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MAJ 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   
 

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

KreaprenörNYTT 

”COMMOM SENSE” 

KreaprenörNYTT har startat en 

redaktionell avdelning, där vi 
tillämpar ”Sunt förnuft” och 

dialog kring avgörande 

händelser, forskning, beslut 

m.m.  
 

”Sunt förnuft” heter på 

engelska ”Common sense” 
med koppling till det Kreaprenör® 

från starten 2001 har definierat 

som den viktigaste drivkraften för 

mänsklig utveckling. Översatt 
betyder det ”våra allmänna 

sinnen”, 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.  Vår 

”Common sense” redaktion 

består initialt av Mats Ensér, 
civ.ing. och LO Landin, civ.ek. 

och ordf.Kreaprenör® 
 

Denna månad behandlar vi 

lokalsamhällets kraft och 

exemplet Bhutan.  
 

1. LOKALSAMHÄLLETS   

    KRAFT 

Samhällen utvecklar kulturer att 

odla vidare. Sveriges framtid är 

att vårda civilsamhällets 

kulturbärare, som bl.a. finns i det 
ideella föreningslivet, och som 

särskilt på mindre orter samspelar 

med det lokala kommersiella 

näringslivet.                       >>>    

http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html


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. 

 

  
2 

>>> Det lönar sig att ge tillbaka 

till civilsamhället det lagstadgade 

lokala självstyret, som steg för 
steg har flyttats uppåt till 

kommuner och Staten samt till 

överstatliga organisationer under 

150 år av globaliserings- och 
centraliseringsiver, som ett 

resultat av stordriftens logik. Det 

talas ofta om stordriftens fördelar, 

men sällan om dess nackdelar. 
 

Den pågående Coronakrisen 

drabbar framförallt storstäder, 
medan mindre orter fortsätter att 

fungera. Med hjälp av ny teknik 

arbetar människor hemifrån och 

handlar i byns affärer utan 
trängsel. Insikten borde leda till 

upprättandet av småskalighet och 

att ge civilsamhället ökad 

ekonomisk frihet och ansvar. 
 

Industrialisering sker med 

stordrifts logik, som innebär 

specialisering, produktion i 

långa serier, i långa banor och 
på kortast möjliga tid. Resul-

tatet blir många likadana 

saker samt storjordbruk och 

livsmedelsindustri som 

producerar ohälsosam mat.  

Motsatsen är utbud av många olika 

saker, som brukar kallas mångfald. 
Men eftersom stordriften fram till nu 

har inneburit materiell och 

ekonomisk tillväxt, har enfald blivit 

något positivt. Nu mot slutet av en 
epok inser emellertid många att 

specialisering och massproduktion 

har prioriterats på bekostnad av 
andlig kompetens, existentiell 

mångfald och individuellt anpassad 

produktion.  
   Överkonsumtion och stress har lett 

till övervikt, diabetes och hjärtkärl-

sjukdomar, eftersom kroppens under 

miljontals år utvecklade ämnes-
omsättning (metabolism) har ändrats 

radikalt de senaste 70 åren. Idag dör 

40 miljoner människor i världen i 
förtid på grund av metabol ohälsa. 

Den verkliga pandemin är metabol, 

vilket ännu inte uppmärksammats, 

eftersom ekonomiska intressen 
tjänar på stordriftens logik. 
 

Där vi främst märker stordriftens 

nackdelar är i verksamheter, där 

stordrift och enfald fungerar sämst.  
I verksamheter som bygger på 

intuition och kreativitet, det vill säga 

på människans andliga kompetens. 
Därför ser vi hur psykisk ohälsa nu 

ökar dramatiskt i Sverige. 
 

Den absolut viktigaste 

individuella verksamheten är 

utbildning. Men samtidigt som 
kraven på högre utbildning ökar i ett 

alltmer högteknologiskt samhälle, 

presterar skolan allt sämre.  
   Det som gjorde Sverige 

framgångsrikt var utbildnings-

systemet. 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 sina kognitiva 

färdigheter. Sedan 1970-talet 

misslyckas svenska skolan allt oftare 
med att upprätthålla viktiga 

förutsättningar för inlärning som 

motivation uthållighet, punktlighet, 

ansvarstagande och emotionell 
stabilitet, vilket får allvarliga följder 

som ökat utanförskap i tidig ålder.  

   Experimenterandet i skolan har 
gjort att samhället har missat det 

väsentliga med varför barn ska gå i 

skolan, som är att lära sig räkna, 
läsa och skriva. Skolans kris är den 

viktigaste anledningen till många av 

samhällets problem i dag.       >>> 
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>>> Organisatoriskt har 

samhället också förändrats 
utifrån samma stordriftslogik. 

2500 lokala landkommuner med 

självstyre har blivit 290 storkom-
muner, vilket minskar det lokala 

självstyret. 
 

Antalet kyrkliga församlingar minskar 

på samma sätt. En oroande trend för 

kyrkan, eftersom dess verksamhet 
skall vara småskalig och utgå ifrån 

de lokala församlingarna. Svenska 

kyrkan var tidigare en institution, 
som hade som sin huvuduppgift att 

vårda människors andliga 

kompetens. Kyrkans och skolans 
misslyckande är orsaken till Sveriges 

växande existentiella problem.  
 

När nationalstaten Sveriges 

oberoende dessutom minskar med 

globaliseringen och att allt fler beslut 

fattas i den Europeiska unionen (EU), 

blir avståndet från lokalsamhället och 

upp till de verkliga beslutsfattarna 

oändligt och lokalsamhällets kraft 

upplöses. 
 

Demokrati är det bästa styresskick 

människan hittills har uppfunnit. 

Demokrati är kortfattat ett 

medborgarkontrakt, som reglerar hur 

vi människor ska komma överens, 

när vi inte är överens.  

   Parlamentarisk demokrati innebär 

att majoriteten bestämmer. Men 

verklig demokrati måste också 

reglera de etiska (= de existentiella) 

aspekterna, hur majoriteten tar 

hänsyn till minoriteten. ”Common 

sense” säger, att ju fler invånarna 

blir och ju fler kulturer som blandas 

desto svårare blir det att komma 

överens, när vi inte är överens. 
 

Coronaepidemin har på kort tid 

avslöjat stordriftens nackdelar 

och betydelsen av en stabil 

kultur. Läs nedan om exemplet 

Bhutan. 
 

”COMMON SENSE” 

2. EXEMPLET BHUTAN 
Detta är ett sammandrag av en artikel 

som ursprungligen publicerades av 

TheAtlantic.com. Svensk översättning 

Jessica Carleson och hela artikeln finns i 

Svenska Dagbladet 2 april 2021. 

 

En fattig nation med en enda intensiv-

vårdsläkare och en PCR-maskin. När 

covid-19 kom såg BHUTAN ut att vara 

chanslöst. I stället blev landet ett av de 

länder som klarade pandemin bäst av 

alla. Vad var hemligheten? 
 

Den 7 januari 2021 avled en 34-årig man på 

ett sjukhus i huvudstaden Thimphu och blev 

därmed Bhutans första dödsfall i covid-19. 

Inte dagens första, veckans första eller 

månadens första, utan det allra första 

dödsfallet orsakat av coronaviruset sedan 

pandemin startade. Han hade haft lever- och 

njurproblem redan tidigare. Sedan sars-cov-2 

identifierades har vården i både rika och 

fattiga länder varit nära att kollapsa, 

ekonomier över hela världen har slagits i 

spillror och miljoner har mist livet. Samtidigt 

har Bhutan – ett litet, fattigt land mest känt 

för att mäta BRUTTONATIONAL-LYCKA, inte 

bara BNP (bruttonationalprodukt) – bara haft 

ett dödsfall och 872 bekräftade smittade. Hur 

är det möjligt? Faktum är att det finns fler 

resurssvaga länder som har klarat sig bra 

under pandemin. Vietnam har hittills noterat 

35 dödsfall, Rwanda 305 och Senegal 1 044. 

Alla har de lyckats hantera krisen mer 

smärtfritt än Europa och Nordamerika.  
 

Vad kan vi i andra länder lära? 

Mycket. Som vikten av lyhört ledarskap. Se till 

att människor har tillräckligt med förnöden- 

heter och ekonomiska medel för att kunna 

följa restriktioner. Och betydelsen av      >>> 
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>>> samsyn kring att individer och samhället 

måste offra något om ALLA ska kunna vara 

skyddade. 
 

Många högt utvecklade länder i västvärlden 

som exempelvis Sverige har världens 

modernaste akutsjukvård, men inget fokus på 

prevention inom folkhälsan. Låginkomstländer 

med stark social sammanhållning måste 

däremot ha det, efter som en skenande 

epidemi annars skulle bli ohanterlig. 
 

Den 11 mars deklarerade WHO att covid-19 

var en pandemi. Fem dagar senare införde 

Bhutan obligatorisk karantän för alla bhuta-

neser, som kunde ha blivit utsatta för viruset – 

inklusive de tusentals medborgare som bodde 

utomlands och nu flögs hem i chartrade plan. 

Staten stod för alla kostnader, som fri vistelse 

och mat på hotell i turistklass. Man isolerade 

samtliga positiva fall, även asymtoatiska, på 

medicinska avdelningar, så att tidiga symtom 

kunde behandlas omedelbart, och erbjöd 

psykologiskt stöd för människor som var 

isolerade i karantän. 
 

Bhutan lanserade dessutom ett enormt 

testnings- och smittspårningsprogram och 

utvecklade en kontaktsökningsapp. På 

hälsoministeriets preventionsinitiativ ”Vårt 

ansvar” deltog skådespelare, konstnärer, 

bloggare och sportstjärnor. 
 

I augusti blev en 27-årig kvinna första 

bhutanes i landet att testa positivt för covid-

19 utan för karantän. En tre veckor lång 

nationell lockdown infördes. Regeringen 

utvidgade testningen och smittspårningen 

ytterligare, samt levererade mat, medicin och 

andra förnödenheter till alla hushåll i landet.  

I december, när en klinik i Thimphu hittade 

det första fallet av smitta i samhället sedan 

sommaren, infördes återigen strikt lockdown i 

hela landet – och en ny intensiv kampanj mot 

viruset fördes tills det nästan utrotats. 
 

Samtidigt med hårda restriktioner kom stöd 

från alla delar av samhället. I april lanserade 

kung Jigme Khesar Namgyel Wangchuck en 

fond som hittills har delat ut nära 17 miljarder 

kronor i ekonomiskt stöd till bhutaneser vars 

levebröd har skadats av pandemin. 

Regeringen skapade ett nationellt register 

över särskilt sårbara medborgare och skickade 

hjälppaket med bland annat handsprit och 

vitaminer till bhutaneser över 60 år. Drottning 

Sangay Choden höll ett öppenhjärtligt tal till 

nationen, där hon uppmanade myndigheterna 

att också säkerställa den sexuella och 

reproduktiva hälsan, mödravården och vården 

av nyfödda och barn, och hon sade att insatser 

mot våld mot kvinnor var ”oundgängligt”. 
 

Bhutans munkar – som är väldigt 

inflytelse rika i landets buddistiska och till 

stora delar traditionella kultur – började 

sprida information om restriktionerna och ber 

dagligen för alla människors hälsa, inte bara 

bhutanesernas. Parlamentsledamöter 

donerade sina månadslöner till stödinsatser, 

hotellägare upplät sina hotell som 

karantänslokaler, bönder donerade skördar. 

Och tusentals bhutaneser anmälde sig frivilliga 

att under en längre tid lämna sina hem och 

familjer och delta i den nationella, orange-

klädda volontärstyrkan DeSuung.  
 

Regeringen agerade på ett liknande sätt. 

Premiärministern Lotay Tshering är läkare och 

fortsatte att utföra operationer på lördagar 

under stora delar av krisen. Under sommarens 

lockdown sov han på en fönsterbräda i sitt 

kontor. Även hälsoministern Dechen Wangmo 

sov på jobbet och träffade inte sin unga son på 

flera veckor. När arbetet fortgick dygnet runt 

på hälsoministeriet kom människor dit med te 

på varm mjölk och hemmagjord ema datshi – 

Bhutans nationalrätt gjord på het chili och ost. 
 

– Tidigare klagade jag på ”småstadssyndrom” 

och hur kvävande det kan vara. Men det är 

nog precis den närheten som gjort att vi har 

klarat oss. Jag tror inte att ledare och vanliga 

människor i något annat land har ett sådant 

förtroende för varandra som i Bhutan.   >>> 
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>>> Småskaligheten är den främsta 

förklaringen till framgången, säger Namgay 

Zam, en välkänd journalist i Bhutan. 
 

Bhutans infallsvinkel som ett buddistiskt land, 

ett land som värderar bruttonationallycka, är 

olikt en typisk, mer teknokratisk infallsvinkel. 

************************************* 
KULTUREN. Buddhismen är en av de 

fem världsreligionerna men är i 

grunden en filosofi och en religion 

utan någon gud. I centrum står 

Buddha, den upplyste, som är en 

läromästare och förebild som visar hur 

buddhisten ska leva. Buddhismen 

betonar att det är genom etiska 

handlingar (karma) som buddisten 

kan nå upplysning (nirvana). 

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

Vad kan Bhutanlära rika länder? 

1. Se till att ha engagerade ledare.  
I Bhutan var det kungen, vars moraliska 

auktoritet väger tungt, som ledde vägen på ett 

konkret sätt. Han sade uttryckligen till 

regeringen att ett enda dödsfall i covid-19 

vore ett för mycket i en liten nation som ser 

sig själv som en familj. Han pressade de 

ansvariga på detaljerade planer för varje 

tänkbart pandemiscenario och gjorde ett 

flertal resor till ”fronten” för att uppmuntra 

vårdpersonal och volontärer. Hans agerande 

neutraliserade allt politiskt spel. Oppositionen 

i parlamentet och det regerande partiet gick 

ihop och samarbetade. 
 

2. För det andra, agera snabbt.  
Länder som agerade tidigt, innan viruset fått 

fäste och framför allt innan det nådde den 

sårbara delen av befolkningen, verkar alla ha 

klarat sig bättre, säger Jennifer Nuzzo 
 

3. Investera i beredskap. 

4. Gör det möjligt för människor att följa 

råd och restriktioner genom att ge 

ekonomiskt och socialt stöd till dem som 

måste vara i karantän eller isolera sig. 

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

Skicka dina ”COMMON SENSE” 

kommentarer om lokalsam-

hällets kraft och exemplet 

Bhutan till kreaprenor@ebc.se  

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

MÄNSKLIGHETEN STÅR 

VID ETT VÄGSKÄL 

 

Lars Bern har i flera sammanhang 

beskrivit hur hälso- och livsmedels-

marknaderna under de senaste 

hundra åren kommit att helt 

domineras av två globala industri-

komplex som skaffat sig en enorm 

ekonomisk makt. Den gemensamma 

grundstrategin har varit global 

marknadsdominans och konkurrens-

begränsningar.  
 

Utvecklingen på dessa marknader 

styrs idag utifrån komplexens och 

dess storägares kortsiktiga profit- 

och maktintressen och i allt mindre 

grad utifrån hänsyn till människors 

hälsa och välmående. 

Läs hela artikeln här: 

https://www.metabolhalsa.se/2

021/03/28/manskligheten-star-

vid-ett-vagskal/  

 

mailto:kreaprenor@ebc.se
https://www.metabolhalsa.se/2021/03/28/manskligheten-star-vid-ett-vagskal/
https://www.metabolhalsa.se/2021/03/28/manskligheten-star-vid-ett-vagskal/
https://www.metabolhalsa.se/2021/03/28/manskligheten-star-vid-ett-vagskal/
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CENSUREN AV BOTEN 

MOT COVID-19 

 

Riksföreningen för metabol hälsa 

har vid upprepade tillfällen framfört 

att den metabola ohälsan – den 

metabola pandemin – är den verkliga 

pandemin. Vidare att en rad av 

studier visar på ett starkt samband 

mellan brist på D-vitamin och 

allvarlig Covid-19. Trots detta är det 

i stort sett tyst från det medicinska 

etablissemanget om betydelsen av 

preventiva åtgärder som omläggning 

av kosten och att ”boosta” immun-

försvaret mot Covid-19 med höga 

doser D-vitamintillskott.  
 

Professorer som propaganda-

medierna med SVT i spetsen ständigt 

släpar fram, tar inte ordet vitamin i 

sin mun. 
 

Läkarkårens skyldighet enligt 

läkareden ni svurit är att använda de 

antivirala behandlingar som faktiskt 

finns och inte sälja er till annat än 

patienternas intressen även om det 

kan störa er karriär!  
 

Läs hela artikeln här: 

https://www.metabolhalsa.se/2

021/04/12/censuren-av-boten-

mot-covid-19/ 

  

FÖR SVERIGE I 75 ÅR 

Den 30 april fyllde Carl XVI Gustaf  

75 år. Den som dels föredrar 

konstitutionell monarki framför andra 

varianter, dels uppskattar att 

statschefen i riket är en samlande 

gestalt fri från de dagliga 

maktkamperna istället för en översta 

partipolitiker, kan med glädje 

konstatera att det finns åtminstone 

en del av svenska staten som 

fungerar. 

PJ Anders Linder Access nr 3 2021  

https://www.metabolhalsa.se/2021/04/12/censuren-av-boten-mot-covid-19/
https://www.metabolhalsa.se/2021/04/12/censuren-av-boten-mot-covid-19/
https://www.metabolhalsa.se/2021/04/12/censuren-av-boten-mot-covid-19/
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HD FÖRÖDMJUKAR 

BRASILIEN – FRIAR LULA  

 
Landets i särklass största bandit fri. 
Vänstern behöver honom! 
 

Med röstsiffrorna 8-3 friar HD - 
Högsta Domstolen - i Brasilien Lula 

da Silva, landets i särklass störste 

bandit.  

   Det är som att spotta alla hederliga 
brassar i ansiktet. Folket är luttrat 

och överlever även detta, men det 

visar att HD än en gång agerar 
politiskt, i strid mot den konstitution 

den är satt att försvara.  

   För 7 år sedan hände något i 

Brasilien, när Lava Jato (den stora 
korruptionsskandalen) rullades upp. 

Över 100 politiker och företagsledare 

hamnade bakom galler, inklusive 
förre presidenten Lula. De fick 

dessutom lämna tillbaka pengar, 

konst och andra stulna tillgångar. 
Ingen fick stå över lagen och hos 

brassarna tändes ett hopp om att 

korruptionen kunde upphöra.   

   Brasilien började sakta resa sig 
från 30 års banditstyre. Trodde man.  

Man räknade inte med HD. Vem som 

egentligen drar i tåtarna kan man 
bara spekulera om. För några år 

sedan började HD släppa ut alla de 

kriminella från Lava Jato, en efter en, 
genom olika manövrar. Även Lula 

släpptes, fortfarande dömd. Men nu 

är han alltså friad från sina brott och 

valbar. Detsamma kommer att hända 
de andra. Dessutom kommer man att 

kräva tillbaka pengarna och begära 

skadestånd. Deras advokater ser 
fram emot gyllene tider. Brasilien är 

tillbaka till ruta 1.  

   Det spekuleras nu om Lula ställer 
upp som vänsterns kandidat i nästa 

presidentval. Vänstern behöver 

honom. Helt säkert kommer han att 

spela en huvudroll i valkampanjen.  
   Kan Lula komma tillbaka? Många 

Bolsonaro-kritiker i mitten vill inte 

på några villkor ha Lula tillbaka. 
Hans eventuella inhopp skulle kunna 

splittra oppositionen till den sittande 

president Bolsonaros fördel. 
Dessutom finns det krafter, som inte 

vill ha ett nytt Venezuela!  

   Oavsett vilket ökar 

oppositionens chanser, om man 
kan försätta Brasilien i en 

ekonomisk kris och lägga skulden 

på Bolsonaro. Man är på god väg 

att göra det, genom hårda men 

meningslösa nedstängningar. 
Konkurser och arbetslöshet kan 

utmynna i kaos.  

   Brasilien är ett land med en stor 

informell arbetskraft, som inte 
syns i statistiken. Miljoner jobbar i 

service-yrken som gatuförsäljare, 

städare, servitörer, 

butikspersonal, assistenter, 
vakter och skoputsare. 

Turistnäringen ska vi inte tala om.  
 

För alla dessa är restriktionerna 

en katastrof, som ni sällan läser 

om i tidningen, meddelar vår 

utsände i Brasilien Björn 
Rasmusson.  
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SKA EU BESTÄMMA VILKA 

VERKSAMHETER SOM SKA 

TILLÅTAS? 
21 april levererar EU-kommissionen 
svar i den s.k. Taxonomiför-

ordningen, som ska slås fast vilka 

verksamheter som är att betrakta 
som hållbara eller inte. Bedömningen 

görs utifrån sex kriterier - klimat, 

vatten, ekosystem, föroreningar och 

cirkulär ekonomi – och förväntas 
bidra på åtminstone ett område, 

samt inte orsaka betydande skada 

enligt andra kriterier. Bedömningen 
ska vara binär, dvs antingen JA en 

verksamhet hållbar eller NEJ inte. 

Europa ska ställas om till miljömässig 

hållbarhet. Då är det förstås bra att 
EU slår fast vad som är hållbart, och 

sedan kan alla parter fokusera sin 

energi på att implementera det. 

Vad gör en verksamhet hållbar 

eller inte? I ett utkast från i höstas 

såg stora delar av svensk 
skogsindustri och vattenkraft ut att 

inte klassificeras som hållbara. Detta 

trots vattenkraftens utsläppssnåla 

energi, och skogens betydelse som 
koldioxidsänka och ersättning för 

mer förorenande alternativ som 

bränsle och byggmaterial. Inte heller 
kärnkraft eller biobränslen ansågs i 

det första utkastet vara hållbara. 

Utkastet satte igång Lobbyisterna 
eftersom det står mångmiljard-

investeringar på spel. Det talas om 

uppmjukning av kriterierna. 

Generösa kriterier kan inkludera 
även rysk naturgas, när Öst- och 

Centraleuropa ska fasa ut kolet. 

Produktion av varor och tjänster har 
många effekter, goda som dåliga. 

Miljömässiga nackdelar finns även 

hos de verksamheter som de mest 

renläriga håller för hållbara - 

vindkraft kräver både utrymme i 

naturen och material som ger 
upphov till betydande utsläpp. Att slå 

fast JA eller NEJ kriterier för vad som 

är hållbart är ungefär som att 
försöka spika upp en aladåb i taket. 

 

 
Bosse byråkrat och Pella paragraf 

När svenska Staten via kostråd, 

fettskräck och nyckelhålsmärkning 

försökte få oss att äta mer hälsosamt 

de senaste 60 åren, blev svenska 
folket dubbelt så tjocka och den 

metabola pandemin ledde till att 

diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, 

cancer m.m. ökade dramatiskt. 

Det är problemet med taxonomi. Nu 

blir det centraleuropeisk kohandel 
om vad som egentligen är hållbart. 

Snarare än att bidra till klarhet sopas 

komplexa avvägningar under mattan. 

 

Dags för Swexit? 

 

Läs om Taxonomiförordningen 
här: 

https://www.regeringen.se/rege

ringens-

politik/finansmarknad/taxonomi
-ska-gora-det-enklare-att-

identifiera-och-jamfora-

miljomassigt-hallbara-

investeringar/  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/finansmarknad/taxonomi-ska-gora-det-enklare-att-identifiera-och-jamfora-miljomassigt-hallbara-investeringar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/finansmarknad/taxonomi-ska-gora-det-enklare-att-identifiera-och-jamfora-miljomassigt-hallbara-investeringar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/finansmarknad/taxonomi-ska-gora-det-enklare-att-identifiera-och-jamfora-miljomassigt-hallbara-investeringar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/finansmarknad/taxonomi-ska-gora-det-enklare-att-identifiera-och-jamfora-miljomassigt-hallbara-investeringar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/finansmarknad/taxonomi-ska-gora-det-enklare-att-identifiera-och-jamfora-miljomassigt-hallbara-investeringar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/finansmarknad/taxonomi-ska-gora-det-enklare-att-identifiera-och-jamfora-miljomassigt-hallbara-investeringar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/finansmarknad/taxonomi-ska-gora-det-enklare-att-identifiera-och-jamfora-miljomassigt-hallbara-investeringar/
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PROPAGANDAMEDIERNA 

FÖRNEKAR SIG INTE 
Mattias Svensson, ledarskribent i 

propagandatidningen Svenska 

Dagbladet, förnekar sig inte.  
 

Likt en person med ”tics” har han 

”snöat inne” på populism, som han 
hittar varje möjlighet att skriva 

något negativt om. Populism ser han 

varje dag i veckan som något farligt, 
medan många kan se något positivt i 

att folk reagerar och agerar, vilket 

PK-ismen alltid fördömer som fel. Det 

hotar den stat man varit med om att 
bygga upp och som man lever på.  

I Mattias fall som redaktör i en 

olönsam tidning, som fått miljarder i 
statligt stöd. 
 

I ledaren 25 april har Mattias hittat 

tre tyska forskare (vad trött man blir 

på alla s.k. forskare som hittas nu för 

tiden). Dessa forskare konstaterar 
att när populister som Chávez, 

Orban, Erdogan och Putin styr, då 

går det åt pipsvängen. Det blir 
citat;  

   ”Ekonomisk stagnation, korruption 

och känslan av att inte få leva som 
man önskar och det är anledningen 

till att folk vänder sig till populister”. 
 

Mattias glömmer att Rysslands 

ekonomi växer från total misär på 

1990-talet. förorsakad av vemodig 
västerländsk politik att inte bjuda in 

Ryssland efter Berlin-murens fall 

utan istället försöka ta kontroll över 
Rysslands enorma naturtillgångar. 

Idag är Ryssland världens största 

leverantör av spannmål och spelar en 

dominerande roll i världen i allians 
med Kina, Iran och Erdogans Turkiet.  
 

Mattias tycks också helt ha missat att 

i stort sett hela västvärldens 

ledarstab har fått folk i mängder att 
gå ut på gatorna och protestera mot 

att man inte längre får leva och 

försörja sig och att politikerna tillåter 

invandring långt över den kapacitet 
länderna klarar av, importerar 

heders- och våldskulturer och klaner 

som ockuperar hela områden på 
bekostnad av sjukvårds- och kris-

beredskap, polis och försvar. 
 

När det regnar i Paris brukar det 

dugga i Stockholm. Nyligen gick 

även ett antal svenskar ut på 
gatorna och protesterade. Personer 

som fortfarande vågar tänka själv, 

givetvis uppblandade med personer, 
som inte längre får bråka på 

fotbollsmatcher, eftersom fotboll 

spelas utan publik, och som tog 

chansen att äntligen få bråka igen.  
 

Mattias Svensson fick omedelbart 
”tics” och skrev att dessa var 

populister, huliganer, veganer och 

Yogamödrar!!! Han inser inte att 
bland demonstranterna fanns lika 

många som blivit av med jobbet, 

gått i konkurs efter att fagra löften 

om kompensation för yrkesförbud 
inte har infriats och andra 

deprimerade ”självmordsbenägna”.  
 

Allt pga en Coronaepidemihantering 

utan ledning. strategi och i avsaknad 
av all verklighetsförankring. Varje 

någotsånär räknekunnig person inser 

att det är västvärldens miserabla 

hantering och orimliga undantags-
lagar mot en i och för sig aggressiv 

variant av säsongsinfluensa, som 

kräver varsamhet hos befolkningen, 
som det hade behövts en icke 

hysterisk ledning att bemästra.  
 

Det talas om överdödlighet, som inte 

finns, och ältas i och för sig tragiska 

dödsfall, som alltid inträffar varje år. 
Men att rasera länders förutsätt-

ningar för kommande generationer 

är sanslöst. 
 

Hitta forskare eller tala med 
populister Mattias Svensson.     
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LOL Redaktionen  

Laugh Out Loud 
 

  
Bara dårar och fyllon ler på bild. 

(Gammalt svenskt ordspråk) 
Klokt nog meddelade den svenska 
Regeringen sin nya Coronavaccin-
strategi på en presskonferens den 
första april. Då behöver man inte ändra 
i den i efterhand utan bara säga att det 
var ett aprilskämt. 
 

VILKET LAND TALAR HAN OM? 

Joakim Nergelius, professor 
Örebro universitet: 
1) “För det första har man inget 

civilsamhälle, man har ingen 
maktdelning överhuvudtaget.” 
2) “Alla tidigare oberoende institutioner 
har gjorts beroende av regeringspartiet.” 
3)“Det gäller tv, radio, andra medier, 
domstolar och universitet, allt det som 
kan tänkas göra motvikt mot makt-
koncentrationen till regeringspartiet har 
försvagats eller helt enkelt blivit lydiga 
redskap.” 
 

FEL  
Det är inte Sverige han talar om.  
Det är Ungern! 

EN  RIKTIGARE JÄMFÖRESLE OM 
CORONANS HÄRJNININGAR ÄN DEN 
SOM PROPAGANDAMEDIERNA GER 

 

 Coronan påverkar vår andlighet. 

 

NUTIDA LEDARSKAP 
Powerpointdragningar i syrefattiga 

konferensrum. 

 

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/kreaprenor 
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
mailto:kreaprenor@ebc.se

