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Löfven talar till nationen...,
till staten, eller dig och mig?
Efter statsminister Löfvens tal till nationen,
(23/3) verkade kritiken mena att det var ett
ödesdigert, opolitiskt och bra tal. Jag är inte
förvånad, säger inte emot, men samtidigt så
håller jag inte med. Vad var det Löfven sade
egentligen? Vad innehöll talet? Ord och inga
visor, eller drog han en vals (till)?
”Varje person har ett tungt ansvar!” var ett
budskap. Men hallå... ”ansvar”… staten själv
då? Det finns ett talesätt: ”Rädda sig själv
först innan man försöker rädda andra.”
Av någon anledning så känns det som att det
är just vad statsmakterna håller på med nu.
De 500 miljarder riksbanken lovade låna ut
till drabbade företag, vad fick de egentligen?
SvD näringsliv skrev redan då (23/3)
att kraven var för omöjligt högt satta.
Noteringar Referenser Bilagor Debatt

Det behövs inte så mycket fakta att referera till för
att förstå att rädda företagen var det inte tal om
redan från första början. Nu idag har verkligheten
bakom Stefan Löfvens svek börjat visa sig i allt fler
företag som läggs ner ”och som en konsekvens av
det”, den alltmer ökande arbetslösheten.
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Sverige; ett framtidsprojekt,
eller tvärnit rakt ner i diket?
Det finns något som säger att kriser (och att
skapa kriser) vinner man röster på i val och
att människan gärna samlas kring konflikter.
Sveriges statsminister Stefan Löfven vinner i
popularitet oberoende hur Coronapandemin
utvecklas och hans regering agerar, eller inte.
Realpolitiskt så är detta en verklighet som vi
står inför och egentligen ingen vill ta till sig.
Det är viktigare att stödja staten än att själv
tänka efter om det staten gör är rätt eller fel.
Nu idag, mitt i Coronakrisen, så måste vi alla
komma samman och blint lyda så som vi blir
tillsagda oberoende om det är rätt eller fel.
De som vi populistiskt hyllar idag, kommer vi
också tvingas leva med framöver. Om vi inte
lyfter blicken upp ur diket, då syns inte
heller ”vår framtid” dit vi är på väg!
Noteringar Referenser Bilagor Debatt
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När EU öppnar upp för att
resa, då undantas Sverige!
Om vi nu ska prata pandemistrategier under
Coronakrisen, så har Sverige internationellt
och som vanligt stuckit ut med att veta bäst,
om vi får säga det själva. Men om man ser på
resultat och konsekvenser av alla direktiv och
förmaningar som påtvingats oss så här långt,
så har Sverige milt sagt gjort bort sig. Inte vi
befolkningen, men politiker och myndigheter
som vi litat på. När våra grannländer och EU
nu öppnar upp sina gränser så får vi i Sverige
inte vara med. ”Sverige är inte trovärdigt!”
Realpolitiskt så är det både förståeligt och en
katastrof på samma gång. Alla kan förstå ”att
när vårdpersonal påtalar en total avsaknad
av skydd och ansvariga chefer och politiker
naivt avfärdar det med att inte känna
igen sig i den bilden, då saknas insikt!”
Noteringar Referenser Bilagor Debatt

När nu Sverige kört har och fortsätter att köra sitt
eget race när det gäller Coronapandemin, då gäller
det också att veta bäst och att ha på fötterna.
Politiskt sett så har Sverige totalt misslyckats med sin
strategi, vilket bevisas av omvärldens ovilja att ta
emot och välkomna oss som turister.

