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Utvecklingen går rasande fort, verka som om den accelerera hela tiden med nya genier som poppar 
upp runt om i världen allt tack vare att USA och Pentagon garantera Internet trafiken sedan 1996. 
Hela världen förändras och tillkomsten av sociala medier har gett oss ännu fler kanaler genom vilka 
vi kan förmedla våra idéer och åsikter. Det tar några få sekunder med hjälp av Google söka på nätet 
och oftast hitta man bra svar. Frågan är då hur är det fatt hos personer i vårt kära Sverige som 
försöker låtsas som om utvecklingen går att styra genom regelverk och helst i den riktningen som 
man själv för stunden föredrar? Mycket tyckande, många påstående utan att behöva leverera det är 
vad jag upplever. 

Jag tänkte om folkhemmet, så här i början av året 2012. Ett folkhem byggt av folket, inte för folket 
eller åt folket, eller av särskilda experter. Jag tänkte säga några ord om framåtanda och byggandet 
av framtidens samhälle. Om ett byggande inspirerat av den märkliga företeelse som utgörs av 
kämpa anda, framtidsvisioner.

Folkhemmet 1947: Elisabeth och Edvard Sjöqvist anlände till Saltsjö-Duvnäs, (Stockholm) till det 
lilla området i utkanten, kallat Ekängen. Med ett litet lån från banken köpte de två stycken 
stadsplanelagda tomter. De uppförde två villor med cementblocksgrund och trästomme. De sålde 
den ena villan för att betala tillbaka lånet till banken. (Hur många gör det i dessa dagar?). De 
inredde en separat uthyrningsdel i det egna huset för att balansera budgeten. Detta gör man snart 
sagt överallt i Europa även idag men inte i Sverige. 
Om jag har en förhoppning inför det nya året, är det en förhoppning om för och inte emot. Om att 
aldrig säga nej utan att komma med ett konstruktivt alternativ. Där skribenterna istället för att klaga 
på allt istället bidrar med hur vi kan leva med varandra där vi hjälps åt att få bort felaktigheter som 
alltid finns. Det ligger mycket allvar bakom orden ”Av folket, inte bara för folket”. Varför menar 
någon att kollektivtrafik branschen skulle vara undantagen?

Vad sägs om denna dikt som en trogen läsare bad mig publicera: 

Logga in, logga in, i bergvärmeuppvärmda nyårsnatten
Mot datorrymdens facebookcommunities och markens snö
Den centralstyrda tidsåldern lägger sig att dö
Logga ut sedan länge glömda nyårslöften - liksom fastighetsskatten

Logga in hos oss, kära lagstiftare och lobbinggrupper
Och få svaret på hur man bygger frihet varierat och spirituellt:
Gör en plan, där alla kan vara företagare - fritt och individuellt!

Logga ut gamla fördomar och bussförbund, ja sägare flata ! 
Bejaka istället den mångfald som växer längs frivillighetens gata
För om någonstans ett folkhem verkligen kan växa och skolas
Är det där Avreglering och Frihet ständigt få frodas

Från vårsalong till höstpub, från yoga till 50årshögtid
Låt det gamla året ringas ut
Som en början, alls ej ett slut
Och låt nästa hundra år ta vid

Så låt oss samfällt höja glasen!
Låt bilda frihetens skola och modell för Sverige – för fasen!
Logga in, logga ut! För ett modernt Sverige för framtiden
Släng överbord alla betonghäckar, skicka hem byråkrat akrobaterna, det är vår modell i tiden. 


