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Ledare 
 
Sverige ett land med lyxproblem?  
Det är inte enkelt att hänga med i den svenska termologi utvecklingen, inte får man säga 
invandrare för då studsar det upp tyckare som anser detta vara diskriminerande, inte får jag 
köpa negerbollar när jag är i Sverige, det struntar jag högaktningsfullt i, invandrare är 
invandrare och negerbollar är negerbollar, må andra fara åt fanders. Själv är jag utvandrat, 
inte för att jag ville men för att nitiskt skatte tjänsteman räknade antal dagar jag är i Sverige 
på ett år och kom fram till att jag är utvandrad och nu inträffar det komiska, jag som inte 
tillhör längre samhället är borta ur alla register förutom hos skatteverket, för dom tar lika väl 
skatt på mina svenska inkomster och även restskatt som betalas snällt av mig, samtidigt som 
jag inte har någon rätt till svensk sjukvård eller andra samhällstjänster.  
 
För att få besöka en vårdcentral går, vilket är förenad med mycket tjafs då man inte hittar mig 
under mitt personnummer annat än med texten --- utvandrad – varför jag naturligtvis först 
skall betala 1200 kronor, vilket varje invandrare slipper göra, där man remiterar mig till ett 
sjukhus och nu skall jag igen betala 350 kronor som den tvångsutskrivne utvandrare jag är, för 
att ligga i korridoren i 15 timmar med invandrare, för att slutligen tala med en akut doktor 
som börja sitt samtal, ber om ursäkt för vänte tiden men så här har vi det varje dag, jag vet att 
du har det bättre ställt där du bor, efter 7 minuter får jag ett recept för några penicillin 
tabletter som jag naturligtvis också betalar för. 15 timmar i korridoren var en intressant 
upplevelse över den mångfald av invandrade med migrations bakgrund, en US amerikan turist 
som låg bakom mig i korridoren med en akut åkomma gav upp kl 03.00 och bokade in sig på 
första morgonflyget till Köpenhamn och ett sjukhus som välkomnade honom, kl.05.30 var han 
borta och 09.00 ringde han från ett Köpenhamn sjukhus och var lycklig över den förstklassiga 
behandlingen, en ny resa till Sverige lär han inte göra i detta liv får jag anta. 
 
Varför fråga jag mig skall en invandrare inte få heta invandrare om jag kallas för utvandrare? 
Eller ännu bättre, ingen myndighet vill ha med mig att göra annat än att sno någon miljon om 
året i skatt av mig då duger en tvångsutskriven utvandrare? 
 
Det leder omedelbart till barnhistorien om de 10 små negerbarnen…åså var det bara en kvar?  
De 10 små neger barnen är i detta sammanhang synonymen för svenska chefer inom 
kollektivtrafiken – hur man nu översätter detta till migrationsspråket för invandrade företag är 
en obesvarad fråga som ingen vill ta tag i med tång? 
 
Nu skall jag berätta om Nobina som tidigare gått i följetång i detta Nyhetsbrev, i sina 
obegripliga affärer i att vara stor, nej störst, och att vara störst i en bransch där alla förlorar 
pengar är rätt spännande, normalt brukar man vilja briljera med hur bra det går, i Sverige 
gäller devisen vi är störst och snart i konkurs men så hoppas vi på att aktieägarna från andra 
länder skall ge nya lån eller bidrag som Nobina aldrig kommer kunna återbetala, inte 1 enda 
ynka krona kommer kapitalägarna få se i framtiden. Hela den svenska kollektivtrafiken 
bygger på drömmar, lögner och administreras av ett gäng super amatörer, vältaliga SLIM 
högar som skulle göra väl ifrån sig i Grekland eller Spanien. Mest fantastiskt är att dom 



saknar varje form av sjukdomsinsikt, precis som folket i söder och så länge det finns 
kapitalgivare som kastar in nya slantar efter dåliga pengar så kan karusellen fortsätta och så 
skapas nya funktioner inom byråkratin för avdankade chefer och vd:ar, undra hur länge vårt 
land kan leva med dessa lögner, naturligtvis så länge man kan sno åt sig skattepengar från oss 
ca en halv miljon utvandrare som inte har rätt till någonting i vårt hemland, med undantag för 
dom som valt Frankrike att bli utvandrat till, där beskattas man i Frankrike och ingenting i 
Sverige, vad svenska myndigheter ägna sig åt är ren stöld?  
 
Läs om Nobina i nästa artikel, ett företag som tidigare var i tekniskt i konkurs, fick nya 
pengar, nu skulle det bli bra, kavlar upp armarna nu jäkla skall vi visar vad vi kan, det gjorde 
man, vad man kan, man är åter i konkurs rent tekniskt vill säga, det är 1:a augusti som avgör 
om man också är det i verkligheten och att delägaren med 18% vill vara med och få en ny 
omgång värdelösa obligationer. 
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