
Som väntat spelade den militanta US bil - fackföreningen ett högt spel och förlorade!  

De som förlorar mest är dom anställda, det är en hel Industri gren med tiotusentals 
underleverantörer, det är en amerikansk Ikon som skadas in på bara märgen som sätter spår 
över hela världen. Facket som så ofta okänslig för realiteterna, spela ett eget maktspel, skiter i 
sina medlemmar bara man kan visa sina muskler.  
En hel värld är förlorarna, hoppas att svenska facket lär sig något av århundradets största 
flopp.  

Den demokratiske senatorn Christopher Dodd sade att ingen räddningsplan är möjlig trots 
ansträngningarna från demokraterna, Vita Huset och vissa republikaner. Han konstaterade att 
den viktigaste skiljelinjen i debatten gällde kraven på att bilarbetarna i Detroit skulle 
acceptera samma lönenivåer som arbetarna vid utländska biltillverkare i USA.  

"Det är över", sade Harry Reid efter beskedet. "Jag fruktar att se Wall Street imorgon. Det 
kommer inte att se trevligt ut". 
Det var nog en ”understatment” ör det var inte bara Wall Street och miljoner aktieägare och 
ännu fler pensionsfonder som tappar miljarder, en hel värld drabbas av fackens diktatoriska 
agitation. Toyota fabrikerna i USA ökar under tiden sin produktion av hybridbilar till en 
årsproduktion av 450.000 bilar, det kunde varit fler om det gick få fram bränsleceller och 
andra komponenter i tillräcklig stor mängd. 

När du läser detta har Vita Huset gått in med ett kort lån fram till mars 2009, nu skall den 
amerikanska bilindustrin ta fram nya energi sparande bilar, det blir en kapplöpning i nya 
motorer, ja vad vet jag vad forskarna har i sina skrivbordslådor, det var först en existentiell 
kris som släppte fram alla genier i världen som kan och vet vad som kan serie tillverkas och 
minska förbrukningen och minska belastningen på miljön. GM starta med början av 2009 i 
Australien med bränslecell bilar med 0 utsläpp.   
läs också artikel nummer 23, Ulf Nilson: Det gick inte så bra för Sovjet.. 

Ja jissus så mycket mänsklig dumhet!  

 
 


