
Ledare den 17 september 2010 
 
Då har jag genomlidit 4 kvällar med TV4 val 2010, sett på SVT och naturligtvis lästa 
olika tidningar. Varje morgon 08.30 kommer i min särskilda ”TELEPAN” låda som 
sitter vid ingångsdörren färsk väldoftande varmt bröd och bl.a 2 svenska dags färska 
tidningar som trycks här i Alicante. Det är en liten bit av livskvalitén som i denna kultur 
blir hyllad och av den rödgröna oppositionen i Sverige föraktat. 
 
När detta skrivs har vi + 27C och äntligen är en skvätt regn på väg, om den kommer är 
en annan fråga. Det är något universalt som förenar väderlekstjänsterna, såg i svensk 
TV att 2050 blir det mer regn i Sverige, fler ruggiga stormar, det blir varmare, det blir 
mindre eller ingen snö i fjällen och populära skidområden. Det är knivskarpa 
påståenden från SMHI men eftermiddagens väder klarar man inte av eller rättare sagt 
är minst 50% fel.  
 
TV4 debatterna är rätt intressanta när man har en hel redaktion till sitt förfogande och 
ändå inte kan ställa klara frågor än sådana som ger ”flumiga” intetsägande svar.  TV4 
redaktionen ser ni aldrig på andra länders TV där man har kunniga reportrar som kan 
sin sak och ställer frågor som folk vill ha svar på? 
 
I en artikel i detta Nyhetsbrev beskriver en välkänd (s) man varför den rödgröna sörjan 
inte vinner valet. Den som går ihop med kommunister och mp anarkister och samtidigt 
fördömer SD förtjänar inte att vinna. Man kan undra i demokratins namn med vilken 
rätt partierna vägrar att samtala med folk som har folkligt stöd?  
Att SD är ännu ett gäng ”kufar” men knappast mer än vad mp och v är och dom senare 
lär vara rumsrena hos en del av väljarkåren? 
 
Det är märkligt att samtliga utfrågare i media förbigå ”nästan” härdsmältan som 
världen stod inför, det är märkligt att ingen såvitt jag kan följa det hela berömmer 
sittande regering och framför allt finansministern Borg och Statsministern Reinfeldt för 
sin skicklighet att slussa Sverige igenom krisen och komma stärkt ur den. Svensk 
industri tillväxt är en stor förtjänst av att den tyska tillväxten är ännu större och att 
svensk industri som tyvärr degraderats till att vara underleverantör till verksamheter 
som finns utanför landet förtiger man helt. Den tyska industrins snabba tillväxt beror i 
sin tur på vad som sker i Asien.  
 
Så har vi centerns Maud Olofsson som far runt och talar sig varmt för småföretagarna, 
men varför är det så få som synar vad hon presterar? Finns det verkligen någon i 
regeringen som skulle motarbeta så att småföretagen inte skall få en förenkling? Och dit 
hör ju onekligen bussbranschen och då avser jag den privata och icke 
statssubventionerade branschen. Varje åtgärd som görs på departementen som berör 
kollektivtrafiken slår mot hela branschen eftersom ingen finns som för branschens 
talan. Argumenten är enkla, det spelar ingen roll vilka pålagor man gör för branschen 
då den är subventionerad. 
Kan det bli mera fel? Hade för en tid sedan samtal med ledande personer på 
departementet om turistbussar och konsekvenser. ”sammanfattningsvis var svaret ”det 
hade vi ingen aning om” 
Just det, vänner, BR som åtagit sig uppgiften att bevaka för bussresearrangörerna 
hinner inte eller vill inte eller kan inte.  



Av sig självt sker ingenting, det krävs att man kliver upp till departementet och tala om 
vad som är sakförhållandet. Låt oss hoppas att vi slipper Maud Olofsson som i sin iver 
från avreglering gör omreglering och inför statskapitalistiskt monopol som man gjorde 
inom järnvägstrafiken inom loppet av 1 år.  
 
Kollektivtrafikbranschen är klen, splittrad, merparten är beroende av bidrag, varför 
ingen agera i frågor som direkt är uppsåtliga och maktmissbruk, som alltfler under 
lagrum ”Enterprise Act 2002 Competition Act 1998”.  
Hade BR haft nödvändig intellektuell kapacitet skulle man kunna stoppa många 
tokförslag, agera mot lokalpolitiker och deras verksamheter.    
 
Centern har dock visat sig vara ett svekparti som förtjänar att åka ut ur regeringen då 
man förorsaka så mycket ekonomisk lidande för enskilda företag utan att partiets 
företrädare behöver ta ansvar, det måste finnas ansvar med det man utlovar och vad 
man prestera. 
Du med din röst kan påverka det hela. 
 


