
Den förda svenska politiken är förödande för Sverige och svenskt näringsliv 

”De som har valt att rösta på ett alliansparti har inte gjort det för att något av dessa partier 
aktivt ska bidra till att vi i Sverige får en politik som påtagligt försämrar svenskt 
välståndsbygge och svensk konkurrenskraft”  

Det är självklart att alla med ett samhällsansvar, skall rikta hård kritik mot 
decemberöverenskommelsen, som kallas ”byråkratiskt maktspel”. 
”MP och V fick i valet 2014 endast 12,61 procent av riksdagsrösterna. Det kan jämföras med 
de 12,86 procent som SD ensamt fick av folket i samma val.  
S anser att SD är ett parti som har nazistisk bakgrund, det må så vara, men likaväl har en 
tredjedel av väljarna valt detta parti som nu är isolerad genom DÖ. 

Med historisk perspektiv, vem synar MP:s och V som har sitt ursprung från Marx, Lenin, 
Stalin och därutöver gör sig ansvariga för en destruktiva näringslivspolitik, 
inklusive energipolitiken, vilken skadar inte bara näringslivet kraftigt utan direkt leder snabbt 
till att den generella välfärden försämras. 

Mp och v vansinnes beslut under 90 talet 
Redan är det glömt att de skandaler som just nu SvT och TV4 tar fram där vi i Sverige 
importera sopor för att bränna dessa för att få energi då vi beslutade avveckling av 
kärnkraftverken då dessa var livsfarliga utan att ta till sig att utvecklingen även där går 
rasande fort och att våra svenska forskare ligger i världstoppen i en ny Kärnkraftreaktor 
Generation IV http://sv.wikipedia.org/wiki/Fj%C3%A4rde_generationens_reaktor som man 
ville slutföra i Oskarshamn, en teknik som återanvänder gamla kränkraftstavar och kan 
användas som ger oss GRATIS energi i över 400 år och är en ekonomisk tillgång 10 gånger 
större än den Norska oljefonden. Det vill mp + v kasta på sophögen!  

Sopförbränning, beslut som togs under föregående s regering med krav från mp något som 
ingick i energiöverenskommelsen mellan Göran Persson och Eriksson (mp) som annars 
hotade med att fälla regeringen, det var då vi fick Etanolen, det mest farliga av alla bränslen 
och det såldes in som ett miljövänligt bränsle, det var många som öppet kritiserade beslutet 
och som så ofta blir dessa klassade som rättshaverister och dras forskningsbidragen in. Var 
det inte i bussbranschen en viss ordförande som gjorde sig stark för att kollektivtrafiken skulle 
köra på Etanolen, det gäller att kamma medhårs och så sprättades det iväg över 300 

miljarder, rätt miljarder!! i ett bränsle som orsakar allergier och vidare cancer liksom 
avgaserna från sopförbränningsstationerna. Och hur kommer soporna dit? Det är en super 
miljö skandal som mp lotsas om inte är deras sak—det är vad den är uteslutande mp!! 

”Det enda riksdagsparti som gynnas av att sju partier försöker låtsas som att det åttonde inte 
finns är SD.” 


