anade. Vårdstrategin gick ut på att
skydda äldre och sköra. Strategin
misslyckades totalt och merparten av
de smittade och döda var +80.
Regeringen skyllde på regionerna,
regionerna skyllde på kommunerna
och kommunerna skyllde på
regeringen.
Svenskarna fick således inte
tillräckligt med det de förväntade sig
mest av. Istället infördes grundlagsvidriga frihetsinskränkanden för hela
befolkningen med försämrad
ekonomi och kraftigt ökad brist på
sysselsättning som följd. Om detta
har KreaprenörNYTT skrivit mycket
under det s.k. pandemiåret 2020 och
senast i januariutgåvan med rubriken
i Lögnens och Pestens tid
https://www.creapreneur.se/files/Nyhetsbre
v/2021kreaprenrnyttjanuari.pdf

kant med verkligheten:
Natten mellan den 22 och 23
augusti utsattes två tonårspojkar för
det som blivit känt som ”tortyrnatten
på kyrkogården i Solna”. I nio
timmar tvingades de utstå det ena
mardrömsliknande och förnedrande
övergreppet efter det andra. Nakna,
med munkavel, ögonbindel och
bundna fötter och armar tvingades
de ner i gropar som täcktes av
pinnar. De misshandlades, brändes
och våldtogs. De blev sparkade,
knivstuckna och slagna med en
spade. Allt under hot om att mördas
och begravas.
I månaden kom tingsrättens dom.
Båda gärningsmännen dömdes för
grov våldtäkt, människorov, grov
misshandel, rån, övergrepp i rättssak
och narkotikabrott. Och straffet? För
den 21-årige mannen blev påföljden
nio års fängelse. 18-åringen kom
undan med fem år och sex månader.
Straffet reducerades nämligen på
grund av hans ålder.
Men den faktiska tiden i fängelse
blir kortare än så. Efter att två
tredjedelar av ett fängelsestraff är
avtjänat, blir den dömde automatiskt
villkorligt frigiven. Om drygt tre år
kommer därmed 18-åringen vara ute
i det fria, och kan då återigen utsätta
andra för fara.

Lag & Ordning i olag
Sedan 1990-talet med en peak 2015
har Sverige försökt integrera ett
orimligt stort antal flyktingar. Trycket
på kommunernas ekonomi har blivit
oerhört högt.

Redan fattiga kommuner drabbades
värst med sina stora öppna, öde
landskap, som Sveriges dåvarande
statsminister Fredrik Reinfeldt flög
över och konstaterade ”att här fanns
enorma vidder att integrera fattiga
flyktingar på”.

Än mer svårbegripligt är hur
kyrkogårdsdådet ens kunde ske. För i
början av juli 2020 dömdes 21åringen för grov mordbrand. Om han
hade börjat avtjäna sitt ett och halvt
år långa fängelsestraff i anslutning
till domen, hade han suttit inlåst den
augustinatten. Istället gick han fri
och inväntade sin tid. Det här
exemplet är dessvärre inte en
enstaka avart.

Här ett referat från SvDs ledare
2021-01-11 om Rättspolitik på

I september rapporterade SVT
att omkring 2700 dömda går fria
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ute i samhället i väntan på
fängelseplats. Och antalet ökar i
takt med överbeläggningen på
anstalterna.

Skolan i kris
Det tredje av oss svenskar mest
prioriterade området för våra skatter
är skolan. Hösten 2019 uppmärksammade Kreaprenör® problemen i
den svenska skolan i ett seminarium.
Läs rapporten här:
https://www.creapreneur.se/files/2019-1109rapportkreaprenrsmedlemsmtemnniskans
existensdoc.pdf

Ett annat fall i januari illustrerar ett
tangerande rättsligt misslyckande.
En småbarnspappa skulle ta ut
pengar vid en bankomat i Rissne,
men återvände aldrig till sin
väntande flickvän. Han hade
knivhuggits till döds. Den häktade
19-åring som nu erkänt mordet
skulle egentligen inte fått röra sig
fritt. I december 2018 mördade han
en 17-åring, och dömdes till sluten
rättspsykiatrisk vård. Men genom att
springa ifrån sin ledsagare under en
promenad lyckades han fly straffet.
Runt en månad senare var han
fortfarande på fri fot och kunde då
attackera småbarnspappan.

I decemberutgåvan 2020 refererade
vi till Magnus Henrekssons, chef
för Institutionen för Näringslivsforskning, på seminariet ovan
framförda syn på krisen i den
svenska skolan.

De fullkomligt obegripliga
rättsaspekterna slutar inte där.
Under 2019 rymde ca 100 kriminella
från fängelse eller under permission.
Och det är inte ens straffbart.
Detsamma gäller om en dömd
brottsling helt enkelt struntar i att
dyka upp när det är dags att börja
avtjäna sin påföljd. Tvärtom kan det
ge en sorts belöning. De senaste fyra
åren har nämligen runt 400 personer
fått sina straff preskriberade genom
att hålla sig undan.

”Det som har gjort Sverige rikt är
Utbildningssystemet, dvs det vi hade
före reformerna på 1970-talet och
som nu är i fritt fall. 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
konsekvenser. Samhället har missat
det väsentliga med varför elever
skall utbildas, vilket är den viktigaste
anledningen till västvärldens
nedgång”.
Det borde vara PK (politiskt
korrekt) att fråga ”vad f-n får vi
svenskar för våra skattepengar.

På punkt efter punkt tycks svensk
kriminalpolitik stå i kontrast till det
allmänna rättsmedvetandet.
I förlängningen riskerar det att
undergräva förtroendet för
rättsstaten. Vad händer när
människor i gemen upplever att
rättsväsendet inte skipar rättvisa?
Om inte staten skipar rättvisa,
vem gör det då?
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INRÄTTA EN KRIS-

Coronastrategi à la Bill & Bull

KOMMISSION FÖR SKOLAN

”SVENSKA LÄKARE SOM

7 av 10 svenska företag har svårt
att hitta den kompetens de behöver.
Utbudet av utbildningsplatser i
gymnasieskolan motsvarar inte
behovet av arbetskraft. Detta har
den största betydelse för Sveriges
framtid. För att råda bot på bristen
på yrkesutbildade borde andelen av
en årskull som går igenom ett
yrkesprogram öka från cirka 30 till
drygt 40 procent.

INTE VILL VACCINERA SIG
SKA AVSKEDAS”
Detta häpnadsväckande uttalande gör
moderatledaren Ulf Kristersson. Är
karln inte klok?
Ska människor, dessutom kunniga i
medicin, inte få ta ansvar för sin egen
hälsa. Sverige är numera en
konsensusdiktatur med politiker som
springer stora ekonomiska intressens
ärenden.

Dessutom har andelen elever som
gör klart sin yrkesutbildning sjunkit
från 75 procent år 2011 till runt 65
procent i dag.

Att avstå från att ta oprövade vacciner
mot ett influensavirus, som hela tiden
muterar, varför vaccinet efter kort tid
har liten eller ingen effekt, är mycket
lönsamt för läkemedelsindustrin, som
dessutom friskrivit sig från allt
ekonomiskt ansvar för skador som
dessa vacciner kommer att kunna
orsaka. Nyttan för patienten är osäker,
samtidigt som riskerna med vaccinerna
är helt okända. Det är verkligen
säljarens marknad uppbackad av hela
den samlade etablerade mediavärlden
inklusive den skattefinansierade dito.

Till råga på eländet lämnar mer än
20 procent av eleverna skolan utan
grundskolekompetens och är därmed
inte behöriga att söka yrkesutbildning. I den gruppen återfinns
många som senare varken studerar
eller arbetar. Situationen blir inte
bättre av att kommunerna inte
erbjuder alla de typer av yrkesutbildning som näringslivet behöver.
De tenderar att prioritera vård och
omsorg som är billigt och där de
själva är arbetsgivare.

I andra fall, när något är oprövat och
inte utrett, dvs resultatet är inte
”evidensbaserat” som experterna
säger, är det däremot självklart för
myndigheterna att inte göra
någonting. Tidigt våren 2020 visste vi
inte att virusspridningen ökar när
människor anordnar fester. Hade vi
känt till det då kunde våra rekommendationer sett annorlunda ut. Exakt så
sa statsepidemiolog Anders Tegnell
vid en utfrågning i SvT den 17 januari.
Folkhälsomyndigheten förstod alltså
inte då – våren 2020 – att smitta
sprids när människor samlas, dricker
alkohol och festar på en begränsad
yta, eftersom det inte fanns några

Det skriver Inger Enkvist, professor
i Lund. Krisen i skolan borde vara ett
känt faktum. Det är också ett faktum
att politikerna misslyckats hitta
lösningar på problemen. Inrätta
omedelbart en kriskommission
och gör Inger Enkvist till chef.
Hur svårt kan det vara?
Läs hela hennes artikel i SvD
om SKOLKRISEN på vår
Facebooksida:

https://www.facebook.com/kreaprenor
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TILL SIST LOL

rapporter eller referensgranskade
vetenskapliga artiklar om hemmafestandets betydelse för smittspridningen. Men när detta under hösten
hade undersökts inrättar man genast
en lag som i princip gör det möjligt för
staten att mot utdömande av böter
förhindra människor från att
bestämma över sitt privatliv.

Redaktionen Laugh Out Loud

Bara dårar och fyllon ler på bild.
(Gammalt svenskt ordspråk)

När det gäller vitaminerna C:s och D:s,
Zinks och Selens positiva effekter på
människans eget immunförsvar för att
förhindra virussjukdom finns det
mängder av rapporter om sedan snart
100 år tillbaka.

Läst i en blogg
Eliten sätter föredömet. Strunta i
pandemiregler, fuska med ersättningar,
gå före i köer för allmogen, gynna
kompisarna i nätverket med
skattefinansierade hittepåjobb, skit i
högre utbildning, ljug utan att rodna, läs
DN och titta på partiska SVT, gräv din
egen grav.

Men hur skulle det se ut om folk börjar
behandla sig själva med billiga och
sedan länge väl beprövade produkter,
och uppmanas att själva ta ansvar för
att inte festa med mängder av okända
människor.

Månadens citat av Martin Luther.
”De stora frågorna - finns mening, duger
jag, är jag älskad – har jag fått
gudomligt ja som svar, går det att
slappna av från prestationskampen.
Den vars krafter inte längre går åt att
frälsa sig själv har så mycket större
frihet att möta andras behov.

”It´s about money stupid” och det
skulle dessutom kunna avslöja det
faktum att samhället har monterat ner
vår gemensamt finansierade vård och
krisberedskap till ett minimum och
istället använt skattepengarna till att
finansiera horder av välbetalda,
politiker och tjänstemän, som sent
omsider tar fram rapporter över
självklarheter och genom lagstiftning
också har fråntagit sig själva personligt
ansvar. De låter de stora ekonomiska
intressena styra, vilka tillåts tjäna
miljarder på otjänliga livsmedel, som
gör folk mindre motståndskraftiga mot
virusangrepp, samt enbart på symtomlindrande mediciner mot de underliggande sjukdomar som dessa
livsmedel förorsakar och sänker vårt
eget immunförsvar mot influensa.

Ha en bra månad hälsar
Lars-Olof (LO) Landin
PS: Kommentera gärna i mail till
kreaprenor@ebc.se
eller på Facebook
https://www.facebook.com/kreapre
nor
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”.

Genialt, sa Bill.
Genialt var ordet, sa Bull.

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.
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