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JUNI 2021     NU Årgång 40 
   

 
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 konsensuskorridoren.  

Frivillig årsavgift 200:--  
till plusgiro 231666-9.  

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

***************************** 

KÄNDISARS OCH KÄNDA 

FÖRETAGSLEDARES KAVLA 

UPP KAMPANJ FÖR ATT ALLA 

SKA VACCINERA SIG ÄR 

DJUPT OETISK 
 

Lyssna varför: 

https://swebbtv.se/videos/watc

h/991eef0c-fc00-496d-b0b2-
659e1a3c3567?utm_campaign=c

mp_2779620&utm_source=geta

newsletter&utm_medium=email

KreaprenörNYTT 

”COMMOM SENSE” 

Varje månad tillämpar vi ”Sunt 

förnuft” och dialog kring 

viktiga händelser, forskning 

m.m.  
 

”Sunt förnuft” heter på engelska 

”Common sense” eller våra sinnen 
som Kreaprenör® från starten 2001 

har definierat som den viktigaste 

drivkraften för all mänsklig 
utveckling, dvs vår varseblivning 

(=perception), som ger oss kunskap 

och medvetande. 
  

  Kreaprenörs 
läro-mästare, renässansmänniskan 

Leonardo da Vinci (1452-1519) 

visste hur vi får kunskap; ”All 

kunskap kommer från våra 
sinnen”. I filosofi heter det 

empirism – att kunskap har sitt 

ursprung i våra sinnesintryck.  
Det tillförlitliga belägger man 

erfarenhetsmässigt. 

 
Inom vetenskapen innebär det att 

låta erfarenhetsmässiga fakta 

bestämma utformningen av teorier 

så neutralt som möjligt och bortsett 
från känslor.   

 

Denna månad inleder vi projektet 
att återerövra vår kultur och vårt 

språk, som vi anser håller på att 

stjälas ifrån oss. 
                                                >>>  

http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
https://swebbtv.se/videos/watch/991eef0c-fc00-496d-b0b2-659e1a3c3567?utm_campaign=cmp_2779620&utm_source=getanewsletter&utm_medium=email
https://swebbtv.se/videos/watch/991eef0c-fc00-496d-b0b2-659e1a3c3567?utm_campaign=cmp_2779620&utm_source=getanewsletter&utm_medium=email
https://swebbtv.se/videos/watch/991eef0c-fc00-496d-b0b2-659e1a3c3567?utm_campaign=cmp_2779620&utm_source=getanewsletter&utm_medium=email
https://swebbtv.se/videos/watch/991eef0c-fc00-496d-b0b2-659e1a3c3567?utm_campaign=cmp_2779620&utm_source=getanewsletter&utm_medium=email
https://swebbtv.se/videos/watch/991eef0c-fc00-496d-b0b2-659e1a3c3567?utm_campaign=cmp_2779620&utm_source=getanewsletter&utm_medium=email
https://swebbtv.se/videos/watch/991eef0c-fc00-496d-b0b2-659e1a3c3567?utm_campaign=cmp_2779620&utm_source=getanewsletter&utm_medium=email
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”COMMOM SENSE” OM 
VÅR KULTUR OCH VÅRT 

SPRÅK HOTADE 

I en krönika i Svenska Dagbladet 

den 16 maj skriver 

ledarskribenten Tove Lifvendahl 
under rubriken ”Det försåtliga 

föraktet” om problemen med 

elitism inom politiken och den 

växande klyftan mellan de 
styrande och folket.  
 

Donald Trump blev demokratiskt 
vald, men sett till karaktären 

förtjänade han inte att bli 

president, men det gjorde heller 

inte Hillary Clinton, skriver 
Lifvendahl. Det var att Clinton 

under presidentvals-kampanjen 

2016 kallade Trumps anhängare 

för ”a basket deplorables” (= 
en korg med beklagansvärda), 

som hon förlorade valet på och 

framstod som en översittare. 

Politiker och media brukar kalla 
detta för faran med populismen.  
 

Vi som inte ser på människor 
(eller populasen som eliten kallar 

oss) som en fara utan istället ser 

den stora faran, när begrepp 

som kultur och demokrati 
håller på att urholkas, och att 

både vår kultur och vårt språk 

snarast måste återerövras, är 

glada för att en av landets 

ledande journalister också 
uppmärksammar den faran. Den 

etablerade journalistiken har på 

senare tid ofta svikit sitt uppdrag 

att vara ”den tredje statsmakten” 
och upplevs allt oftare sitta i knät 

på dem som borde granskas.  

   Som vi redan skrivit om i 

KreaprenörNYTT buntade 

Lifvendahls kollega Mattias 

Svensson på Svenska 

Dagbladets ledarsida ihop alla oss 
som på olika sätt protesterar mot 

att vår kultur håller på att stjälas 

ifrån oss genom tvivelaktiga 

undantagstillstånd under en 
säsongsepidemi i en korg med 

”veganer och Yogamammor”. 
 

Och när vi nu i parti och minut 

diskuterar demokratins 

hälsotillstånd, fortsätter Lifvendal, 

senast av Olle Wästberg i 
boken ”Den hotade 

demokratin: Så kan den 

räddas i populismens tid”, är 

sättet att bunta ihop populasen i 
korgar kanske den viktigaste 

biten för förståelsen av 

utvecklingen. 
 

Efter att ha läst Wästbergs 

bok skrev vi till fd 

riksdagsledamot, statssekreterare 
och Sveriges riksdags utredare av 

svensk demokrati, och frågade 

hur han såg på problematiken och 

att det kanske behövs en ny 
demokratiutredning med 

personer, som ser människors 

vilja och initiativ som en tillgång 

och inte som ett hot. Då svarar 

han i mail citat:   
 

”Ja, visst är den ökade elitismen 
och centraliseringen av partierna 

ett betydande problem. När det 

gäller SD (=SverigeDemokraternas i val 

utsedda riksdagsledamöter vår anm) 
menar jag att man inte ska ha 

kontakt och förhandlingar, men 

analysera deras väljare och ta itu 

med den problematik som gör att 

de får så många väljare.”  
Undertecknat Olle. 
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KreaprenörNYTTs empiriska 

studier visar att ”demokratin 

är hotad”. Det har vi ”The 
deplorables” nu fått rött på 

vitt på. Ändra inte politiken 

utan undersök väljarna. 

Wästbergs bok är en partsinlaga i 

tvisten inom Liberalerna om vägvalet 

rörande Sverigedemokraterna, vilket 

gör att de många förslag om alltifrån 

ökat elevinflytande, och att ge 

Valmyndigheten i uppdrag att 

informera och försöka öka röstdel-

tagandet, till stora konstitutionella 

förändringar när det gäller grund-

lagens utformning och hur man 

bemannar Författningsdomstolen, 

hamnar därför i skuggan, konstaterar 

också Lifvendahl.  
 

Men utan att med djupare 

begrundan lära sig av Hillary Clintons 

misstag, spelar annat mindre roll, 

fortsätter Lifvendahl. För det hon 

gjorde (vilket Mattias Svensson, Olle 

Wästberg, men också DNs Peter Wolodarski 

m fl journalister gör vår anm) var att 

uttrycka sig nedlåtande om andra, 

och markera att hon och hennes 

anhängare var bättre människor. 

Hon underkände dessa väljare, inte 

bara deras åsikter utan deras 

karaktärer och personer. En samling 

beklagansvärda. Inget att stå efter. 

Det var ett tydligt uttryck för 

förakt. Och kanske var hennes 

största problem att hon verkligen 

kände så. Relationen mellan politiker 

och medborgare är inte att likställa 

med parrelationer, och att Annie 

Lööf (C) inte vill ha någon politisk 

relation med Jimmie Åkesson (SD) 

är väl känt, så i sig var hennes 

utbrott i partiledardebatten i SVT 

nyligen ingen överraskning. Det 

iögonfallande var ordvalet. ”Jag 

känner sånt förakt när jag hör ditt 

resonemang, Jimmie Åkesson!” Och 

Åkesson svarar: ”Du brukar göra det, 

så jag var inte förvånad.” 
 

”Det går inte att undkomma 

känslan av att det offentliga politiska 

samtalet glider iväg till en plats från 

vilken det är svårt att göra reträtt. 

För om både SD och C erhåller 

högsta vinst varje gång i sina 

respektive väljarbaser, när de drar 

debatten till ett publikt gräl, kommer 

inte bara partiledardebatter att än 

mer få karaktären av retorisk 

gyttjebrottning, utan risken är att 

även åskådarna med tiden blir en allt 

mer sensationslysten skara. Det 

borde svenska politiker reflektera 

över, liksom sina drivkrafter. Att ta 

tydlig strid för sina idéer i konflikt 

med motståndarens är en sak. Men 

förakt kan vara både destruktiv och 

försåtlig som energi. Och priset för 

att bäras av den kan, som vi sett i 

USA, bli kännbart högt”, avslutar 

Tove Lifvendahl sin utmärkta 

analys av hotet mot vår kultur och 

vår demokrati. 
 

”JOURNALISTIKEN 

SVIKER SITT UPPDRAG” 

 
Den modiga författaren och 

journalisten Lena Andersson har 

på ledarsidan i Svenska Dagbladet 

publicerat en artikel i 

klimatfrågan, som inte är 

politiskt korrekt.  

https://www.svd.se/av/lena-andersson
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Kanske är det tecken på en mer 

nyanserad dialog om klimatet i 

etablerade media. Lena Andersson 

skriver nämligen med boken ”En 

klimathistoria” av Sven 

Börjesson som utgångspunkt,  

”att journalistiken har lämnat sitt 

skeptiska uppdrag för ett 

civilisationskritiskt, samtidigt som 

miljörörelsen gått från att vara i 

opposition till makten till att bli 

makten”.  
 

Börjesson var tidigare samhälls-

reporter på Sveriges Radio som och 

bevakade under många år natur- och 

miljöfrågor samt klimatpolitiken.  

   Som SR:s utsände på FN:s stora 

klimatkonferenserna på 1990-talet, 

när den nuvarande kursen i 

klimatfrågan togs ut, såg Börjesson 

hur den politiska dimensionen kom 

allt starkare till uttryck på 

vetenskapens bekostnad.  
 

Under läsningen av ”En klimat-

historia” slås Lena Andersson gång 

på gång av hur märkligt det är att 

klimatjournalistiken tycks ha vänt sitt 

uppdrag ryggen och inrättat en 

annan ordning. Aktivism och 

alarmism har blivit journalistikens 

hjärta. Att ställa frågor är suspekt, 

för det ser ut som tvivel. 

Hänvisningarna till forskning liknar 

egendomligt nog mer krampaktig tro 

än ett vetenskapligt förhållningssätt. 

Med ett sådant ska ju allt som talar 

emot teorin sökas upp och beaktas, 

snarare än framställas som hädelse 

och ges beteckningar av det slag 

som gudsförnekare brukade föräras. 
 

Varje skogsbrand, orkan, skyfall, 

värmebölja, köldknäpp, snöstorm 

och inställt Vasalopp tas för bevis om 

global uppvärmning förorsakad av 

människan. Trots att avvikande 

väder alltid har förekommit.  
 

Att denna artikel publiceras i Svd 

betyder förhoppningsvis att insikten 

om att den etablerade pressen måste 

ändra sig, för att inte på sikt förlora 

all trovärdighet. Insikten att man 

måste upphöra med att i klimat-

frågan enbart publicera domedags-

reportage om överbefolkning, kyla, 

hunger, svält och att undergången är 

nära. 
 

”Det är möjligt att vi går mot 

extremare väder. Det har hänt förr. 

Det är möjligt att människan i så fall 

bidrar/är orsaken. Jag har 

naturligtvis inte svaren”, skriver 

Börjesson i sin bok.  
 

”Men det är inte en journalists 

främsta uppgift att leverera svar, 

snarare att ställa frågor. En som 

alltid behöver ställas är om 

kartan stämmer med 

verkligheten”. 
 

Läs hela den modiga artikeln här: 
http://www.kreaprenor.se/pdf/Lena%2

0Andersson%20Journalistiken%20svike

r%20sitt%20uppdrag.pdf 

Skicka dina ”COMMON SENSE” 

kommentarer till projektet 

VÅR HOTADE KULTUR till 

kreaprenor@ebc.se  

*************************** 

 

 

 

 

 

http://www.kreaprenor.se/pdf/Lena%20Andersson%20Journalistiken%20sviker%20sitt%20uppdrag.pdf
http://www.kreaprenor.se/pdf/Lena%20Andersson%20Journalistiken%20sviker%20sitt%20uppdrag.pdf
http://www.kreaprenor.se/pdf/Lena%20Andersson%20Journalistiken%20sviker%20sitt%20uppdrag.pdf
mailto:kreaprenor@ebc.se
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CORONASPECIAL 
10 skäl att inte vaccinera sig 

 

1. Vaccintillverkning är befriad från 

ansvar. 

2. Tillgång till rådata från 

vaccinstudier saknas.  
3. Ingen säkerhetstestning har gjorts 

över en längre tid. 

4. Inget informerat samtycke (om 
risker, fördelar och alternativ) görs. 

5. Rapporteringen av negativa 

effekter och dödsfall är bristfällig.  
6. Vacciner hindrar inte spridning 

eller infektion. 

7. Människor drabbas av Covid även 

efter full vaccinering. 
8. Covid-dödligheten är uppblåst och 

det finns ingen överdödlighet. 

9. Fauci och andra WHO-experter vid 
National Institute of Allergy and 

Infectious Diseases äger patent 

relaterade till Moderna-vaccinet. 
10. Censur råder och en total 

avsaknad av vetenskaplig debatt.  

”När boten är värre än 

soten” 

 
 

I denna artikel hämtad från 

Riksföreningen för Metabol Hälsas 
blogg gör Lars Bern en viktig 

genomgång av forskningen kring 

effekter av de nya vacciner som 

nu utprovas i stor skala på hela 
befolkningar i världens länder.  

 

Motivet för detta storskaliga test 

är att världens politiker anser det 
motiverat att vidta extraordinära 

åtgärder, eftersom Covid-19 

anses ha förorsakat en pandemi 

med hög överdödlighet. I Sverige 
kan dock var och en med normala 

förutsättningar att räkna själva se 

att all officiell statistik visar, att 

det inte förekommer någon 
överdödlighet ens bland äldre. I 

KreaprenörNYTT har vi sedan 

starten för denna s,k. pandemi 

redovisat detta. Men påhejade av 
en läkemedelsindustri med 

gigantiska omsättningar och 

tunnelseende journalister i 

samtliga officiella media, så har 

detta storskaliga vaccintest 
inletts. 

 

Alla ni som är oroliga för att bli 

vaccinerade med nyframtagna 
vacciner, innan vi har tillräcklig 

erfarenhet om långsiktigare 

verkningar och biverkningar, och 

som nu dessutom utpekas som 
illojala dårar, för att vi är oroliga 

och vill avvakta att gå med i 

dessa gigantiska vaccintester, får 

här saklig genomgång av vad som 

hittills framkommit i den 
forskning, som pågår. 

 

Vi som anser att det medicin-

industriella etablissemanget, 
uppbackande politiker och media, 

har tagit på sig ett oerhört 

ansvar, som vi inte tror de är 

vuxna.  
Läs artikeln här: 
https://www.metabolhalsa.se/2021/05
/08/nar-boten-ar-varre-an-soten/  
 

https://www.metabolhalsa.se/2021/05/08/nar-boten-ar-varre-an-soten/
https://www.metabolhalsa.se/2021/05/08/nar-boten-ar-varre-an-soten/
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SÄGER HON NÅGOT ALLS?  
Britta Björkholm vid pressträffen 

om Covid-19 den 11 maj 2021.  

Vi har markerat alla hennes 
subjektiva värderingar med svart 

fetstil. 
 

Tack, hej och välkomna.           

Jag börjar med att påminna om det 
allra, allra viktigaste för oss alla 

just precis nu. Vi ser en nedgång i 

antal smittade sen ett par tre 

veckor, men den är ganska så 
liten och vi har fortsatt ett väldigt 

stort antal fall. Vi har också en hög 

belastning på vården och 
sammantaget gör det att vi behöver 

hålla i och hålla ut. Vi behöver 

fortsätta att göra det vi vet att vi 
skall göra. Vi skall hålla avstånd. 

Vaccinera oss när vi får ett 

vaccinationserbjudande och stanna 

hemma om vi känner oss det 
minsta sjuka. Fallen globalt ökar 

något - inte särskilt mycket – 

hundrafemtiotre miljoner fall har 
rapporterats hittills. Senaste veckan 

stor förekomst av fall i Indien som 

står för snudd på hälften av alla 
rapporterade fall globalt så där är 

den absoluta majoriteten fall som 

bidrar till den här stora 

smittspridningen i världen.  
 

I Europa en nedåtgående trend som 
ni kan se här. Vi har nu data fram till 

och med vecka 17. Då har det 

rapporterats trettioen miljoner fall i 
EU. Vi har ett antal länder som ligger 

lite före Sverige i smittspridnings-

kurvan – de är på en stabilt nedåt-

gående trend – det finns några 
länder som precis som Sverige 

fortsatt har en mycket hög 

smittspridning, bland annat Cypern, 
Kroatien och Frankrike men 

liknande kurvor och liknande fas i 

smittspridningen med de länderna. 
Här har vi den europeiska kartbilden. 

Den här såg ni förra veckan. Det är 

samma bild. Vi har fortsatt som sagt 

en hög smittspridning i många 
delar av Europa där Sverige ligger på 

topp tre kan vi säga – nr två är vi i 

smittspridningsfas nu. Fortsatt 
försiktighet om man skall ut och resa 

i Europa – det är mycket smitt-

spridning på många håll och i 

många länder.  
 

Sverige då?  Vi har totalt en miljon 
tjugoentusen sexhundrafyra anmälda 

fall – fjortondagars-incidensen, det 

vill säga fall per hundratusen 

invånare, är nu sexhundra-femtionio.  

Som sagt en nedåtgående trend men 

ganska små minskningar per 
vecka så att vi behöver fortsatt hålla 

i och hålla ut med de åtgärder och 

restriktioner som ligger. 
 

Varför frågar inte journalisterna: 

1. Vad är smittspridning för något? 
2. Hur stor är den? 
 

Nyheterna TV varje dag sedan ett år 

tillbaka. 
 

Nyhetsankaret frågar:  

Hur allvarligt är läget? 
 

Korren nickar och svarar:  
Mycket allvarligt. 
 

Och vi svenskar gick och lade oss att 
sova igen och var nöjda med att ha 

blivit så fint informerade av vår 

Public Service. 
 

Nedan ett annat sätt att se på 
saken i början av maj 2021: 

Indien har alltså 1/10 så många döda 

som i Sverige. Och då är det heller 
ingen överdödlighet i Sverige, vilket 
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ständigt sägs i TV.  

   Vad vi ser i bägge länderna är 
istället en kris i sjukvården. I Sverige 

beroende på att vi är bland de länder 

i Europa, som har minst antal 
sjukvårdsplatser. Vi är samtidigt ett 

av de länder i världen, som har den 

högsta skattekvoten.  
 

Vad får vi för våra skatter? 

Läs om Skolans behov på nästa 

sida. 

 

KREAPRENÖRS PROJEKT OM 

HJÄRNANS FRIHET 
När FNs Deklaration för 

Mänskliga Rättigheter antogs 
1948 kunde man knappast ana 

vilka framtida utmaningar och 

hot som Neuroforskning och 

Artificiell Intelligens skulle 

komma att skapa.  
 

Därför togs heller ingen hänsyn 
till sådana behov och risker i de 

dokument som upprättades. 

Rättigheter som då togs för givna 

såsom skyddet för människors 
minnen och tankar, dvs 

människors innersta önskningar 

och drömmar – dvs människans 

unika Medvetande - har därför 

fallit mellan stolarna, när 
Neuroforskningen har fortsatt att 

utvecklats dramatiskt med hjälp 

av den nya nanotekniken inom 

biologi, kognition och information. 
 

Därför finns heller ingen 
enande internationell 

lagstiftning eller 

internationella etiska regler 

för hur forskare och praktiker 
inom Neuroforskningen bör och 

ska ta hänsyn till de Mänskliga 

Rättigheterna och hållas 

ansvariga för forskning och 

teknik, som idag gör det möjligt 

att interagera med, styra och 

kontrollera människors innersta 
önskningar och tankar – dvs lagra 

minnen, läsa tankar och 

manipulera vad andra människor 

ser och upplever med hjälp teknik 
som kan uppfattas som Science 

Fiction men som idag finns och 

gör det möjligt. 
 

Därför har nu en grupp 

tvärvetenskapliga forskare under 
ledning Neurofarkaren Rafael 

Yuste vid Colombia University 

startat The Columbia 

Neurorights Initiative 

https://nri.ntc.columbia.edu/ 
för att övertyga världens 

regeringar om behovet skapa 

regler för Neurovetenskapen inom 

ramen för FNs Deklaration för 
Mänskliga Rättigheter som skydd 

för människors allra heligaste 

egenskap Medvetandet. 
 

Läs om Kreaprenörs projekt 

Hjärnans frihet här: 
https://www.creapreneur.se/Projekt/PROJE
KT-Hjarnans-frihet 

 

INLÄGG I KREAPRENÖRS 

PROJEKT OM  
MÄNNISKANS EXISTENS 

OCH SVIKTANDE 

SAMHÄLLSSERVICE 
 

POLITIKERNA MISSAR 

SKOLANS KÄRNFRÅGOR 

Politikerna saknar helhetssynen på 

skolans behov, och insikt att det 

krävs en annan läroplan där 
elevernas inlärning inte bara är ett 

mål bland många, att det krävs en 

övergripande skollag som gör det 

https://nri.ntc.columbia.edu/
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möjligt att upprätthålla ordning, en 

ny organisation av högstadiet 
anpassad till elevernas intressen och 

förmåga, en examen efter årskurs 9 

och gymnasieskolan, samt en ny 
lärarutbildning som kan locka 

välmeriterade sökande.  

   Det är dags att någon påpekar att 

vi har rätt att förvänta oss att 
eleverna anstränger sig om vi lägger 

ut mer än 100 000 kronor per år och 

elev i grundskolan, skriver Inger 
Enkvist i Svd 30 maj 2021. 
 

Socialdemokraterna lämnade 

kvalitetsfrågan till 290 olika 

kommuner och de borgerliga 
lämnade den till konkurrensen.  

De huvudsakliga behoven med 

skolväsendet löstes inte. De 

borgerliga reformerna runt år 2011 
införde krav för tillträde till 

gymnasieskolan, men ändrade inte 

strukturen för grundskolan. 
 

För helhetssyn krävs att man förstår 
hur skolan har hamnat i dagens 

situation. När grundskolan infördes 

formulerades målet som personlig 

utveckling och demokratisk 
samlevnad. Skolan blev en del av 

den sociala ingenjörskonsten och 

skulle bidra till jämlikhet. Idén med 
en skola för alla beskrevs som 

frånvaro av krav. Redan innan 

grundskolan infördes 1962 stod det 
klart att det nya högstadiet skulle 

sänka nivån för de bästa eleverna. 

Politikerna ”offrade” medvetet de 

duktiga för jämlikheten. De visste att 
man tog en ekonomisk risk genom 

att försvaga utbildnings-nivån bland 

annat hos de ingen-jörer som gett 
Sverige en stark utveckling. Det var 

samtidigt tydligt redan på 1970-talet 

att de svagare eleverna inte 
automatiskt kom till klassens 

genomsnittsnivå. Den ena skollagen 

efter den andra har sedan försökt få 

högstadiet att fungera genom att ta 

bort innehåll och krav i jämlikhetens 

namn. Skolan har fått i uppgift att ta 
hand om eleverna och inte bara 

undervisa dem. 
 

Nu 2021 vågar fortfarande ingen 

utmana retoriken från 1960/70-
talen. Politiker vägrar att inse att 

något har gått fel, när de i dag talar 

om ”läsgaranti” och ”matte-lyft”? 

Sverige är ett av de länder i världen 
som tidigast haft allmän 

läskunnighet, och Sverige har som 

sagt utmärkt sig för sina 
framstående ingenjörer. 
 

I väntan på den reform vi behöver 

borde det första steget vara att hålla 

fram de bästa skolorna som modell 
och inspiration. Att låta landets 

kunskapsnivå stegvis sjunka för att 

man inte vill röra vid frågor som man 

själv gjort till tabu är ingen bra väg. 
Nästa gång politiker beskriver vilket 

problem som friskolorna utgör, 

föreslå vederbörande att i stället 
fokusera på de riktiga problemen, 

skriver Inger Enkvist – professor i 

Lund. 

 
Läs om Kreaprenörs projekt 

Människans existens här: 
https://www.creapreneur.se/Projekt/PROJE
KTManniskans-existens 

 

 

TILL SIST 

LOL Redaktionen  

Laugh Out Loud 

nästa sida >>>>> 
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LOL Redaktionen  

Laugh Out Loud 
 

  
Bara dårar och fyllon ler på bild. 

(Gammalt svenskt ordspråk). 

Det har talats om första och andra 
influensavågen. Nu talas det om att 

en tredje är på väg. Men är det inte 

egentligen den 4023 influensavågen 
efter Kristi födelse vi talar om? 

   Njut av sommaren, snart är det 

höst igen. 
 

IF YOU CAN´T BEAT THEM 

– JOIN THEM ! 
 

Staden Weed i Kalifornienhar har 
tröttnat på alla gräsdoftande skämt 

och satsar nu på att tjäna pengar på 

sitt namn. Staden väljer nu att surfa 

på vågen istället. Att surfa är 
dessutom en känd sport från just 

Kalifornien, som en gång i tiden 

besjöngs av the Beach Boys. Lycka 
till med kampanjen – gräsliga Weed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN DIKT OM CENTERNS  

NYA STRATEGI   

 
 

Samtal med SD det ska vi inte ha, 

och inte heller samarbete med 

Vänsterns Dagostar. 

Den stolta plan som Annie för 

Centern har välvt, 

är samarbeta enbart med sig 

självt. 

 

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/krea

prenor 
I sann GDPR anda, pådyvlad varenda 

förening, företag och organisation i 

hela EU för många miljarder, för att 

komma åt globala företag, meddelar 
vi att vi spar uppgifter som du själv 

meddelat oss som e-post, tel, 

önskemål och uppgifter om gåvor 

och betalningar du gjort.   

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

