
 
Till slut i egen sak…och varför krisen i Sverige är abstrakt för många! 
 
Det är lite glest mellan utgåvorna av Nyhetsbrevet ” Varning Schönfelder” vars främsta 
uppgift är att ta fram saker ur ett perspektiv som visar maktfullkomligheten, slöseriet med 
skattepengar och vänskapskorruptionen. 
 
När jag i detta Nyhetsbrev 2007 började skriva om den förväntade nedgången i ekonomin som 
denna gång blir allvarligare än någonsin var det flera som idiotförklarade mig och det var väl 
inte första gången. Jag hade ingen kristallkula, inga vibrationer, utan lyssnade, läste och hade 
samtal med folk i Londons och New Yorks finanskvarter.  Det är många vänner som mitt 
förra arbete förskaffade mig att vara chef för en rätt omfattande shipping – färjor och 
kryssningsverksamhet. Man lär sig snabbt skilja på medlöparna som alltid vet bäst med facit i 
handen och folket som arbeta genom att använda IQ man har fått med sig, folk som har en 
hög integritet, vilka är fullblods experter som känner i fingertopparna vart det är på väg. 
Under samma period slog sig svenska nomenklaturan för bröstet, det går så bra, vi är bäst. Att 
Sverige ständigt kryper ned i välståndsligan sedan 60 talet, där länder som bara för 20 år 
sedan var fattiga passerat oss i Norden det der vi inte, det vill vi inte se, det är ju så vackert i 
vårt land, jodu, det är inte helt fult i andra länder heller. Vet inte vem som får sin brödföda 
från den vackra utsikten från en skärgårdsstuga? 
 
2009 slås världen av en aldrig tidigare upplevt ekonomisk katastrof mestadels orsakat av 
pyramidspel inom bankvärlden och giriga konsumenter som inte begriper att man inte kan få 
ekonomisk utdelning med 20% och mer. Någon skall till slut skapa dessa mervärden, och här 
slutade på något sätt alla inbyggda varningsklockor och tillsynsmyndigheter som vi betalar för 
som skall övervaka och inte vara med och blåsa på. 
 
På samma sätt är det i Sverige, med 72% av den tillgängliga arbetskraften , vilken arbeta i 
offentligförvaltning, i föreningar, förbund, tyckare, konsulter, facken, LO, fonder och när 
kommunerna är Sveriges största arbetsgivare borde det ringa i en och annan varningsklocka, 
det måste vara något fel om ett land sköts meddels transaktionsekonomi, dvs pengar som går 
runt och runt, men det gör dom inte, väldigt lite nytt tillförs, stora summor förs ut och de 25% 
som generera nya pengar orka inte bära vad 72% av arbetstagarna förintar. 
 
Men den svenska krisen märks ännu inte varför? Därför att regeringen tvingas till att ta nya 
gigantiska lån, man trixar med siffror i bästa vilda västern stil allt för att försköna det hela och 
inte ge oppositionen argument inför ett stundande val. Istället väljer man att smyg minska 
pensioner, minska kostnaden för äldre och sjukvården, skolor, polis alla får minskade resurser 
samtidigt som kronan försvagas vilket innebär ännu en devalvering med ytterligare ca 20% 
och alla blir ännu fattigare. Kommuner och landsting ropar på mer pengar och med redan 
världens i särklass högsta privat beskattning finns det inte utrymme för mer skatt denna väg. 
Istället jagar man spöken och lyckliggör sig för att länder med lägre skatt nu skall tvingas att 
rapportera vem som har hur mycket till det svenska skatte kollektivet. Det är en pyrrseger, 
rapporteringen i Sverige om avtalen är klart förskönade och USA agerande är en fint när man 
samtidigt har världens största ”skatte oas” i US delstaten Delaware bara någon timme från 
New York.  
 
Världen styrs av lögner och vi med dem. Varför den svenska krisen ännu inte märks fullt ut 
beror på att kommuner och landsting ännu inte massavskedar folk, att 72% av arbetstagarna 
inte begriper varifrån pengarna kommer utan lever i villfarelsen  att statens resurser är 



oändliga, det är dom inte och så snart valet är över kommer vi oaktat regering få se 
nedskärningar som heter duga. svensk industri den lilla skärva som finns kvar lever av 
exporten, det gör också gruvor, skogen och andra bas industrier. Köper inte omvärlden har vi 
inget att sälja, samtidigt som vi inte har några ”krängare” kvar som ersatts av 
kritstreckrandiga civilekonomer som lever vid sidan om verkligheten, där hela urvals 
processen är fel och bemanningsföretagens inriktning är en katastrof med personal som ofta 
visat sig vara odugliga i arbetslivet. När vaknar folket?  
 
Eftersom detta Nyhetsbrev riktar sig mot turism och kollektivtrafiken är mitt råd, ser om ditt 
hus medans du kan, att invaggas i en slags trygghet för att man får pengar från skattebetalarna 
tar slut och när det gör det blir det med panik åtgärder eftersom vi saknar ansvarsfulla 
politiker som planera annat än jaga röster för dagen. SL är ett av de verklig stora problemen, 
länsbolagen och systemet dess representer likaså. Turism styrs av politiska villkor med 
ständigt klagande och ropande efter mera bidrag och svenska folket som arbeta i dessa 
branscher hänger på och har för länge sedan tappat omdömet där varningsklockan ringer, vi 
kan inte driva verksamheter där övriga skattebetalare skall betala vår levnad. Men vem bryr 
sig, man går hem tidig eftermiddag, tar semester när verksamheten har högsäsongen och fyller 
dagen med möten, alla sitter ständigt i möten, svarar sällan eller aldrig i telefon, och svar på 
mail är sällsynt och dessa mötes paranoja experter tror på fullt allvar att den egna 
verksamheten kan styras på detta vis. Varifrån har alla dessa stolpskott kommit? 
 
Varje kris medför något bra, det blir utrensning, och staten tvingas till avreglering även om 
kommunister och miljöanarkister streta emot vill förstatliga samhället, lämna EU och stänga 
gränserna, hej Nord Korea vi är på gång!  
 
Den privata bussbranschen lär för sin del få det hett framöver när hela samhället förändras, 
man har levt för länge på det allmänna, möjligheten att ta ansvar för den egna verksamheten 
och skapa underlag är begränsat, det finns alltid undantag och dessa firmor är att gratulera. 
 
Mitt Nyhetsbrev har uppnått väldigt mycket, inte för att mitt Nyhetsbrev är orsaken till 
insikten men lika väl kan vi se att Etanol debatten är slut där mp och v nu gör helt om efter att 
man bidragit med att skövla vår värld och är medansvarig till svälten på jorden. Regeringen 
har tvingats till att hitta en utväg från de årliga astronomiska bidragen till kollektivtrafiken 
varför utredningen hur man skall avreglera inte är aktuell utan är frågan vilken dag det sker 
och det radikalt, pang bums.  
 
Rättsrötan i våra domstolar har genom självmål av en domare blivit känd i hela världen. 
Länsbolagen går mot sin ände, bidragsturism går mot sin ände, pensionerna minskar när AP 
fonder svindlar bort hundratals miljarder kronor. Bussbranschens förbund lever på sista rycket 
när medlemsbidragen minskar, flygbranschen svensk flyg hade en motsvarande chef som på 
kort tid fick sitt förbund att total haverera med endast en kvarvarande medlem SAS och alla 
andra flygbolag har lämnat, rätt så! Ulo Maasing http://maasing.wordpress.com har 
omvandlats tillbaks till verkligheten och skriver nu sanningar på sin blogg och i tidningen 
Bussbranschen vem kan överträffa hans kunskap och skarpa penna?   
 
Jag känner mig nöjd med att stenen är i rullning, skeendet kan jag inte påverka, men väl 
bevakar och rapportera det jag ömmar mest för, övergreppen, turism och lögnerna om miljön. 
Mitt Nyhetsbrev upphör inte men glesas ut, och du är som alltid välkommen med att skicka 
dina inlägg, göra mig uppmärksam på galenskaper. 
 



Toni Schönfelder 
Tel Sthlm 08 519 706 16 detta nummer hittar mig var jag än befinner mig i världen. 
Fax 0034 966 69 81 58 
 
 
 
 
 
 
 
 


