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RTS svenska turistgalan 23 oktober 2008  
 
Det är nog ett av de mest väl arrangerade arrangemang jag upplevt, tekniskt helt perfekt, 
design, dekor och idé i internationell toppklass, ett stort grattis till RTS och inte minst 
http://www.chameleongroup.eu samt Pehr Flühr som utformat det hela. 
Se mera i separat artikel nedan. 
 
Näringsdepartementet är delat i 2 verksamheter med 2 ministrar, Maud Olofsson 
Näringsminister och vice statsminister far landet runt och vill avreglera och stötta små 
företagen, hennes departement förfaller inte lyssna på sin minister för där vill man behålla 
monopolet i alla verksamheter varför det allt oftare märks i att i stället för avreglera vilket 
man gick till val med gäller istället, omreglera. 
Hur länge skall Maud Olofsson och övriga i regeringen acceptera detta? 
Den andra delen av Näringsdepartementet Infrastrukturminister under ledning av Åsa 
Torstensson arbetar med att avreglera där man ständigt kommer i konflikt med Maud 
Olofsson verksamhet vars medarbetare stänger dörren trots att alla talar vitt och brett om 
avreglering i stor stil, det måste vara kämpigt för alla i departementet med dessa utspel och 
kontra agerande. 
 
Den svenska turistnäringen liksom bussnäringen lever under oket av bidragsverige där ett 
fåtal bestämmer över alla andra vilka sätts i karantän med munkavel.  
 
Mål 3 och 4 har till norra Sverige skickat 2 miljarder kronor TILL TURISTFRÄMJANDE 
ÅTGÄRDER se senaste åren, vad har man gjort av pengarna? 
 
Den svenska långväga busstrafiken lider dessutom under finansdepartementets egna utspel 
där allt tal om att sänka skatter är glädjeyttranden utan förankring. 
 
Fortfarande gäller att SJ tåg AB skall skyddas till varje pris och därefter agerar samtliga 
myndigheter eftersom regeringen inte är samspelt. 
Det krävs radikala förändringar i departementen och framför allt ett tydligt ledarskap och 
inte en trio där var och en har sin egen agenda och kör därefter.  
 
Sverige har EU ledarskapet andra halvan av 2009, det är snart, och det behövs nog skärpning 
inom regeringen om den skall agera med övriga EU länder i frågan avreglering medans man 
själv helst tycks ägna sig helst åt omreglering. 
Det riktigt intressanta är att det finns åtskilligt med folk i departementet från banker och fria 
näringen, så snart dessa kommer innanför maktens murar blir dom monopolets beskyddare, 
hur nu detta går till.  
 
Det är kyligt i Stockholm och åt vädret kan man inget göra åt men varför folk i allmänhet 
hänger med huvuden, en stund på T-centralen, en dag i tunnelbanan samt pendeltåg får en att 
undra vad har hänt?  
Alla kan väl inte spela på aktiemarknaden? 
En riktig rysare var ett sammanträffande med personer som sysslar med invandring där olika 
grupper fått igenom att man från socialen istället för pengar också får ett kreditkort, 



visserligen med en begränsad uttagning, varför undrar du? Det skall vara mer rättvist och 
invandrare skall ha samma möjligheter att handla med kort som svenskarna, jahejdu, så man 
kan få till det. Det påminner mig om den 6:e generationen arbetslösa i England som 
avskärmat sig från övriga England, nog känns avreglering futtigt i dessa perspektiv och 
konsekvenser.  
 
 
 


