
 
”Det behövs en armé av nya entreprenörer", slog Richard Branson fast under sitt 
föredrag i Sverige. 
http://www.dagensps.se/artiklar/2008/11/05/52199153/index.xml?referred_from=/nyhetsbrev/
ps-morgon-kvall/2008/11/05/21155671/index.xml  
 
En armé av entreprenörer, snälla Richard Branson du håller föredraget i ett land som i stora 
stycken är genomsocialiserat. Du skall vara glad att du slapp träffa muntergökarna från den 
svenska kollektivtrafik branschen och resebranschen, företrädare som tror på mera 
planhushållning, företagen som lever under detta paraply tycker det är bekvämt med 5-8 års 
avtal så att man vet när man går i konkurs…eller det behövs mera kapitaltillskott fast då har 
man redan slutat och en ny chef tagit över som gör om det hela i tron att det är en naturlag. 
Det är dessa ”fantastiska” personer i branschen som är så total kontra mot allt vad Branson 
står för, dom gör det i övertygelsen att dom äger ordet i vårt land med stöd av branschens 
vänner inom politiken vilka återfinns hos kommunisterna samt anarkistpartiet mp, vilka har 
följande argument, tvinga, förbud, hindra, straffbeskattar, jante, reglera, samhällsägt, gratis, 
vad säger man till dem Sir Richard Branson? Skicka dem till Nord Korea enkel biljett där 
dom kan fortsätta med sin religion?  
 
Vem skall få detta illustra gäng svenskar att vakna? 
Är det inte fantastisk att man kan avla fram folk som lever totalt förbi realiteten och kräver att 
övriga medborgare skall betala deras verksamhet, utan insyn eller kontroll, utan konkurrens 
och när skattepengarna inte räcker förväntar sig dessa vasaller att regeringen skuldsätter hela 
Sverige, för det märks ju inte i branschen samt företrädarnas plånböcker och därmed är det 
inte deras problem. 

I Sverige har vi ersatt ”Det behövs en armé av nya entreprenörer" till att det behövs en armé 
av bidragstagare som fungera som en krav maskin. Jag ser att tidningen TRAFIK fortsatt inte 
förstått ett smack och fortsätter vara megafon som den medlemstidning man är för BR och 
svensk kollektivtrafik. Rubriken ”friska fläktar i Västtrafik” i tidningen nr 8/2008 mer behövs 
inte sedan kan man slänga blaskan då allt går ut på, det är fel på världen om vi inte får mera 
bidrag där alla skall tvingas att resa kollektivtrafik precis som i Sovjet där endast 
nomenklaturan fick köra bil. 
Sir Richard Branson, det är tur att du slapp umgås med detta folk utan träffade de få svenskar 
med begåvning som finns kvar i landet. Å andra sidan var ditt uppehåll exakt 26 tim från att 
du landade till att planet lyfte igen, det kan man stå ut med. 
 
Snacka om att leva med skygglappar! 
 


