
Uppsnappade klipp, underhållande läsning med andra ord 
 
En gallupundersökning från i höstas visade att svenskarna är de mest isolationistiska av 
samtliga nordiska medborgare. I inget annat nordiskt land är ointresset för internationellt 
samarbete så utbrett som i Sverige.  
 
Vi talar ofta om behovet att stärka de naturvetenskapliga ämnenas ställning i den svenska 
skolan. Undersökningen visar om inte annat att svenska elevers kunskaper i geografi, och inte 
minst historia, också behöver en rejäl upprustning. 
Detta är väl ingen nyhet? Kan bara var den del av folket som lever med skygglappar och dom 
lär vara många! Övriga ungar har ansvarsfulla föräldrar skickat för att studera utomlands. 
 
 
 
 
  
Olika kvinnoorganisationer får totalt 8,3 miljoner kronor i etablerings- och 
organisationsbidrag, meddelar Delegationen för fördelning av statsbidrag. Bland annat 
erhåller partiet Feministiskt initiativ 400.000 från skattebetalarna. 
 
Finns det fortfarande några som hävdar att vi inte har råd med skattesänkningar? 
 
 
 
 
 
Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, menar på DN Debatt att rymdresorna kan 
hjälpa oss att kolonisera andra planeter. Detta, menar han, kan bli nödvändigt när jorden i 
framtiden blir omöjlig att bo på. 
 
En renässans för kolonialtiden, således. För att denna ska bli så problemfri som möjligt så är 
det bara att hoppas att planeterna hittills är obebodda och att SLTF och BR inte hunnit dit 
innan oss andra – det är väl ingen risk å andra sidan dom skall väl först förhandla med facken 
och undersöka varifrån man kan få etablerings bidrag 
 
 
 
 
 
Fundamentalisternas segertåg i världen – hotar med bomber och våld och genast viker 
sig FN och EU? 
EU är nu på väg att anta en lag som gör det förbjudet att förneka förintelsen under andra 
världskriget. Tre års fängelse kan bli påföljden för den som trotsar förbudet. Tidigare har FN 
deklarerat att pressfriheten måste begränsas i syfte att förhindra upprepningar av det bråk som 
de danska Muhammed-karikatyrerna orsakade.  
 
I vare EU eller FN verkar nu demokratin och yttrandefriheten vara något som det värnas om. 
Dags att föreslå ett svenskt utträde…? Professor Torbjörn Tännsjö (ovanstående bidrag) 
kanske sannspår en tidigare utflyttning – halloj, var finns närmaste planet att bo på? Varifrån 
går bussen? 



 
 
 
 
 
Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin anser inte att facket gör något fel när de 
blockerar en salladsbar i Göteborg för att ägaren inte vill teckna kollektivavtal. (Ekots 
lördagsintervju). 
 
Finns det fortfarande de som hävdar att nya moderaterna inte är nya? Dags att fundera på att 
flytta med till en annan planet eller sätta Sverige under förmyndarskap? 
 
 
 
 
 
Det är möjligtvis så att regeringen ska tillsätta en utredning i frågan. 
 
Anna Unsgaard, pressekreterare på finansdepartementet, svarar på frågan om varför förslaget 
om lägre krav för att få F-skattsedel – löfte från regeringen i regeringsförklaringen – 
dröjer.(Från DinaPengar.se). Det är igen skillnad mellan sossarna och Alliansen i 
regeringsställning, beskeden från regeringskansliet är sådär och absolut inte särskilt glasklara. 
Eller har Anders Borg problem att dela med sig av sina planer till underordnade…? 
Sverige blir inte bättre med Alliansen om den driver en sosse regeringspolitik?  
 
 
 
 
Sångaren Mikael Wiehe medverkade nyligen i en hyllningsgala till förmån för revolutionen 
på Kuba. För att hylla diktaturen skall han sjunga ”Sång till friheten”. 
 
Fel plats, fel tillfälle och definitivt fel låt! Eller varför inte sponsra en enkelbiljett för alla 
inom mp + v patrasket till KUBA för att på plast lära hur idealstaten fungera? 
Återresa till paradiset på jorden om tidigast 20 år, är det OK? Måste anses vara rimligt när den 
Kubanska befolkningen varit inspärrat i 60 år! 
 
 
 
 
 
Svenska UD med utrikesminister Carl Bildt i spetsen är på kollisionskurs – milt uttryckt – 
med kubanska myndigheter efter det att han kritiserat Kuba för dess brott mot mänskliga 
rättigheter. 
För alla de som minns de svenska relationerna till Castro-diktaturen under 1970- och 1980-
talet har nog en diplomatisk dispyt aldrig känts så befriande… 
 
 
 
 



 
Margot Wallström är på väg att svänga och kan nu tänka sig att bli ny partiledare för 
socialdemokraterna det blir väl fler val eller hur Mona? Det rapporterar Ekot som intervjuar 
Lena Micko, ledamot i socialdemokraternas partistyrelse.  
 
Det hade varit en större nyhet om Wallström sagt rent ut att hon ville bli partiledare, för då 
skulle man lugnt kunna stryka henne från listan. En kandidat som uttrycker en ambition att bli 
partiledare (s) ses som makthungrig och farlig, och blir därför inte vald. Nej tacka vet jag 
Palme, Persson dom var riktiga pöjkar återhållsamma och demokratiska i sina sinnen, det vara 
omvärlden som inte begrep detta. 
 
 
 
 
När en kinesisk regeringsmedlem inte synts offentligt på ett bra tag brukar det ofta uppstå 
spekulationer om personen i fråga överhuvudtaget lever. Så långt behöver vi väl inte gå när 
det gäller Lars Leijonborg, fast man börjar ju undra…och hur är det med branschföreningen 
BR finns dom eller har SLTF tagit över? 
 
 
 
 
 
Nalin Pekgul, ordförande för s-kvinnorna, skriver i SvD att vi måste värna om kvaliteten i 
barnomsorgen därför att ju mer missnöjda människor är med omsorgen ”desto färre timmar 
kommer kvinnor att arbeta eftersom de känner att de måste vara hemma för att kompensera 
dessa brister”. 
 
Visst, det är något naivt att tro att det är för barnens skull som det är viktigt med kvalitet i 
barnomsorgen... men vi kan outsorca barnomsorgen till IRAN så att vi  med säkerhet vet att 
det går demokratisk till och barnen får den enda rättlärda kunskapen, i hur man ta livet av 
västerlänningar? 
 
 
 
 
 
Statsminister Fredrik Reinfeldt ger i tidningen Café råd om hur man äter klokare. Bland 
annat menar han att man inte ska ”ta om”, inte äta barnens portion, inte äta på kvällarna och 
undvika socker och fett. 
 
Låt oss bara hoppas att det stannar vid råd, och att det inte utmynnar i lagförslag. En annan 
ligger i den politiska riskzonen med 30 kilo i övervikt, kanske det blir motsvarande gulag 
lägret i Ammarnäs, nästa? 
 
 
 
 
 



Jag är bäst rustad för att göra det, och det är därför jag ställer upp. 
 
Hillary Clinton ger besked om att hon kandiderar till att bli demokraternas presidentkandidat i 
USA. En sak är säker; med den glasklara ambitionen skulle hon aldrig tillåtas bli partiledare 
(s) i Sverige. Eller hur, Mona Sahlin…och vart tog Anna Grönlund från BR vägen inget nytt 
jobb i horisonten? Mona Boström, VD på SLTF hon minsann var klok nog att förstå att det är 
bättre med riktig makt än att lura svenska folket med etanolavgaser och slutade efter en 
rekordkort karriär bland kollektrafikens mörkerfigurer? 
 
 
 
 
 
Vi var inte tillräckligt samhällskritiska och vi tappade berättelsen om hur vi vill förändra 
samhället. 
 
Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Berit Andnor, som ledde socialdemokraternas 
eftervalsanalys, ger sin förklaring till höstens valnederlag.  
 
Och det är klart, för ett parti som haft makten i 65 av de senaste 74 åren måste det vara nog så 
svårt att vara samhällskritiskt och förändringsvilligt. Vem vill kritisera det egna bygget? Men 
inte skall någon vara ledsen Alliansen genomför bara det som sossarna ville göra och inte 
vågade föra fram – ett välarrangerat byte vart 8:e år kanske vore bra…..så får fler komma till 
matens gryta och ta för sig? 
 
 
 
 
 
Mats Svegfors och Ansvarskommittén föreslår att Sveriges 21 län ersätts av 6 till 9 
regioner. Bra, men för att antalet reträttposter för våra politiker ska hållas intakt behövs det tre 
landshövdingar per region. Då får Mats Svegfors dela bostad med två till på Slottet i Västerås. 
Tre hövdingar på drygt 600 kvadrat – ok 
Men vad gör vi med alla andra politruker som funnit sin plats på Länsstyrelsen, kanske dom 
kan bli förtruppen till den nya planeten vi skall flytta till? Skicka iväg dom och sedan införa 
raket start förbud? 
 
 
 
 
 
I samband med förre ryske presidenten Boris Jeltsins död sades det vid ett flertal tillfällen 
i svensk media att Jeltsin under sin presidenttid ersatt socialism med ”brutal 
marknadsekonomi”.  
 
Vad definitionen är för brutal marknadsekonomi verkar vara oklart, men med tanke på 
Rysslands bottenbetyg vad gäller ekonomisk frihet (Index of Economic Freedom) så torde 
brutal marknadsekonomin vara liktydigt med en marknadsekonomi med stor statlig 
inblandning… som i Sverige som var förebilden för det nya Ryssland när Duman 1993 fick en 



genomgång hur dom olika demokratierna fungerar och ledamöterna utbrast när man 
redogjorde om den svenska – det är ju nästan som i Sovjet – tack, den tar vi! 
Svensk media skrev förnöjsamt 1995. Ryssland lovorda Sverige och få förstod undertonen, 
men det blev stora rubriker! Ja man tackar för den omvälvande sanningen – synd bara att 
ingen i Sverige upptäckte sarkasm i det ryska budskapet, Sverige och Norge den 15:e resp 
16:e delstaten i Ryssland? 
 


