
Ledare Juli 2014 
 
Bäste läsare, 
 
Den svenska kulturen som domineras av fegt konfliktundvikande och ett ruttet 
lagomtänkande, jantelag och desperat konsensusmentalitet. Detta beror också på en naivt 
tönthygglig dumsnäll blåögd svensk uppfattning att man ska tro alla om gott och det är fel att 
”brännmärka” och ”peka ut” de som är inkompetenta, lata eller korrumperade. 
 
Jag har därför i drygt ett år haft uppehåll med nyhetsbrevet.  
Avregleringar blev omregleringar, politikernas makt genom att upphandla stryper enskilda 
företagens innovationsmöjlighet, allt är slimmad till enformighet. Ingen bryr sig. Tiden för 
Alliansen går mot sitt slut och som oftast är året innan ett nyval, sker ingenting – alla politiker 
befäster sina positioner för att få ha kvar sina lönande uppdrag –  
 
Mitt i denna stiltje känner sig regeringen hux flux hårt ansatt, då övergår man till attack, 
kastar in i debatten satsningar överstigande 400 miljarder för järnvägen, man kritisera 
Trafikverket och Tågoperatörerna vilka är till 80% statligt ägda. Det gäller att vrida om 
rodret, behålla makten, då får man lova vad som helst, det blir i slutändan andra som får 
endera lägga ned projekten i brist på pengar eller så förlängs löftena för att infrias långt 
bortom denna generation! Men fint låter det! 
Samtidigt slickas det om munnen bland alla konsulter, det är julafton nästan jämt under 
närmaste årtionden när det skall utredas för nya höghastighetståg på nya banor, hur det skall 
betalas, det blir andra konsulter som skall utreda. Miljarderna rullar innan spaden satts i 
marken. Hela landet blir involverat ned till minsta kommun i utredningar och möten, Visita, 
organisationen för hotell och restaurangbranschen har säkra inkomster för årtionden framåt, 
jublet tar inte slut förrän räkningen kommer! Den kommer på skattsedeln! 
 
Tillbaks till verkligheten! 
Det är inte bara frågor inom resenäringen och kollektivtrafiken som haltar, man upplever det 
i samhället i stort, varför folket inte väntar utan tar saken i egna händer, de som kan, lämnar 
landet, en halv miljon (500 tusen) svenskar har insett att vi har ett systemfel. Motsvarande 
Göteborg som lever i annat land! – det handlar inte bara om pensionärer – det är 
entreprenörerna och kunskapen som lämnar landet, Brain-Drain 
 
I slutet av 1800-talet i Sverige skedde den första stora emigrationsvågen. Människor lämnade 
landet i hopp om att finna en bättre tillvaro utomlands, framförallt i USA, än den som erbjöds 
i Sverige. Svälten föranledde detta fenomen. Frågan som man då kan ställa sig är om ”all 
gallimatias” i dagens Sverige föranleder en ny emigrationsvåg? Denna gång är det dock inte 
svält svenskarna flyr från utan politik – viljan att leva i frihet, något som i dagens Sverige inte 
längre är möjligt för allt fler svenskar. 
 
Eller som Ian .Wachtmeister  kommentera det (nedan) Betänk att det är lättare för folket att 
byta politiker än för politikerna att byta folk. 
 Skall vi behöva ha det så? Du kan göra din stämma hörd till höstens val. EU valet var för 
många en kuslig påminnelse om att väljarna ytterst har makten, eller som Ian Wachtmeister 
skrev i sin debatt artikel adresserat till Statsministern Reinfeldt som du kan läsa här: 
 
 Se folket som Dina arbetsgivare och inte som Dina undersåtar. 
 Ge raka svar på raka frågor. Ju känsligare frågor desto viktigare att Du besvarar dem. 



 Ge oss ett entydigt svar på frågan varför Sverige ska ta emot fler asyl- och 
anhörighetsinvandrare än något annat land i Europa i proportion till sin 
befolkningsmängd. Var också ärlig och tala om hur mycket denna politik kostar! 

 Gör klart att Sveriges lagar är byggda på kristen etik. Förklara och försvara detta, 
innan någon i Din närhet lyckas förbjuda även de orden. Eller utnämna kristna 
svenskar till rasister! 

 Mobba inte politiska motståndare! Föregå med gott exempel. Du är statsminister! 
Beskyll inte andra för att ha en felaktig människosyn! 

 Gör inte om misstaget att söka överenskommelser med Miljöpartiet, innan Du vågar 
agera. Nu får det räcka!! 

 M förlorade massor i EU-valet och MP gick fram, därför att Du inte ville/vågade ta 
strid med dem och nämna för alla vilken livsfarlig politik MP vill föra. Din stab vet 
detta, medan Du i stället talar om hur farliga SD är… 

 Förklara uttrycket att “Sverige har råd” med än det ena än det andra, när Du låtit 
svensk infrastruktur (vägar, järnvägar m.m.) förfalla. Det hade vi tydligen inte råd med 
enligt Dig! 

 Använd inte nedlåtande benämningar som “särintresse” på grupperingar som Du inte 
tycker om. Dina uttalanden om att svenska försvaret är ett särintresse har redan kostat 
Ditt parti hundratusentals röster. 

 Analysera världshistorien (ingen svensk har större resurser än Du) och undersök om 
något land haft framgång med en politik som lägger sig platt för främmande religioner, 
intressen och kulturer! 

 Betänk att det är lättare för folket att byta politiker än för politikerna att byta folk. 
Trots att ni alla på sistone varit framgångsrika med det senare. 

Med uppriktig hälsning 

Ian Wachtmeister 

Tillbaks till det alldagliga 
I stort sett hela den svenska turistindustrin hänger ihop med varandra, hela transportnäringen 
styrs av trafikhuvudmännen/ trafiknämnder det är landstings och kommunpolitiker som är den 
verkliga orsaken till att en hel bransch i finansiella termer, närmast är i obestånd.  
Hur kan någon vettig person få en att tro att detta är fri verksamhet? Har alla tappat vettet? 
I USA skulle merparten av de regler, vilka existera här i Sverige och ses som ”nödvändiga”, 
vara brott mot federala lagar och därmed beivras med långvariga fängelsestraff. 
 
När insikten om tillståndet är obotlig, vad kan jag då mer bidrar med? Jag har sagt det som går 
att säga, pekat ut alla som bär orsaken som trots sin inkompetens får fortsätta då det saknas 
lämpliga kandidater får man förmoda. Eller så är det medvetet man väljer kandidater som 
infoga sig och skyddar systemet, sådana exempel har vi gått om i historien, det brukar inte 
slutar väl. När svenska regeringen för att göra det bekvämt för sig beslöt att ge myndigheterna 
mer makt och rätten att skapa regelverk utan att behöva se helheten, gjorde man ett fatalt 
misstag, vem rättar till detta? Så snart regeringen blir inblandat är risken för ministerstyre och 
därmed har man skapat ett icke ansvarsfullt system där tjänstemännen får lov härja fritt utan 
att behöva ta ansvar! 
Det blev ett samhälle med små påvar som var och en tillåts härja onkontrollerat. 
 



Det finns ett antal medier som hänger på och rapportera snällt vad som förväntas av dem, 
annars får de inga annonser. I andra länder dödas folk för att få uttrycka sin åsikt. Vad sker då 
i Sverige vilket gör att alla är så fogliga? Den som inte följer reglerna är omedelbar mund död 
– han får inga uppdrag och då räcker inte inkomsterna för överlevnad.  
Detta system är väl beprövad i stora delar av världen och heter planhushällning! 
Vi har 70 års erfarenhet av detta från andra sidan Östersjön och i Sverige inför vi det under 
nutid och ingen våga ”moppsa” till sig!   
För att runda av det hela har man föreningar och förbund som legitimera det osannolika. 
 
Att vara godtrogen 
När jag började mitt yrkessamma liv så trodde jag på fullt allvar att Sverige inte hade någon 
korruption — för de som annars skulle varit korrupta sade ju att det inte fanns någon. Men 
gradvis har jag blivit varse att Sverige är ett av de mer korrupta länderna jag sett. Såpass att 
till och med tjänstemän i nyblivna demokratier i öst och många andra länder reagerar.   
 
När korruption mäts, så hamnar Sverige ofta fläckfritt. Problemet där är att man letar efter fel 
sak i sådana mätningar, och därför ger det inte utslag. Grejen är att vi inte har korruption i 
betydelsen mutor och bestickning. Pengar byter vanligtvis inte händer i Sverige när man 
bryter mot regler. Vi har något mycket svårare att komma åt: vänskapskorruption.  
Hela det svenska systemet är byggt utan immunitet mot sådan korruption, och därför finns den 
idag överallt. Fullständigt endemiskt. 
  
Eftersom det inte finns någon korruption i Sverige, åtminstone enligt den officiella 
beskrivningen av oss själva, så finns det heller inga åtgärder mot den. Ungefär som det inte 
finns någon HIV-smitta i Kina, enligt den officiella synen, och därför finns det ingen 
anledning att skaffa mediciner. 
Det här är allvarligt. Och det blir extra allvarligt när vi ser att även skyddet för vår demokrati 
är infiltrerat av den här endemiska korruptionen. Den går som en röd tråd genom rättsväsende, 
genom polis, genom förvaltning, genom varenda skrå som annars ska upprätthålla neutralitet 
och opartiskhet. Det kusliga blir att de som betalar blir offren, du och jag och kan inte värja 
oss! Den som bryter och lyfter fram felaktigheter som Inga Britt Ahlenius, 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Inga-Britt_Ahlenius blir deporterad eller just det, mund död!  
 
Är det någon som tror att detta leder till något annat än en total korruption? När ankdammen 
hålls så liten att samtliga personer som ska kontrollera varandra i tjänstemannarollen är 
personligen bekanta på nivån att de varit nära arbetskamrater och ofta nära vänner? 

 
Många som läser vill ha konkreta bevis, ta den här som ett bra exempel när det utomlands 
slog ned som en bomb, att en domare i Sverige, Tomas Norström är med i samma 
intresseförening som ena sidan i målet, och personligen hade arbetat tillsammans med dem, 
och ordet “korruption” förekom överallt i världen. Här i Sverige sade man i stället “Va? Vi? 
Nääää?”. Norström som domare, på frågan om hans korruption, sade rakt ut “nää, jag har gjort 
bedömningen att jag inte är jävig.” Det finns inga skyddsmekanismer mot 
vänskapskorruption i den svenska författningen eller tillämpningen av den. Därför finns den 
överallt. Därför lyftes Nordström inte bort och kompis gänget till domare höll varandra om 
ryggen. 
 
Orsaken till detta tror jag finns i den svenska kulturen som domineras av fegt 
konfliktundvikande och ett ruttet lagomtänkande, jantelag och desperat konsensusmentalitet. 



Detta beror också på en naivt tönthygglig dumsnäll blåögd svensk uppfattning att man ska tro 
alla om gott och det är fel att ”brännmärka” och ”peka ut” de som är inkompetenta, lata eller 
korrumperade. 
Bråk och konflikter är fult, det är osvenskt och folk vet inte vilket ben de ska stå på. En följd 
av detta blir att man monterat ner det personliga ansvaret. Gå tillbaks till 70-talet när man 
plockade bort straffet för tjänstefel för ämbetsmän som gjorde misstag i tjänsten.  
Får jag därför runda av det: 
“inte förekom det några påtryckningar, det var erfarenhetsutbyte“, 
 
Välkommen till ett nytt Nyhetsbrev ” Varning Schönfelder”, det blir inte många detta år, det 
känns tradigt när enformigheten tar över, se hur skattepengarna bara rinner iväg, och få bryr 
sig, skyddet för det enskilda företaget som politikerna slår fast, förblir läpparnas bekännelse, 
tusentals medarbetare i olika organisationer som rimligen borde värna för den fria 
företagssamheten istället blir delaktiga i att slå undan fötterna på småföretagen som betalar 
deras löner. Sverige befinner sig i ekonomisk utförsbacke, det vill man inte höra, däremot i 
andra länder ser man med stor sorg på vad som sker i Sverige och framför allt tillåts ske. 
 
Mer om detta i detta Nyhetsbrev, det är lär inte bli kommande generationer som skall lösa det 
hela, vi får snart se problemen i en ny dimension när olika bubblor spricker, därför blir den 
nuvarande generationen ansvarig, den som ställt till det, och det blir inte nuvarande politiker 
som lär få förtroendet av folket som förts bakom ljuset. Du har snart en valsedel i handen, i 
september är det du som kan ge din röst, läs då vad mp, v och FI innebär för Sverige!   
 
Så kan det bli i det slutna och självgoda systemet. 
  

Toni Schönfelder 
 
 


