
Det är en svår uppgift att få folk att förstå, utan monopol och gränser blir världen 
bättre!    
   
Det här är inte något man behöver testa en gång till, en gång till och ännu en gång till.    
Redan den franska ekonomen Frederic Bastiat sade "May all the nation soon trow down the 
barriers which separate them" men på franska förstås.    
   
Det var redan då svårt att få människor att förstå att utan gränser fungerar ekonomin bättre    
(Ett tag före första världskriget fanns inte så mycket gränshinder och handelsbarriärer).    
Tiden var relativt sett blomstrande både i kulturellt och ekonomiskt avseende.    
   
Trots att det har visat sig att rivandet av handelsbarriärer mellan länder har lett till förbättrad 
ekonomi, har ofta politiker och ekonomer med trång eller kort horisont försökt att hindra 
dessa strävanden. Nu är det kö igen att bilda skyddsmurar.    
Sådana leder i ett nationellt perspektiv till mindre service till en högre kostnad med fler som 
skor sig på andra en byråkrati som stryper alla former av entreprenörsanda. Det leder till mer 
fattigdom i det egna landet, klyftorna ökar och i världen är det först tredjevärldsländer som 
råkar illa ut.    
   
Detta i sin tur leder till större krigsrisker i u-länderna försedda med vapen från smedjorna i 
Frankrike, USA, Tyskland, England och inte minst lilla Sverige.    
   
Industriländerna främst i Europa stagnera då protektionism inom EU tilltar - där tankarna inte 
alltid är så utvecklade, vare sig bland väljarna eller bland de valda.    
Protektionismens ansikte är inte vackert.    
   
Det här är inte något man behöver testa en gång till, en gång till och ännu en gång till. 
Ekonomin fungerar bättre utan skyddsmurar! Kortsiktighet och egoism blir dyr för den 
utövande, se på Frankrike och stolligheterna med jordbruksstödet, järnvägen och hela den 
statliga industri komplexet som haverera sakta och säkert då det inte finns något andra IRAK 
som man i en gemensam FN bojkott kan kringgå och tjäna miljarder, pengar som nu saknas i 
hela det franska systemet.    
   
Det känns under omständigheterna skönt att makten förskjutits från den gamla världen mot 
de nya starka ekonomierna som redan hunnit ta fart. 


