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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 42-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   
 

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

              Årgång 42  

        I DETTA NUMMER 

* VAD ÄR SANNING? 

* SVT:s karaktärsmord 

* SVENSKT PARADIGMSKIFTE? 

* LÄKARUPPROPET – Int. konferens 

* KULA I SKALLEN – på Putin 

* NY REGERING – i Brasilien 

* DET VAR PÅ TIDEN 

* LOLRedaktion – Förvalta / Förändra 

 

VAD ÄR SANNING 

Sanningen är lätt att förklara. 

Lögner blir svåra att upprätthålla. 
Därför finns det så många 
varianter av ett virus som aldrig 

ens visat sig existera.  
Så vad är sanningen? 
 

1. Pandemin startades för vaccinet. 
2. Vaccinet startades för att införa  

    vaccinpass. 
3. Vaccinpass startades för att  
    införa biometriska ID. 

4. Biometriska ID:t startades för  
    att införa centralbankens digitala  

    valuta (CBDC) 
5. CBDC startades för att förslava  
    dig. 
 

En dag kommer det att gå upp för dig 

att människorna Du avfärdade som 
konspirationsteoretiker och anti-vaxers 
bara var vänner och familje-

medlemmar som brydde sig om dig 
tillräckligt för att berätta SANNINGEN 
för dig. 
 

SVERIGES TELEVISION STÄMS 

FÖR KARAKTÄRSMORD 

SVT:s reportrar presenterade sig 
falskeligen som ”oroliga småbarns- 

föräldrar” och låtsades vara vänner 
till den ideellt engagerade vaccin-
kritikern och småbarnsmamman 

Linda Karlström. Det verkliga syftet 
bakom det påkostade projektet var 

att filma henne i hennes hem och 
sedan genomföra ett karaktärsmord i 
den skandaliserande serien ”Vaccin-

krigarna”. Detta rapporterar Nya 
Dagbladet. 
 

Med hänvisning till Europa-

konventionens stadgar prövar Linda 
Karlström nu statens ansvar för 
bland annat det omfattande intrånget 

i privatlivet från statskanalens sida i 
ett mål >>>>> 

http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
http://www.creapreneur.se/Bli-medlem.html
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>>>> som tas upp i Stockholms 

tingsrätt den 7-8 februari. SVT:s 
påkostade projekt har under falsk 

identitet sökt kontakta vaccinkritiska 
företrädare. Reportrarna har utgett 
sig för att vara ”oroliga småbarns-

mammor”. Den statliga TV-kanalen 
lade ner omfattande resurser på att 

få Linda Karlström att framstå som 
klandervärd och kontroversiell. 

I eftermälet pekar hon på att 

reportrarna brutit mot vedertagen 
pressetik med sitt agerande. 

”De har behandlat mig som om jag 

vore en brottsling, trots att jag är en 
rättskaffens medborgare. Mitt brott 
tycks vara att jag inte passar in i 

åsiktskorridoren. Både Sverige och 
Finland har åsiktsfrihet, och 

människors olika åsikter får inte utan 
deras vetskap och medgivande 
registreras och hängas ut till allmän 

bespottning. Sådant sysslar man 
med i diktaturer”, kommenterar hon 

till Nya Dagbladet. 

Det faktum att SVT skickat ut 
infiltratörer är skälet till att Linda 

Karlström lämnat in en 
stämningsansökan mot svenska 
staten till Stockholms tingsrätt. Hon 

hänvisar i stämningen till att denna 
genom Förvaltningsstiftelsen bär det 

yttersta ansvaret för programmets 
innehåll och de metoder SVT använt 
sig av. 

 
Det är värt att påpeka att under 

våren 2020 hade covid-19 en 
dödlighet på 0,1 procent för personer 
under 70 år. Det motiverar vare sig 

massvaccinering av yngre och friska 
människor lika lite som karaktärs-

mord av medborgare eller skrämsel-
propaganda i det som kallas public 

service. 

SVENSKT PARADIGMSKIFTE? 
Det kanadensiska analysinstitutet 

Alpine Macro konstaterar att Sverige 
är enda land i Norden med negativ 
tillväxt i år. 
 

Affärsvärlden återger analysen och 

konstaterar att Sverige sticker ut i 
Norden med krympande ekonomisk 
tillväxt och högst inflation under 2023.  
 

Sverige räknar i år med att BNP 

sjunker med 0,4 procent. I Danmark är 
förväntan att BNP stiger med 0,5 
procent. i Norge tror man på en BNP-

ökning med 0,8 procent medan Finland 
tror på nolltillväxt under 2023. 
 

Orsaker är stigande energipriser och 
stigande inflation som ätit upp 

hushållens inkomster. Lägg därtill 
Riksbankens räntehöjningar, fallande 
fastighets- och bostadspriser och 

Stockholmsbörsens ras under 2022. 

Internationell konferens om 

covidpandemin  

Stockholm Waterfront Congress 
Centre 21-22 januari 2023 
 

Sven Román  
Han är konferensarrangören 
Läkaruppropets ordförande och 

hälsade de ca 900 konferens-
deltagarna välkomna med de kända 

sången ”Willkommen, bién venue, 
welcome” och talade om den 
felaktiga informationen av 

folkhälsodata vi fått om covid-19 från 
osjälvständiga svenska myndigheter.  

    Följande talare möttes av stora 
applåder och ”stand-up-ovations” 
från en entusiastisk publik. >>>> 
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>>>> Aseem Malhotra  
Världsberömd engelsk kardiolog 
talade om att hantera 

hälsoinformation, som felaktigt har 
benämnts vara evidensbaserad, 

genom att förmedla kunskap om 
VERKLIG evidensbaserad medicin. 
Farorna med en covid-19 infektion 

för alla människor har medvetet 
uppförstorats för att motivera 

massvaccinering av hela 
befolkningar. Medborgarna vet inte 
att de utan informerat samtycke i 

själva verket deltar i ett experiment 
med vacciner, som aldrig har 

godkänts på ett korrekt sätt. 
Inrapporteringen av biverkningar har 
inte skötts och inte redovisats för 

allmänheten. Pressen, 
hälsomyndigheterna, politikerna och 

industrin har samverkat i ett projekt 
som har levererat världens sämsta 
produkter med världens hittills i 

särklass högsta vinster för 
tillverkarna. Myndigheterna har 

heller inte informerat sina 
befolkningar att man på bara tre 
veckor med ändrade kostvanor och 

naturlig näring kan göra sitt eget 
immunförsvar mycket effektivare än 

vaccinering mot covid-19 och andra 
säsongsinfluensor med liknande 

relativt liten dödlighet.           
 

Meryl Nass  
Amerikansk läkare och forskare, 

talade om hur man med censur, 
propaganda och med hjälp av WHO 
undanhåller information om att det 

finns beprövade preparat som 
Ivermectin och Hydroxyclorocin, som 

båda har god effekt mot covid-19. 
Preparaten används sedan länge i 
Afrika och Asien för behandling av 

parasiter och malaria. Men 
användning av dessa preparat har 

förbjudits av WHO. Meryl Nass, som 
forskat och informerat om effekterna 
av dessa preparat mot covid-19, 

anklagades för att sprida falsk covid-

19 information och staten Maines 
Board of Licensure drog in hennes 

läkarlicens under 30 dagar samt 
beordrade henne att genomgå en 
neuropsykologisk undersökning.  

   Hon fortsätter dock att informera 
om vad hon och många andra vet, 

nämligen att preparaten fungerar och 
dessutom är billiga att köpa. Hon 
berättade att Sverige nyligen gjort 

ett avtal med WHO (Sverige är den 
19:de största finansiären av WHO) 

om att köpa vaccin för 300 miljoner 
dollar. Hon uppmanade oss att 
skydda våra läkare, inte tillåta FNs 

och NATOs poliser i Sverige och att 
göra som guvernören De Santis i 

Florida gör – gå med i 
”motståndsrörelsen” mot covid-19 

vaccineringen. 
 

Jonathan Gilthorpe  
Engelsk forskare i molekylär biologi 

och idag universitetslektor vid 
institutionen för integrativ medicin i 
Umeå talade om att den misslyckade 

regleringen av mRNA-vacciner är ett 
bedrägeri utan motstycke. 
 

Sasha Latypova  
Konstnär född i Ukraina flyttade till 
USA på 1990-talet och blev 

”läkemedels- och medicinteknisk 
R&D executive”. I den rollen har hon 
undersökt åtgärderna mot covid-19 

och menar att hur man inom 
läkemedelsföretag hänsynslöst har 

frångått regler vad gäller 
produktsäkerhet, rationell 
läkemedelsutveckling, rigorös 

testning och kvalitetskontroll är 
häpnadsväckande.   
 

Hans Zingmark  
Lungläkare vid Halmstads lasarett 
talade om läkarnas ansvar att ställa 

den viktiga frågan till patienten ”vad 
upptäckta sjukdomar kan bero på”. 
Han har under sina 28 år >>>> 
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>>>> som lungläkare aldrig tidigare 

sett så många nya allvarliga lung- 
och luftvägstillstånd på kort tid. Och 

när han frågade patienterna är det 
uppseendeväckande många som 
säger att de nyligen blivit 

vaccinerade. Han meddelar alla med 
misstänkta vaccinbiverkningar och 

det är en läkares skyldighet att göra 
det, men många kolleger gör inte 
det. Trots detta finns det idag ca 

105.000 inrapporterade misstänkta 
biverkningar av vaccin i Sverige 

varav drygt 12.000 är allvarliga och 
420 dödsfall. Detta kan jämföras 
med statistik för några år sedan om 

inrapporterade biverkningar för ALLA 
mediciner under ett år som var 

8.000. Under normala 
omständigheter skulle ett vaccin med 

så många biverkningar aldrig ha 
godkänts.   
 

Per Shapiro  
Känd svensk journalist var den som 
ställde de kritiska frågorna under 
Folkhälsomyndighetens dagliga 

presskonferenser 2020. Till slut fick 
han ställa sina frågor sist av alla, när 

presskonferensen inte längre sändes 
i TV. Han talade om upplevelsen ”det 
är någonting som inte stämmer” och 

om tystnadskulturen i journalistik 
och sjukvård. Alla borde ställa sig 

frågan ”hur vill jag bli ihågkommen” 
och inte bara mot slutet av sitt liv. 
Han frågar sina journalistkolleger hur 

de tror sig bli ihågkomna med alla 
sina fina journalistpriser, när det 

visar sig att de har missat att skriva 
om världens kanske värsta 
övergrepp någonsin, när sanningen 

om covid-19 kommer fram.  
   Shapiro bjöd upp två 

sjuksköterskor på scenen och bad 
dem berätta om sina upplevelser om 
tystnadskultur inom vården. En hade 

arbetet på vårdlinjen 1177 och tagit 
emot 1200 samtal under 2020, när 

hon ”upplevde att något inte 

stämde”. Hon fick alltfler samtal om 
konstiga blödningar, yrsel m.m. som 

hon aldrig fått tidigare. Och när hon 
frågade de som ringde vad det kunde 
bero på så var det fler och fler som 

berättade att symtomen börjat direkt 
efter vaccinering. Hon bad alla dem 

som ringde och frågade om underliga 
symtom att anmäla detta som 
läkemedelsbiverkan av vaccin på det 

formulär som finns på nätet. När 
hennes chef fick reda på att hon 

gjorde det som alla i vården skall 
göra, nämligen uppmana att anmäla 
misstänkta läkemedelsbiverkningar, 

gjorde chefen en IVO-anmälan och 
hon fick sluta.  Shapiro citerade 

författaren Gunnar Eklöf; ”Endast 
som vittnen är människor till – tag 

och skriv!”   
 

Sture Blomberg 
Fd överläkare och specialist i 

anestesi och intensivvård menar att 
små studier bevisar mer än stora. 
Kraven på stora studier för att 

godkänna behandlingar gör att 
många läkare missar små faktum 

som att t.ex. behandling med C-
vitamin intravenöst är räddningen för 
människor med septisk chock. Han 

menade vidare att man kontrollerar 
forskning genom att kräva stora och 

dyra studier av läkemedel trots att 
resultaten av dessa studier inte har 
mer relevans än mindre väl utförda 

studier. 
 

Ryan Cole  
Amerikansk läkare och patolog talade 

om ”Verklig vetenskap - var vi var, 
var vi är, vart vi är på väg?” Han 

gjorde det på ett mycket roligt sätt 
och började sitt föredrag med att 
sätta på sig en foliehatt för att sedan 

med en kaskad av roliga bilder visa 
vilka som egentligen ”borde bära 

foliehattarna”.   >>>>>> 
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>>> Ann-Catrin Engwall  
Svensk doktor i molekylär cellbiologi 
med immunologi och virologi som 

specialitet har redan i samband med 
den tidigare svininfluensan riktat 

skarp kritik mot den i hennes tycke 
experimentella strategin att 
massvaccinera befolkningar och nu 

också mot covid-19. 
 

Alexandra Henrion-Caude  
Fransk forskare i genetik uppmanade 

oss att inte tillåta att man rör vårt 
DNA och RNA, förändringar som kan 

ärvas. Hon är en av de mest 
produktiva aktivisterna bland 
europeiska akademiska ledare inom 

biomedicinsk forskning och har spelat 
en nyckelroll i lanseringen av den 

senaste medicinska krisdeklarationen 
om vaccinskador. Hon uppmanade 
alla att stödja Medical Crises 

Declaration, ett upprop med 
anledning av de många fallen av 

”plötslig död” bland unga friska 
människor och idrottsmän samt de 
många missfallen på senare tid efter 

vaccination.  
 

Ute Krüger  
Forskare och överläkare på 

regionsjukhuset i Kalmar har arbetat 
inom patologi i 25 år och 18 år med 

bröstcancerdiagnostik. Han har 
studerat 8.000 obduktioner och 
larmar om en explosiv ökning av 

cancer och tidigare aldrig 
förekommande inflammationer i 

blodkärl hos patienter, som  avlidit 
efter injicering av mRNA-preparaten, 
om slarv och okunskap vid 

obduktioner, om avlidna som 
felaktigt registrerats som 

”ovaccinerade”, om anmälningar till 
Läkemedelsverket som ignoreras och 

om förnekelse bland forskarkollegor. 
 

Arne Burkhardt  
Tysk patolog som fått uppgiften att 
göra en histopatologisk omvärdering 

av många fall med allvarliga 

biverkningar och dödsfall efter covid 
19 vaccination. 
 

Pierre Kory  
Propaganda och censur mot effektiva 
generiska läkemedel som Ivermectin 

gör att läkare inte förskriver 
preparatet vid covid-19 infektion 
trots att det fungerar. Exemplet Uttar 

Pradesh i norra Indien med 240 
miljoner invånare med få fall av 

covid-19 visade hur fel censuren är. 
 

Geert Vanden Bossche  
Världsberömd virolog och vaccin-

specialist talade om att vi är på väg 
att skapa en global katastrof vad 
gäller immunitet mot covid-19. Alla 

experter vet att det inte går att 
vaccinera bort ett virus, utan 

flockimmunitet kan endast uppnås 
genom att tillräckligt många friska i 
en befolkning blir naturligt immuna 

genom att smittas och själva blir 
friska igen efter en infektion. När 

tillräckligt många har naturlig 
immunitet upphör viruset att spridas. 
Det är immunologi.  

   Den nya varianten Omicron 
kombinerat med fortsatt 

massvaccinering blev därför inte en 
välsignelse utan ett gissel. Viruset 

anpassar sig och nu vet vi inte längre 
vilka virusvarianter vi har. Det är 
biologisk mångfald. Vi har skapat en 

mängd olika virusvarianter som vi 
inte vet något om, vilket är ett 

immunologiskt vansinne. Alla 
immunologer vet detta, varför det 
som skett är kriminellt.  

 

Richard Urso  
Amerikansk forskare som tidigt 
hävdade att man skall behandla en 

inflammation med tillgängliga 
antinflammatoriska medel och att 
lockdown och vänta på vaccin mot 

viruset inte är någon bra metod.                           
>>>>>> 
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>>>>  Jessica Rose 
Amerikansk läkare varnade tidigt för 
skadorna med mRNA vaccinerna mot 
covid-19 och säger att världen ännu 

bara har sätt en bråkdel av de 
skador som kommer att uppstå som 

en följd av vaccinationerna. 
 

Philipp Kruse 
Schweizisk jurist anser att en 

evidensbaserad analys av covid-19 
jämfört med effekterna av de 
massinskränkningar av människors 

tillvaro samt massvaccineringen 
kommer att visa sig ha varit mycket 

skadligare än själva viruset.  
 

Astrid Stuckelberger 
En WHO-insider som har meriter 

också från arbete i FN och med 
internationella hälsoföreskrifter i flera 
länder, som styrt upp lagstiftning och 

berättandet om hur covidkrisen ska 
förklaras i världen. Hon avslöjar 

arkitekturen som byggt upp 
covidkrisen. 
 

Robert Malone - slutord 
Han är mRNA-vaccinpionjären, som 
slår fast att bioetiken inte har följts 
när det gäller covidvaccinerna. 

Personligen tycker han att bioetik är 
ett av de viktigaste ämnena vid 

användningen av experimentella 
läkemedel som t.ex. ett 
experimentellt vaccin.  Men hans 

föredrag på denna konferens 
handlade om den femte 

generationens krigföring och 
suveränitet.  
   Tidigare generationers krig fördes 

med olika slags vapen och fysiska 
stridsstrategier. Nu är ditt 

medvetande det nya slagfältet. 
Facebook är ett av vapnen i det nya 

kriget. Du vet inte vem som 
organiserar kriget och vem du strider 
mot. Motståndaren är osynlig i 

PSYWAR. Vi är utsatta för världens 
största propaganda. 

Five eyes alliance utgörs av USA, 

Canada, England, Australien och Nya 
Zeeland. ”Vi vet när vi har lyckats, 

när folk tror att det är sant.” 
   Motvapnet är decentralisering och 
dissidenter som inte går under 

jorden. Överlevnadsrådet är att 
ignorera, testa och ”tänk själv”.                      

               ******* 

”VARFÖR SÄTTER INGEN 

EN KULA I PANNAN PÅ 

PUTIN?” 

I ett SVT-inslag 24 nov 2022 
framfördes denna föga diplomatiska 

åsikt. Bakom frågan ligger förhopp-
ningen att en likvidering av Putin 
skulle innebära slut på kriget, och 

öppna dörrarna för en demokratisk 
utveckling i Ryssland.  

   Debattören Jan-Olof Sandgren, 
skriver för bloggen ”Det goda 
samhället” och gör en betydligt mera 

intelligent analys av behovet och 
möjligheterna att få fred i Ukraina. 

Läs här: 
https://detgodasamhallet.com/2023/01/09/ja

n-olof-sandgren-kan-vi-hoppas-pa-fred-i-

ukraina-2023/#more-66154  
 

NY REGERING I BRASILIEN 

  
 

Du som undrar om vår utsände i 
Brasilien överdriver sin kritik mot nye 

presidenten Lula, ta då en titt på den 
nya regeringen ovan! I antal 
korruptionsprocesser vinner >>>> 

https://detgodasamhallet.com/2023/01/09/jan-olof-sandgren-kan-vi-hoppas-pa-fred-i-ukraina-2023/#more-66154
https://detgodasamhallet.com/2023/01/09/jan-olof-sandgren-kan-vi-hoppas-pa-fred-i-ukraina-2023/#more-66154
https://detgodasamhallet.com/2023/01/09/jan-olof-sandgren-kan-vi-hoppas-pa-fred-i-ukraina-2023/#more-66154
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>>>> den med 1.890 mot 0. Och  

lägg märke till nya ”logotypen” på 
väggen. Den röda färgen smygs in. 
 

Lula har tillträtt och hunnit utse sin 

regering. Oroligheterna i Brasilia har 
befäst hans makt. Brassarna är 
luttrade men frågan är hur mycket 

de tål. Lula har samlat gräddan av 
korrupta politiker, välkända från 

tidigare skandaler. Alla utom en har 
processer mot sig. Självaste 

justitieministern Flavio Dino, 
kommunist, har rekordet med 177 
stycken. Han hade för övrigt en 

nyckelroll vid oroligheterna i Brasilia 
8/1. Han hade åkt dit på söndagen 

för att bevittna det hela från sitt 
arbetsrum. 
 

Snart blir det bråk vid köttgrytorna 
om hur bytet ska styckas. Det har 

redan börjat med frikostiga 
utnämningar och lönehöjningar till 

makthavarna, medan de fattiga får 
börja betala skatt på sin minimilön. 
Lula saknar majoritet i den nya 

kongressen, vilket möjligen kan 
begränsa hans framfart. Eller så gör 

han som tidigare när han illegalt 
köpte kongressens röster. Korruption 
är Lulas paradgren.  
 

I Venezuela hälsar hans kompis 

Maduro honom till en ny storhetstid 
för ett enat och socialistiskt 

Latinamerika. Tillsammans med  
Xi-Jinping ska de leda världen mot 

nya segrar.  
 

Om vi lämnar det rent ideologiska 
ser vi en ekonomi som bromsar in 
med ett höga utgifter, mer byråkrati, 

spräckt utgiftstak, sedelpressar 
(inflation) och ökad fattigdom. Allt 

verkar osäkert. Investeringar skjuts 
upp eller uteblir, vilket är tråkigt, till 
exempel för mig och min svenska 

uppdragsgivare, som exporterar 
maskiner till textilindustrin.  
 

Lula säger att avverkningarna i 

Amazonas ska upphöra och att 

nettoutsläpp av koldioxid ska bli noll. 
Världen älskar höra sådant och då 

överser man med allt det andra. 
     

Björn Rasmusson från Brasilien 
 

DET VAR PÅ TIDEN 

Natten 28 september 1994 sjönk 
Estonia i Östersjön. 852 personer 

omkom. 29 år senare erkänner 
svenska staten att fartyget inte var 

sjövärdigt vid avgången från Tallinn.  
29 år senare erkänner svenska 
staten att 852 personer i praktiken 

mördades. Det var på tiden! 
 

VAD UPPRÖR SVENSKARNA 

Efter 200 år med fred och 

socialdemokratiska löften att så 
länge det var en socialdemokratisk 

regering skulle Sverige aldrig överge 
neutralitetspolitiken, så har Sverige 
ansökt om medlemskap i NATO och 

börjat skicka vapen till Rysslands 
fiender för att verkligen få in Sverige 

i kriget igen. Just nu förhandlar 
Sverige med Turkiet för att få deras 
diktator att gå med på att vi ska få 

gå med i NATO. Svenska politiker 
tävlar om att ge diktaturen Turkiet så 

många demokratiska epitet som 
möjligt och nu väntar vi bara på 

kurdutlämningen. Ikväll är det säkert 
några skjutningar och bränningar i 
kungariket Sverige som vanligt.  

I detta läge hålls en omröstning på 
Twitter om vad som upprör svenskar 

mest: 
Trea blev - Sortera avfall fel! 
Tvåa blev - Ha skor på sig inomhus! 
 

Vi har ett resultat: 
Vann gjorde ”Tränga sig före i kön”!  
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LOLRedaktionen -   

Laugh Out Loud 

FÖRVALTARE OCH FÖRÄNDRARE 

Människor finns av rubrikens båda 

slag. Det finns också två ingångar till 
riksdagens matsal. En dag var det 

lång kö till ena ingången och kort till 
den andra. En som såg meddelade 
detta till sina riksdagskolleger. Men 

de flesta stod kvar i den långa kön. 
hellre än att skilja sig från mängden. 

Kanske förklarar detta stickprov 
varför praktiskt taget hela 
fårskocken beslutsfattare i sann 

svensk konsensusmentalitet har 
medverkat till att föra välfärdsstaten 

närmare stupet. 
 

SVERIGE OCH KORRUPTIONEN 

Sverige ligger i topp över världens 

minst korrupta länder. Men i 
Transparency Internationals senaste 

undersökning tappar Sverige till 83, 
där 100 är ”mycket rent land”. Det 
som drar ner är partifinansiering och 

otillåtna anonyma partibidrag. Det 
som sticker ut negativt är partiernas 

sjunkande trovärdighet och 
medborgarnas sjunkande tillit till det 
demokratiska systemet. 
 

SVERIGES ANSVAR 

Du har säkert hört det förut, men 

frågan är om du har koll på för exakt 
för hur många områden Sverige har 
särskilt ansvar. En google-sökning på 

fraserna ”sverige har ett särskilt 
ansvar” och ”har sverige ett 

särskilt ansvar?” ger vid handen 
att det inte finns någon hejd på allt 
som vårt land, d,v.s. de svenska 

skattebetalarna, har ansvar för. 
 

        

 
          ”Ha en bra månad” 

        Lars-Olof (LO) Landin 
 

Kommentera gärna vad Du  
anser här:  kreaprenor@ebc.se 
Eller kommentera på Facebook 

www.facebook.com/kreaprenor  

 

Vill Du stödja vårt arbete och 
bidra till att ta ansvar för vår 
kultur? Betala då en frivillig 

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

www.creapreneur.se/Bli-
medlem.html 
 

Vill Du INTE läsa 

KreaprenörNYTT i fortsättningen 
skickar Du ett ”nej tack” till 
kreaprenor@ebc.se 
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