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V e r s i o n

Har det tjafsats färdigt nu
så vi kan återgå till väsentligheterna

J

ag orkade inte titta på alla program som
föregick valet. Rallarsvingarna, pajkastandet, ”korvsnacket”, beskyllningarna och
okvädingsorden stod mej upp i halsen. Som
jag trodde fick Sverigedemokraterna fler röster
än Moderaterna. Många väljare har säkert bytt
parti. Det förvånade mej att Centern gick tillbaka så pass som de gjorde. Säkert ogillade flera
centerpartister att Annie Lööf sa att Magdalena
Andersson var hennes statsminister. Jag trodde
annars att det skulle uppskattas mera att hon
valde att rakryggat stå fast vid att välja bort SD
fast det kostade henne en chans att få makt via
”det blå laget”.

N

u lär vi få genomlida otaliga talmansrundor och se och lyssna till fortsatta
påhopp på varann och kiv om praktiska
saker, ministerposter, krav på lokaliteter och
diverse förbehåll som ska uppfyllas. Väljarkåren

kan återgå till sin sömniga tillvaro i full förtröstan
att de nu bidragit till att problemen med de s.k.
utanförskapsområdena och den accelererande
kriminaliteten nu en gång för alla fått sin lösning.

K

riget i Ukraina tycks bortglömt. Är det
ingen som begriper vad som händer om
Putin tillåts vinna? Hur är läget med Nato-medlemskapet? Vilka hemliga eftergifter har
gjorts gentemot Turkiet? Vad tänker de styrande
göra för att inte hela Sverige ska gå i putten? Är
det någon som minns när Hyland i ett av sina
program bad svenska folket att ”släcka ner” en
kväll för att se vad det gjorde med energiförbrukningen. Före valet vågade ingen gå ut med
några obekväma idéer i den vägen. Skulle det
vara omöjligt med lite samarbete över blockgränserna då man hjälps åt i stället för att ägna
sig åt skyttegravskrig. Världen befinner sig i en
kris och krigssituation som lätt kan eskalera.
Krigsvintern som Magdalena Andersson pratat om är
en stundande realitet. Får
allt fortsätta som nu kanske det inte finns så myck9
et kvar att ”regera” över?
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