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”För Sverige, i tiden” 
Under det senaste halvseklet har Sverige föränd-

rats både till det bättre och till det sämre. Det är 

det senare, och vad vi kan göra åt det, som detta 

handlar om. 

Statens våldsmonopol 

Krigsmakten (40 GSEK) 

Förutom flygvapnet och specialstyrkor, så är krigsmakten 

avskaffad. Hemvärnet är avväpnat. Sverige kan inte stå emot 

ens ett mycket begränsat strategiskt överfall. Gotland, ”Ös-

tersjöns Hangarfartyg”, är avmilitäriserat. Sverige kan inte 

hävda sina gränser och behärskar inte hela sitt territorium. 

Polisen (23 GSEK) 

Sverige har färre poliser per capita än andra EU-länder. Poli-

sen klarar upp allt färre brott. Många avskrivs direkt. Polis 

vägrar att fullgöra sina plikter. Många poliser slutar. Dålig 

organisation med svag ledning. 55 ”no go-zoner”. Poliser är 

rädda för journalister: de anser sig förhindrade att ingripa 

mot eller offentliggöra brottslighet som begås av personer 

med invandrarbakgrund. Polisen ljuger och bryter mot la-

gen. 

Domstolar och fängelser (16 GSEK) 

Domstolar dömer inte i enlighet med den allmänna rättsupp-

fattningen. Fångar släpps ut i förtid. Utvisningar verkställs 

inte (21 000 utvisningsbeslut har ännu inte verkställts). 

Offentlig service  

Räddningstjänsten 

Genom politiskt styrd kvotering har räddningstjänsten an-

ställt medarbetare som är direkt olämpliga. I vissa områden 

kan man inte verka eftersom staten inte hävdar sitt 

våldsmonopol. Avsaknad av räddningshelikoptrar gör att 

Sverige förlitar sig till hjälp från grannländerna. 

Skolan (231+42 GSEK, 65/91/37/42 fö/gr/gym/hö) 

Det välfungerande svenska skolsystemet med: folkskola, 

realskola/yrkesskola, gymnasium, högskola/universitet har 

ersatts med ideologiskt inspirerad skola efter DDR-modell.  

Vetenskap har ersatts med pseudovetenskap (genusteori, 

kulturmarxism, klimathysteri, ”the blank slate”).  Lärare är 

inte disputerade och saknar erfarenhet från yrkesverksamhet 

utanför högskolan. Högskolor och universitet har blivit för-

vuxna gymnasier med hela tiden sjunkande krav. Exempel: 

studenter förväntar sig bli svensklärare utan att någonsin ha 

läst en bok. 

Sjukvård (395 GSEK) 

Sjukvårdsystemet saknar felkorrigerande mekanismer. Det 

leds av amatörer med helt olämplig kunskap. Felhandlingar 

ses inte som ett resultat av en dålig process, utan som ett 

brott begånget av en medarbetare (Lex Maria).  

Cirka 16-17% av patienterna skadas i vården. Ingen vet, 

för ingen vill undersöka, men det antas att 7000 dödas varje 

år av den svenska sjukvården.  

Kostaden för sjukvården skulle kunna minskas med 20% 

på tre år. 

Infrastruktur 

Energiförsörjning (150 TWh ~ 150 GSEK) 

Baskraften utgörs av kärnkraft och vattenkraft. Den senare 

används också som reglerkraft. Marginellt bidrar vindkraft.  

Vindkraftens intermittens gör att man alltid måste ha lika 

stor reglerkraft inkopplad (det är därför man i Tyskland hela 

tiden varmhåller kolkraftverk (0,43 SEK/kWh) som står 

standby för den händelse att vinden mojnar).  

Kärnkraft (0,42-0,53 SEK/kWh) och vattenkraft (0,46 

SEK/kWh) är lönsamma, pålitliga, och utan allvarliga miljö-

problem.  Kärnbränsle (både uran och torium) finns inom 

landet. Kärnavfallet som finns lagrat i Sverige räcker till 

Sveriges energiförsörjning i 700 år i en gen 4 reaktor. 

Vindkraften (0,77-1,13 SEK/kWh) är kostsam, medför be-

tydande miljöproblem (hundratusentals dödade fladder-

möss, dödade örnar och andra fåglar, infraljud som stör 

vilda djur och människor), har en ekonomisk livslängd på 

10-12 år och problem med återvinning (vingarna kan inte 

återvinnas, 200 ton betongfundament). Vindkraften kräver 

reglerkraft för den händelse vinden inte blåser (det har hänt 

att det varit vindstilla från Atlanten till Ural). Utbyggd vind-

kraft kräver utbyggda kraftnät. En mycket dålig affär. Utan 

subventioner kollapsar vindindustrin. Den går för närva-

rande tillbaka i hela världen. 

Vägar, broar och järnvägar 

Nya vägar byggs inte, man lappar och lagar, och sänker 

fartgränser, vilket gör att kostnaden för transporter ökar. 

Många broar behöver förnyas.  

 Järnvägar är en bra idé i tätbefolkade länder. Men inte i 

Sverige där bara persontrafiken på stambanan mellan Stock-

holm och Göteborg är verkligt lönsam. Att bygga ut annan 

järnväg, inklusive höghastighetståg, är slöseri med medbor-

garnas pengar. 

Telekommunikation 

Den tidigare snabba utbyggnaden av fibernätet har bromsat 

upp. Marknadens aktörer bygger ut mobilnäten, men staten 

behöver stimulera 5G och annan ny standard och motverka 

uppkomst av oligopol och monopol. 

Internet är en vital del av samhället och måste fredas från 

ingrepp, censur och regleringar.   

Näringsliv 

Svensk industri är beroende av kvalificerad arbetskraft. 

Det kunde den tidigare få från utlandet genom en ”brain 

drain” inom Europa, så är det inte längre. Det svenska skol-

systemet klarar allt sämre att leverera arbetskraft. Basen för 

Sveriges välstånd försvinner. 

Statliga pålagor 

Genom att Staten hela tiden lägger på näringslivet allt fler 

pålagor (jämställdhetsplan, miljöplan, statistikuppgifter, etc) 

och stiftar allt fler lagar så blir det allt svårare att bedriva 

näringsverksamhet i Sverige, om man inte är ett mycket stort 

företag. 

Fackföreningarna har kommit att bli samhällsfarliga. De 

hindrar, för välståndets fortbestånd, nödvändiga föränd-

ringar. Ingen småföretagare vågar anställa. 

Samhällets nervsystem 

Ett fritt flöde av information är en förutsättning för att en 

organisation skall fungera väl. Sveriges traditionella inform-

ationskanaler är varken allsidiga eller konsekvensneutrala. 

Det är därför som de krymper och webbplatser växer.  

Sveriges Radio och TV får pengar genom tvång, obero-

ende av hur dåliga program man gör. Sedan mer än 50 år har 

”public service” rekryterat nästan uteslutande från extrem-

vänstern. Mer än 80% av journalisterna sympatiserar med Fi, 

vänsterpartiet, miljöpartiet eller socialdemokraterna.  

Konsekvensneutral nyhetsförmedling finns inte inom 

public service. Man förlorar hela tiden användare. 

Tidningar har presstöd. Därför är de inte beroende av sina 

läsare. Den vänsterextrema ETC-gruppen har satt i system 

att utnyttja presstödet och lever uteslutande på detta. 

Tidningarna förlorar hela tiden läsare till svenska och ut-

ländska webbplatser. 

Internet. Röster har höjts från politiskt håll för att censu-

rera Internet, såsom redan skett med Facebook, Twitter och 

Google. 

Migrationen 

Sverige har alltid haft immigration och emigration. Några av 

mina förfäder var Valloner och experter på bergsbruk. De 

inbjöds att flytta till Sverige från Belgien. Andra släktingar 

utvandrade till USA och Australien.  

Under och efter WWII kom finländare, balter, och senare 

italienare, och andra, tex greker, polacker och jugoslaver. 

Ungernrevolten och kväsandet av Pragvåren gav ett in-

flöde av kompetenta människor. När mullorna grep makten i 

Iran så flydde 60 000 välutbildade perser med ett i huvudsak 

västerländskt synsätt till Sverige. Betydelsen av den vitamin-

injektionen kan inte överskattas. 

De asiater som invandrat från Sydkorea, Japan, Kina, Vi-

etnam, Filipinerna, Thailand, mfl, har lägre brottslighet än 

svenskar och högre förvärvsfrekvens. Denna immigration 

har varit lyckosam och mycket värdefull för Sverige. 

Alla de hitintills uppräknade har snabbt assimilerats i det 

svenska samhället.  

Under de senaste åren har migrationen förändrats. 

Det stora inflödet av främst unga män från muslimska 

klansamhällen har givit en explosion i antal våldtäckter (Sve-

rige lär vara världsledande). Gängbrottsligheten ökar, likaså 

överfall, rån, mord, misshandel, osv.  

De nya immigranterna har en mycket låg försörjnings-

grad. De kommer aldrig att nettobidra till samhället. Det 

beror på deras kultur och religion (islam), samt deras låga 

utbildning. Många är analfabeter eller har 2-3 års utbildning. 

De kommer från grupper med en IQ som ligger en till två 

standaravvikelser under den svenska. Sannolikheten att de i 

framtiden skall kunna nettobidra är noll. Den typen av ar-

bete som de är lämpade för är det ont om i Sverige. 

 

 

Migrationens behov och kostnader 

Det saknas  

 700 000 bostäder  

Att bygga 700 000 lägenheter kostar 2.2MSEK*700 000 = 1540 

GSEK. Jämför med Sveriges BNP som var 4155 GSEK för 

2015 

 Sjukvård, Tandvård 

 Daghemsplatser, Skolor 

 Reningsverk, Vattenverk 

 Vägar, Elkraft 

 500 000 nya arbeten 

 Polis, domstolar och fängelser 

Många migranter är multisjuka, resistenta bakterier, TBC, 

mentalsjuka, kriminella, klankultur, etc. 

År 2013: Helårsanställd och företagare, som försörjer 

sig själva, utgör 69% av befolkningen i ålder 20-64 år. 

Bland migranterna var det 25% efter 8 år och 34% efter 15 

år. 
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