
 

 Det skall fan vara regering för ett sådant folk.    

Först chockad, sedan förbannad. Så beskriver en mellanchef på Sony Ericsson sin reaktion 
över beskedet att det mesta av utvecklingsarbetet i Kista nu läggs ned samtidigt som 500 är 
varslade i Lund. 
 
Du läser detta förstrött och suckar för att bläddra vidare i tidningen. 
 
Dessa ca 1000 personer som berörs är högutbildade Ingenjörer som nu söker sig ut från 
Sverige där fortfarande jobben för denna kategori av medarbetare finns. Detta innebär att 
1000 höginkomsttagare skattebas försvinner, det blir sammanlagt minst 3000 personer som 
flyttar, vilket snart livsmedels hallen och alla andra affärer i området får kännas av i micro 
ekonomin. 
Det är ett par miljarder kronor i utvecklingspengar som flyttar, det är vad den svenska skolan 
har kostat att utbilda dessa personer. 
 
Detta är resultatet av en under lång tid pågående katastrofal svensk industri och skatte 
politik, företagen flyttar ofta i smyg, de få som finns kvar får dra in pengar till alla övriga som 
arbeta i det offentliga, förbund, organisationer och alla andra jobb som inte producera 
inkomster. Sverige tillhör den absoluta botten med ca 72% i icke produktiva arbeten i 
förhållande till många andra OECD länder med 25 – 45% i förhållande till totalbefolkningen. 
För att desinformera den verkliga situationen har man tagit bort alla kommunal och 
landstingsanställda som offentliga bidragstagare och klassat dom som ”privat anställda”, en 
skandal men vad gör det när ett helt folk duckar och stänger in sig utan att bry sig i 
vetskapen om att dom rika skall betala varför 60% är anhängare av s + mp anarkisterna + v 
kommunisterna, ett värre hälsotillstånd för en Industri nation finns inte. Krav, krav, gnäll, gnäll 
och jante Sverige skapar egna lagar, nu med en annalkande lågkonjunktur är man rådlös 
och alla klaga på alla. Samtidigt som det ropas på mera bidrag från alla stollar i samhället 
som bara har sin egen snäva syn och för detta arbetar man med lobbning företag med 
avdankade politiker som gärna säljer sig för några tusenlappar till det egna konsultbolaget för 
att minska den personliga beskattningen som man varit med om att skapa. 

Det skall fan vara regering för ett sådant folk.     
 
 
 


