Parti(er) att rösta på!
Demokrati, ideologi eller inte. Vad/Vem
representerar våra partier egentligen?
Svensk politik idag leder ofelbart till
förskingring, korruption och inavel. Vi
väljare måste aktivt börja söka kunskap,
sanningar och svar, någonting som ofta
undanhålls oss.
Som de flesta andra så har jag åsikter om saker och
ting som både händer, och inte sker. Här hemma i
Sverige så sympatiserar jag i första hand med mina
egna åsikter som något av en referens skulle jag
vilja säga. Ett sätt att konstruktivt ta mig ann och
utveckla olika ställningstaganden samt öppna upp
för en form av utbyte och kanske också samverkan
som medlem i ett parti. Ett slags samförstånd som
då aldrig får kännas tvingande. Något som inte
bara handlar om respekt, utan också om ett ärligt
välkomnande och personlighetsacceptans.
Att vara öppen har med livsglädje, demokrati och
ideologi att göra. Att varken vilja veta eller förstå
har antingen med uppgivenhet eller trångsynthet
att göra, vilket då i sin tur gynnar makten som
sådan.
Sverige som företag är än mer en realitet idag än
någonsin tidigare. Vår infrastruktur, hälsovård och
skatteintäkter lockar till sig allt fler ”investerare”.
Statligt, kommunalt och inhemskt privat ägande är
inte längre någon självklarhet, vilket kräver mer
politisk insikt, förstånd och förståelse för hur både
marknad och vi människor fungerar. Vad
innehåller ett parti? Vilka personer utgör ett parti
egentligen? Hur pass lojala och kompetenta är våra
partier när det gäller att åstadkomma det som
krävs för alla medborgares gemensamma bästa?
En politik med förutsättningar bygger på närvaro,
samförstånd, delaktighet, ledarskap, förmåga och
att kunna leverera i tid om Sverige ska ha en chans.
Närvaro i verkligheten, den vi
själva skapat och livnär oss på, är
det nog många av oss som
känner av. Men trots alla
umbäranden så känner nog de
allra flesta sig hemma och trygga
med sin tillvaro. Vart skulle vi
annars ta vägen och sysselsätta
oss med? Det varumärke Sverige
representerar, egenskaper som
samförstånd och delaktighet,
kräver ett ledarskap som vi kan identifiera oss
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med. Politik i sak måste präglas av förmåga och gå
att genomföra!
Företag och företagande handlar om att tjäna
pengar och att skapa en form av mervärde, att gå
med vinst. Visst företagande handlar också om att
”generera”
pengar,
något
som
all
samhällsutveckling bygger på. Politiska partier är
inga företagare i den mening som Sverige är i
behov av. Svenska politiker har visat sig
häpnadsväckande inkompetenta på alla nivåer då
det gäller att starta, driva och avveckla
verksamheter. De förluster som våra svenska
politiker orsakat oss skattebetalare handlar om
mångmiljard belopp. Om vi som land och nation
ska komma tillrätta med alla oegentligheter så
måste vi rösta på partier med insikt om just detta,
ett kunnande inom ämnen som kvalité och
kontroll. Skattepengar i alla sammanhang och
transaktioner måste gå att redovisa och räkna
hem!
Människan är föränderlig
och anpassningsbar på ett
sätt, men inte på ett
annat. På ett sätt så tror
jag att det går att påverka
människor och föra en
dialog som leder någon
vart, men inte på ett
annat. Barn är människor
de med, på alla sätt. De
talar om och säger ifrån
på alla de sätt som bara barn kan, samtidigt som de
delar med sig av all deras alltigenom positiva
energi och glädje att leva. Något att ta till sig och
dra lärdom av!
Precis som i verkligheten så finns det även här en
fortsättning som följer. Politiska partier i all ära,
men i vilken riktning? Diket till höger eller till
vänster, eller ska vi backa bakåt till en tid som
redan är passé? Svenska partiers ambition borde
vara att befinna sig i framkant med ett för Sverige
lojalt och sanningsenligt beteende ”på rätt sida
vägen” så att säga, den sida som är framkomlig och
tar hänsyn till verkligheten som den ser ut och är.
Om vi skulle sätta fel parti bakom ratten så kan en
frontalkrock leda till slutet fortare än vi tror. Några
spelutrymmen för misstag nu och framöver finns
inte längre kvar.
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