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Kreaprenör® nätverksallians i 

Medvetandeeran  
Sprider kunskap om vad som 

verkligen händer med vår kultur. 
Kreaprenörer bejakar ett högre 

medvetandes ständiga sökande 
efter ”det vi vet att vi inte vet”. 

STÖD VÅRT 41-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   
 

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

I DETTA NUMMER 

* RAPPORT ÅRSMÖTE 29 april 

  - om samhällenas totalisering  

* SVENSK SOCIALDEMOKRATI 

* SAGA OM EN STJÄRNKIRURG 

* INEFFEKTIV VINDKRAFT 

* STAT I FRITT FALL  

* STATEN ÄR FÖR SVAG 

* FRIHET V/S CENSUR I BRASILIEN 

* NY ÄRKEBISKOP 

* LOL-redaktionen – laugh out loud 

RAPPORT FRÅN 

KREAPRENÖRS ÅRSMÖTE 

Årsmöte hölls fredag 29 april på 

Akademin, Högbergsgatan 48 i 

Stockholm. Protokoll och 

årsmöteshandlingar finns på 

hemsidan under rubriken ”Om oss”. 

I samband med årsmötet hölls 

ett samtal om Samhällenas 

totalisering. Läs rapport här: 
 

Bakgrund till samtalet 

Med goda och onda avsikter håller 

världen på att totaliseras.  

”Vägen till helvetet är som bekant 

kantad med goda föresatser”.  
 

Extremt totalitära samhällssystem 

finns enligt västerländsk uppfattning 

i Kina och Ryssland, i Afrika och i 

Mellersta Östern och i Latinamerika. 

Den västerländska självbilden är att 

USA och Europa är demokratiska. 

Men befolkningen i västvärlden är 

numera minde än 20% av världens 

befolkning och varken USA eller 

många västerländska länders 

demokratier är lika älskade i stora 

delar av den övriga världen. 
 

Totalitära samhällen blev under 

industriepoken kapitalistiska (höger) 

eller kommunistiska (vänster). 

Kommunismen i västvärlden har 

luckrats upp och blivit politiskt 

vänsterinriktad, som motkraft till den 

kapitalistiska och kolonialistiska 

kristna världen i väst, där det i 

Europa i dag finns en blandning av 

tidigare kommunistiska samhällen, 

som blivit socialdemokratiska, och 

tidigare konservativa samhällen, som 

delats upp i liberala och/eller 

konservativa och nationalistiska 

samhällsgrupperingar. En stark 

miljörörelse – de gröna – har vuxit 

http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
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fram, när industrialiseringens 

stordriftsnackdelar har blivit alltmer 

påtagliga. 
 

Syftet med samtalet  

Hur ska vi som vare sig 

accepterar ett vänster-totalität 

eller höger-totalitärt samhälle 

bäst ska förhålla oss.  
 

Det känns som att välja mellan pest 

och kolera. Journalister som älskar 

enkla frågor och svar på svåra 

samhällsproblem, frågar ett intervju-

offer om han/hon föredrar Putin eller 

Biden.  

   Den som vare sig vill ha ett öst- 

eller västtotalitärt samhälle svarar 

”jag vill inte ha någon av dessa”. I 

väst fryses då vederbörande ut för 

”Appeasement” (ett nedsättande 

begrepp för naivt konfliktaversiva) 

eller just nu som Putinkramare.  

   I öst spärras vederbörande istället 

in som dissident eller terrorist. 
 

I en artikel i tidskriften FOKUS 13 

april presenterades en undersökning 

om ”INTOLERANTA SVENSKAR”, i 

vilken forskare på FOI menar är ett 

underbetyg och en fara för 

demokratin. 
 

Sådana som många svenskar ogillar 

mest är uppifrån räknat -  

Sverigedemokrater, Vaccin- Abort-

motståndare, Klimatförnekare och på 

5:te plats uppifrån hamnar, ironiskt 

nog, Miljöpartister, som ju själva 

starkt bidrar till vad samma svenskar 

tycker ännu mer illa om än dem 

själva.  

   Men mer hotfullt är, att de 

svarande inte bara tycker illa om 

sådana människor, utan många vill 

se till att samhället inskränker deras 

demokratiska fri- och rättigheter (att 

gå ut, röra sig fritt och resa). 

Så fungerar den masspsykos vi alla 

utsätts för av PK-samhällets goda 

avsikter.  
 

I KreaprenörNYTT har vi de 

senaste åren följt och kommenterat 

hur det senaste influensaviruset 

(Corona) har totaliserat 

världssamhället. Klimat-hotet har 

fått stå tillbaka för risken att bli sjuk 

i influensa. WHO har givits allt större 

befogenheter att totalisera 

samhällen.  
 

Den ryska invasionen av Ukraina, 

har vi i KreaprenörNYTT också 

försökt att analysera rationellt istället 

för känslomässigt, vilket är det 

västerländska PK-perspektivet Kriget 

har vänt upp och ner på USA och 

Europa. För första gången på 30 år 

har säkerhets- och försvarsfrågorna 

hamnat högst upp på den politiska 

agendan. Tillsammans med frågor 

om inre säkerhet (gängkriminalitet) 

har vi ett läge som inte på samma 

sätt lämpar sig för diskussioner om 

förbud av plastmuggar, böter för att 

inte ha använt begreppet hen till en 

åttaåring eller hur noggrant 

skogsägare skall räkna fåglarna på 

sin mark, som Staffan Salén, vd för 

Salenia AB, sammanfatta läget i 

Sverige i tidskriften AXESS 3 april, 

en artikel som beskriver hur 

politiseringen av företagen har 

främjat riskeliminering och kortsiktig 

opportunism på bekostnad av 

produktivitet.    
 

Återerövra den kultur som stulits 

Syftet med samtalet var således att 

diskutera vi hur vi bäst bidrar till att 

samla människor, som vill återerövra 

friheten i våra lokala kultursamhällen 

uppbyggda kring ett livsviktigt 

jordbruk i en ren och hälsosam natur 
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kombinerat med ett effektivt maskin- 

och industrisamhälle, där lokala 

representanter väljs av invånare, 

som känner dem, och som sedan 

utses som representanter i regioner 

och i nationalstater, i ständig kontakt 

med invånarna som valt dem i 

självstyrande lokala kommuner.  
 

Kreaprenörs kulturgrupp har under 

det senaste året identifierat att det 

är i lokalsamhällena som kulturen 

och arbetena skapas. Något som 

sedan skall stödjas av regioner och 

stater i internationella förbund. Men 

lokalsamhällena skall inte styras av 

anonyma överorgan för då blir 

följden byråkratiska, ineffektiva 

organisationer och samhällen.  

   Under industrisamhällets långa 

maktkamp har kommunism förlorat 

och nu har även kapitalismen börjat 

sluta att leverera. Under 1900-talet 

har maktkampen lett till två 

förödande världskrig. Och nu på 

2000-talet har vi ett nytt på gång, 

som en konsekvens av 

imperialistiska staters kamp om 

makten. Läs mer om Kreaprenörs 

kulturarbete på 

https://www.creapreneur.se/Pr

ojekt/projekt-hoten-mot-var-

kultur-och-var-frihet 

 

Sammanfattning av samtalet 

Seminariesamtalet fördes som en 

cirkelkonferens, där varje deltagare 

fick redogöra för sin syn på problem-

ställningen ovan. Av integritetsskäl 

är de flesta av inläggen anonyma. 

Deltagarna känner dock igen sig och 

har läst och korrigerat samman-

fattningen i förekommande fall. 
 

MR inledde och jämförde dagens 

situation med George Orwells 

profetia från 1948 i boken 1984. 

Vem avgör vad som är sanning. 

Vetenskap och ett fritt konstnärskap 

är motsatsen till konsensus. Nu skall 

istället den fria tanken kontrolleras 

och EU håller visst på att inrätta ett 

sanningsministerium. Vi måste 

arbeta för att försvara ett fritt 

tankeutbyte och respekten för olika 

åsikter. 
 

(Kommentar: Den nya EU-lagen 

Digital Services Act (DSA) stryper 

yttrandefriheten. Bl.a. införs en form 

av statligt godkända censorer för vad 

de kallar ”fake news”. Alternativa 

media presenteras som ett problem.) 
 

EW: Att ladda åsikter med känslor 

leder till totalitära samhällen. 

Kultur är att känna sig hemma. Vi 

måste tala med varandra, stärka oss 

själva och våga vara mer obstinata. 
 

IC: Är besviken på folkhemmet. Var 

tankar vi ifrån idag. Vi talar om det 

vi är styrda av. Vad är du? Ena 

dagen röd när man protesterar mot 

folkmord. Andra dagen blå när man 

som egen företagare tvingas följa 

orimliga lagar. Vi måste tvätta 

människors hjärnor och börja om. 

Inte kategorisera allt i färger. Tänk 

globalt men agera lokalt. Hur gör vi 

det? 
 

JJ: Det saknas en helhetssyn. Media 

fungerar som Mind Control. Samtliga 

etablerade media sprider samma 

budskap. Någon har gjort en film där 

man visar oändliga mediakanalers 

nyheter i världen efter varandra. Det 

blir en komisk effekt, när samtliga 

nyhetsuppläsare säger exakt samma 

sak. Rockefeller inledde denna Mind 

set för över 100 år sedan som ett 

socialt ingenjörsprojekt. Utbildning, 

forskning, näringsliv skulle styras i 
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samma riktning. Man använder 

informationstekniken för att 

kontrollera och styra människor. 

Massvaccinering med möjlighet att 

chippa människor, vaccinpass som 

ska styra människors rörelse-

möjligheter kan efterhand 

automatiseras med ny teknik. När 

Regering och Riksdag inför tillfälliga 

lagar som strider mot grundlagen har 

vi inte längre någon demokrati. 

   Ett motmedel kan vara 

blockchainbetalningar (decentralized 

financing) så att människor kan göra 

affärer direkt med varandra utan 

kontroll vad vi gör. Vi måste få 

människor att vakna, sa mannen 

som redan 1996 skrev boken ”Vakna 

Sverige – framtiden är redan här! 
 

MH: Vi måste träna oss på att se 

igenom ”fake news” och våga 

använda sunt förnuft. Hon hänvisade 

till rörelsen www.WakeUpFriends.se  
 

AH: Trodde aldrig att man som 

pensionär (civilingenjör emeritus) 

skulle börja gå i demonstrationståg. 

Var nyligen på Sergels torg med 

tusentals andra och protesterade mot 

vaccinpass.  

   Vi måste se upp med makthavare 

vi inte har valt. Det är ruskigt att 

höra World Economic Forums (WEF) 

ledare Karl Schwab orera om hur han 

infiltrerat regeringar i hela världen 

med ledare som gått i deras skola 

Young Global Leaders och deltar i 

WEFs olika organ (Trudeu, Macron, 

Merkel, Annie Lööf, Jacob 

Wallenberg, Sanna Marin och 

Vladimir Putin m.fl.). 
 

LOO (sekreterare): Hur når vi ut! 

Problemet att väcka människor och 

engagera kunniga personer, 

företagsledare osv är att yrkesaktiva 

inte anser sig ha tid. Journalister är 

lata och pengarna styr. Politiker är 

inte längre engagerade utan är 

karriärpolitiker, som inte vill skada 

sin karriär. 
 

BL: Varför röstar folk på alla dessa 

narcissistiska ledare. Många är 

samma typ av ledare. Förmodligen är 

det någon slags trygghet i att inte 

våga sticka ut. Ett gott råd är att 

lyssna på sina fiender. 
 

ME (styrelseledamot): Reagerar på 

när han spelar spel på telefonen att 

det plötsligt dyker det upp ett 

meddelande: Tryck här - gå ur 

Svenska kyrkan! 

   Vårt land förändras och snart är 

svenskar i minoritet. Reagerar på alla 

som säger ”man tycker”. Men vad 

tycker du? Att säga ”jag tycker” är 

att ta ansvar. 

PS: Uppväxt i en landsbygds- och 

Centermiljö hävdar att fri 

företagsamhet mot det röda 

samhället. (PS kommentar till IC:  

Blandar du alla färger blir det brunt.) 

   Centern har talat om att 

decentralisera, men vad som måste 

göras är att lokalisera. Mantalsskriva 

kapitalet och knyta ägandet till orter. 

Det man äger tar man ansvar för och 

lokalsamhällena äger vi tillsammans. 
 

JÅB: För 10-15 år sedan skulle 80% 

tycka att vi alla här var tokiga. Det 

blir allt lättare att påverka människor 

och direkt påverkan av människors 

hjärnor blir alltmer aktuellt.  
 

(Kommentar: Kreaprenör har drivit 

projektet Hjärnans frihet, men 

upplevde för några år sedan att det 

var svårt att nå ut. Efter att 

Havannasyndromet med 

amerikanska diplomater som 

plågades på distans, kan det vara 

http://www.wakeupfriends.se/
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läge att ta upp den dialogen igen, 

som finns på hemsidan. Läs mer här: 

https://www.creapreneur.se/Pr

ojekt/PROJEKT-Hjarnans-frihet).  
 

Demokrati är världens mest 

missbrukade ord. Hur åstadkommer 

vi ett uppvaknande, Vad är syftet 

med Kreaprenör och hur når vi yngre 

människor? 
 

(Kommentar: LO Landin svarade 

på den retoriska frågan. Från starten 

för 20 år sedan varit att informera 

om vad som verkligen händer i allt 

som sker. Kreaprenörs 

människosyn som redovisas på 

hemsidan har bäring på dagens 

diskussion: 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 relations-gemenskaper mognar 

människor genom ömsesidigt 

hänsyns- och 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 riktar vår marknads-

föring till en målgrupp som kallas 

www.LOHAS.se, som står för 

Livsstil, hälsa och hållbarhet. I 

Sverige ökar antalet personer med 

denna inriktning och vår 

Googleannonsering med 6,7 miljoner 

visningar det senaste året har givit 

107.000 klick till vår hemsida.) 
 

ME: Hur kan vi försvara vår 

kulturella identitet i detta 

paradigmskifte? Mycket organiseras 

ovanifrån Det gäller att få med 

maktspelare och vädja till deras 

rationella tänkande. 
 

OB: Idén som LO Landin lanserar i 

sin bok ”Dalarö – ett nytt perspektiv 

på Sveriges historia”, att ta tillvara 

lokalsamhällets kraft är viktigt i en 

tid när makten flyttas allt längre bort 

från folket. 
 

BL; Är kritisk med erfarenhet från 

underrättelseverksamhet och från 

Finansdepartementet som sakkunnig 

och betonar språkets och 

språkanalysens betydelse för att vara 

rätt underrättad och kommunicera på 

ett korrekt sätt. Ett litet exempel: 

”Mötet hölls i en kamratlig anda” 

vilket i UDs vokabulär betyder: 

”Mötet var stökigt och flera deltagare 

pucklade på varandra”.  Han 

avslutade med en devis från 

familjegraven som lyder ”Minnet skall 

vårda vad livet ägde” familjegraven 

1918 – spanska sjukan. 
 

 
 

Lars Bern:  

Ni talar mycket om politik. Men 

politikerna har inte makten i världen 

längre.  Det har de stora globala 

världsföretagen och näringslivets 

världsorganisation ICC, där jag var 

representant under min tid i 

http://www.lohas.se/
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näringslivets tjänst. ICC är summan 

av de globala företagens strävanden:  

1) Ett jordklot utan gränser med 

gemensamma regelverk, En typisk 

näringslivs-globalist är George Soros 

och hans företag heter mycket riktigt 

Open Society. 
 

2) Alla råvaror skall exploateras 

av de globala företagen och 

länderna skall inte äga.  
 

3) Alla marknader skall var 

tillgängliga. Vi ser detta i 

handelsavtalen. De globala företagen 

kan t.o.m. stämma länder som 

vägrar att följa avtalen.   
 

4) Företagen går före allt. 

Demokratin och opinionsbildningen 

kan styras, media äger man och 

politiker köper man. Ett exempel är 

förre statsministern Fredrik Reinfeldt, 

som gjordes till partiledare av 

miljardären Gustaf Douglas, och som 

idag får näringslivets belöning av 

Bank of America. 
 

Västvärldens största ägare är 

investmentbolaget Blackrock. Det är 

ett bolag vars aktier kan köpas på 

börsen. Största ägare i Blackrock är 

bolaget Vanguard, ett privat bolag 

vars ägare är anonyma. Hur allt går 

till står att läsa i boken ”When 

corporations rule the world” av Davis 

Korten, som utkom redan 1995. 
 

Ett problem är att många råvaror 

finns i Ryssland och att Kina har 

blivit världens fabrik. Men inget av 

länderna vill underordna sig 

näringslivets regler och det krig som 

pågår sedan länge, ibland hett och 

ibland kallt, är en världskonflikt 

mellan systemen.  

 

 

Kartan här nedanför visar hur 

krigsfronterna ser ut. 

Ryssland i blått. De länder som mest 

driver sanktioner mot Ryssland är de 

mörkgröna länderna i EU och övriga 

sanktionerande länder i ljusgrönt. 

Större delen av världens länder 

deltar således inte i kriget och 

däribland de samarbetande BRICS-

länderna, Som utöver Ryssland, 

nämligen Kina, Indien, Sydafrika och 

Brasilien vars sammanlagda 

befolkningar vida överstiger 

västvärldens. 
 

Nu inför kapitalismen diktatur genom 

att införa censur med hjälp av sina 

ägda mediakanaler. 

Supermiljardären Elon Musk är 

hyperintelligent och är en udda fågel. 

Ingen vet vad han tänker göra med 

Twitter, som kan bli en tuff 

konkurrent mot de övriga media 

globalisterna har kontroll över. 
 

ME: Sammanfattade diskussionen 

med orden ”frihet, ansvar och 

valfrihet”. Menade att hennes största 

insats för Kreaprenör är att sälja in 

vårt budskap hos WakeUpFriends, en 

grupp med många yngre människor. 
 

Vid protokollet  

LO Landin, samtalsledare 

*************************** 
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SVENSK SOCIAL-

DEMOKRATI HAR 

MISSLYCKATS 

Socialdemokratin hade makten 

efter andra världskriget med 

exceptionellt gynnsamma 

förutsättningar för svensk export 

med återuppbyggnad av Europa. 

     Sverige hade lyckats hålla sig 

utanför kriget och partiet kunde därför 

grundlägga ett rykte om sig att ha 

skött svensk ekonomi mycket 

framgångsrikt. Men skälet var 

egentligen den enorma efterfrågan på 

svenska exportvaror efter kriget. 

Svenskarna upplevde en snabb ökning 

av levnadsstandarden, vilken 

socialdemokratin tog åt sig äran av. 

Men äran ligger i själva verket – 

förutom i utländska innovationer och 

teknologi – hos effektiva och duktiga 

svenska tekniker, arbetare och 

företagare.   

     Att Sverige inte alls tagit tillvara på 

det försprång vi hade efter kriget visar 

exemplet Schweiz, som liknar Sverige 

i industristruktur, som också var 

neutralt under kriget och som har en 

liknande storlek på befolkningen. Trots 

likartade förutsättningar har schweiziska 

invånare idag en levnadsstandard, som 

överstiger den svenska med 50 %. Det 

är en ytterst stor skillnad mellan två 

likartade länder, som startade från 

samma ekonomiska nivå sju decennier 

tidigare.  

     Det är en hård dom över det 

svenska kollektivistiska 

samhällssystemet, som bara 

massindoktrineringen får svenskarna 

att tro vara överlägset. skriver Dan 

Ahlmark i det fria nyhetsmediet 

Newsvoice. Läs hela artikeln här: 

https://newsvoice.se/2022/05/soci

aldemokratisk-politik-misslyckats/  

SAGAN OM EN 

STJÄRNKIRURG 
27 april var det dags igen. 

Dramat runt Karolinska och dess  
anställning av charmören och 

narcissisten kanske äntligen får 
sitt avslut. Paolo Macciarini är 
inställd till Tingsrätten i Solna, 

där han står åtalad för 
misshandel – nu tio år efter att 

de brottsliga handlingarna 
begicks. 
     För tio år sedan tog Macciarini fram 
skalpellen tillsammans med fyra lokala 
kirurger för att avlägsna en mer eller 
mindre sjuklig luftstrupe och ersätta 
den med en syntetisk dito gjord av 
plast. Då 2011 blåste mainstreammedia 
upp honom som en innovatör och 
kanske blivande Nobelpristagare. Men 
det fanns undantag bland journalister. 
Det fanns de som var kritiska. Ex:vis 

Alessio Gaggioli på Corriere 

Firorentino, som tidigare publicerat 
mer är 300 kritiska artiklar om 
Macchiarinis förehavanden på 

Careggisjukhuset i Florens. Där hade 
Macciarini fått lämnna sjukhuset 

sedan hans transplantationsförsök , 
men då med luftstrupar från avlidna, 
lämnat en rad med misslyckanden 

bakom sig. De som dött pga Paolos 
framfart i Florens var fler än det 

skulle bli Stockholm. 
     Notabelt var att varningarna från 
Careggi aldrig nådde Stockholm och 

pressen var inte intresserade. När vi 
för 2000-Talets Vetenskaps räkning 

undersökte uppgifte från Florens med 
ett givande faktasök och kontaktade 
Vetenskapsradions chef Ulrika 

Björkstén var hon inte, så som nu 
intresserad av fakta som gick emot 

hennes världsbild, skriver Ingemar 
Ljungqvist i det fria nyhetsmediet 

Newsvoice. Läs hela artikeln här: 
https://newsvoice.se/2022/04/
paolo-macchiarini-stjarnkirurg/ 

https://newsvoice.se/2022/05/socialdemokratisk-politik-misslyckats/
https://newsvoice.se/2022/05/socialdemokratisk-politik-misslyckats/
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INEFFEKTIV VINDKRAFT 

Allt fler ineffektiva och miljöfarliga 
vindkraftsparker stoppas nu av det 

kommunala vetot. Så många som 8 
av 10 projekt blir aldrig verklighet.  

   Vindkraften är extremt impopulär 
och det folkliga motståndet börjar ge 
resultat. Vindkraft förstör miljön, 

vållar stor fågeldöd ock sprider 
hormonstörande gifter i naturen via 

rotorbladen. 
    Finansiella intressen och lobbyister 
påverkar politikerna och vill stoppa 

folkets vilja för att bereda plats för 
denna ineffektiva och olönsamma 

energikälla, som hålls igång av 
närmast religiösa skäl.  
   Om ett antal år kommer vindkraft- 

verken stå som talande monument 
över en misslyckad teknik, som likt 
faxarna på kontoren också kom till i 

skarven mellan en gammal och en ny 
teknik. Kom ihåg var du läste det 
först.  
 

STAT I FRITT FALL 

Svenska vägar, järnvägar, el- och 
vattensystem har allvarliga brister, 

Det har WSP, ett kanadensiskt 
teknikkonsultbolag, kommit fram till i 

en ny rapport. Sveriges infrastruktur 
har inte underhållits i den takt som 
är nödvändigt. Mer än 4000 miljarder 

kronor krävs för att komma ikapp.. 

Håkan Danielsson, vd för WSP i 
Sverige, varnar för att ifall detta inte 
görs kommer det att påverka hela 

samhället i en negativ riktning. Det 
mest akuta är vatten- och avlopps-

system samt vägnätet. Det har aldrig 
lagts så lite pengar som idag på 
underhåll, vilket är mycket oroande 

menar han vidare. 
 

STATEN ÄR SVAG ! 
Statsministern höll en pressträff 28 

april. Detta skedde – såsom framgått 
i media – efter det att ”mammor, 

barn och kriminella gängmedlemmar” 

deltagit i kravaller på flera orter i 
Sverige och skadat poliser genom att 

kasta tunga stenbumlingar på dem. 
Poliserna drog sig tillbaka på 
polisledningars order. Statsministern 

som är statens främsta representant 
uttalade på pressträffen att 

samhället är för svagt och att 
samhället ska trycka tillbaka våldet. 
   Statsministern uttalade att 

”samhället är för svagt” men 
samhället det är ju vi som bor i 

Sverige. På vad sätt är vi svaga?  
Vi är inte ett svagt folk utan vi är 
tvärtom ett av världens framgångs-

rikaste folk – Vi har skapat ett rikt 
industriland. Det är mycket starkt 

gjort!  
   Och detta har gjorts – inte av 

STATEN – utan av samhället dvs. av 
alla som har arbetat för de 
framgångsrika företagen! Det är ju 

istället Staten med riksdag, regering 
och myndigheter som visar svaghet, 

skriver Gunilla Edelstam, docent 
jur.dr, i bloggen Det Goda Samhället. 
Läs hela artikeln här: 
https://detgodasamhallet.com/2
022/05/04/gunilla-edelstam-

samhallet-eller-staten/#more-
58106    
 

FRIHET V/S CENSUR 

ÅRETS MATCH I BRASILIEN 

Matchen har pågått i över tre år. 
Alexandre de Morais, ledamot i 

Högsta Domstolen (HD), har varit 
den offensive, som har jagat den 

avvaktande presidenten Bolsonaro 
runt i ringen, men utan att ha fått in 
någon riktig träff. I förra veckan gick 

Bolsonaro till motangrepp och satte 
in en rak höger helt ”inom 

grundlagens fyra linjer”.  
   HD hade först låtit fängsla och 
efter ett år dömt en riksdagsman till 

nästan 9 års fängelse för att ha >>> 

https://detgodasamhallet.com/2022/05/04/gunilla-edelstam-samhallet-eller-staten/#more-58106
https://detgodasamhallet.com/2022/05/04/gunilla-edelstam-samhallet-eller-staten/#more-58106
https://detgodasamhallet.com/2022/05/04/gunilla-edelstam-samhallet-eller-staten/#more-58106
https://detgodasamhallet.com/2022/05/04/gunilla-edelstam-samhallet-eller-staten/#more-58106
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kritiserat några ledamöter i samma 

HD. Den raka högern bestod i att 
Bolsonaro benådade honom.  

   Som en extra markering mot HD 
(läs: salt på såren), utnämndes den 
benådade riksdagsmannen av sitt 

parti till flera viktiga utskott i 
riksdagen. Vänstern kokar och de 

konservativa jublar.  
   Enligt brasiliansk lag har 
Presidenten rätt att benåda. Detta 

har skett några gånger tidigare i 
historien, men då har det alltid rört 

sig om att benåda banditer, inte 
oskyldiga. Till exempel när förre 
presidenten Lula 2010 benådade en 

italiensk terrorist på den extrema 
vänsterkanten. Hans namn är Cesare 

Battisti, som hade flytt undan den 
italienska rättvisan och gömt sig i 

Brasilien. En annan gång var när de 
tidigare presidenterna Dilma och 
Temer i olika omgångar benådade 

personer som var dömda för 
korruption. Samtliga friades och det 

hela fick ett jublande stöd av HD, 
som i sin tur passade på att 
ogiltigförklara domsluten mot Lula, 

vilket gjorde honom valbar i 
kommande presidentval.  

   Man kan tycka att helheten haltar 
när HD dömer en riksdagsman till 
fängelse för dennes åsikter, men friar 

den störste banditen av alla, ex-
presidenten Lula. Denna gång 

handlade det om yttrandefrihet. 
Riksdagsmannen hade uttryckt sina 
åsikter och HD försökte förgäves att 

censurera honom. När Presidenten 
själv blev smutskastad under en 

musikfestival ville hans parti PL 
öppna en process mot 
nöjesarrangören. Presidenten 

stoppade det hela med orden:  
”Låt dem hållas, vi har yttrandefrihet 

i Brasilien”, avslutar vår utsände 
Björn Rasmusson direkt från 
Brasilien. 

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

NY ÄRKEBISKOP  
Svenska kyrkan får ny ärkebiskop. 
Oberoende av vem det blir är 

utmaningarna som väntar desamma. 
 

1. Människorna. Drygt 5,5 miljoner 
personer tillhör Svenska kyrkan. Den 

första och största utmaningen är att 
vårda relationerna till dessa. Det 
duger inte att nästan varannan 

kyrkomedlem upplever sig ha en 
obefintlig relation till sin egen kyrka. 

Medlemsvården måste hamna överst 
på dagordningen. God medlemsvård 
fungerar dessutom rekryterande av 

nya. Ytterst handlar det om kyrkans 
relevans i människors liv. 
 

2. Pengarna. Svenska kyrkan är 

alltjämt ekonomiskt stark. Troligen 
världens rikaste kyrka. Hur används 

pengarna? Redan nu innebär 
minskade medlemsintäkter mindre 
pengar till innehåll och verksamhet. 

Frågan om kyrkans ekonomi är också 
en fråga om kyrkans lokaler. 

Byggnaderna utgör tillgångar, men 
slukar också resurser. Kyrkan 
riskerar att reduceras till ett 

fastighetsbolag, vars tillgångar går 
till lokalunderhåll och som inte räcker 

för att fylla byggnaderna med liv. 
 

3. Kommunikation. Svenska 
kyrkans största utmaning är 
kommunikativ; att lyssna in 

människors liv och frågor för att 
förmedla ett evangelium in i deras 

situation. En uppgift som är mycket 
större än att bara gälla kyrkans 
kommunikatörer. Uppgiften träffar 

alla inom kyrkan. Kyrkans budskap 
måste vara en kontrapunkt, när allt 

färre saknar egna erfarenheter av 
levande kristen tro. Dessutom är 
masskommunikation i mångt och 

mycket död, varför en målgrupps-
anpassad ansats är nödvändig, 

skriver Jonas Eek i Kyrkans tidning. 
*****************************  
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LOL Redaktionen -  

Laugh Out Loud 

Framåt marsch fårskallar! 
NATO-beslutet är ett typiskt 
exempel på ett ”Pratico inerte” när 
en grupp skräckslagna individer, av 

rädsla för en otydlig fara, hastar 

fram ett gemensamt beslut. Läs hela 
forskaren Hedi Bel Habibs artikel i 

Newsvoice här 
https://newsvoice.se/2022/0

5/s-kvinnors-nej-till-nato-
upplosa-tystnadskulturen-

sverige/ 
 

CORONA Planndemic 

”There has never been a Corona 
Pandemic, but only a PCR plandemic 
promoted in all main stream media 

24/7 in order to gain full control of all 
of us”. Dr.Reiner Fuellmich in his 

opening statements at Day 1 of the 
Corona Investigative Committee 
Grand Jury Proceedings: 

https://rumble.com/vu6l65-dr.-
reiner-fuellmichs-opening-

statements-at-day-1-of-the-
grand-jury-proceed.htm l 
 

PostNords VD har fått löne-

förhöjning. Hans nya lön blir 842 

000 kronor i månaden, alltså drygt 
10 miljoner kronor om året. 

För mycket, eftersom ingen ser 
PostNord som en framgångssaga 
med entusiastiskt nöjda kunder. 

Tvärtom växer missnöjet med 
företagets bristande förmåga att 

leverera. Ryktet säger dessutom att 

PostNord skall öppna en resebyrå för 
dem som vill komma bort. 
 

NY SVENSK REGEL 
Förut gällde regeln ”man tar sedan 
dit man kommer” i Sverige. Nu är 

regeln ändrad till ”ta alla de seder 
som kommer hit”. 

 
Kund- och medlemsvård, 
relevans och innehåll, som 

Jonas Eek skriver om som 
utmaningar för den nya 

ärkebiskopen i Svenska kyrkan i 

artikeln ovan, är vad jag med 
företaget EBC alltid hävdat borde 

vara målet för all marknadsföring.    
 

Ha en bra månad hälsar 

Lars-Olof (LO) Landin 
 

PS: Kommentera gärna vad vi 

publicerar i Kreaprenör©NYTT™ 

om vad vi anser verkligen händer. 
Du gör det enklast i mail till 
kreaprenor@ebc.se  
Eller kommentera vad vi skriver 

på Facebook här 
www.facebook.com/kreaprenor 
 
Vill du stödja oss betala frivillig 

årsavgift 200 kr eller ge en gåva 
till plusgiro 231666-9. 
 

Vill du inte läsa KreaprenörNYTT i 

fortsättningen skicka då 
”nej tack” till kreaprenor@ebc.se 
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