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Den enes död
den andres bröd
J

ust nu försiggår en gigantisk omflyttning av
ekonomiska medel från vissa samhällsgrupper till andra som redan har det gott ställt.
Det gamla talesättet ”Den enes död, den andres
bröd” är det som gäller. Efter pandemiåren och nu
i verkningarna av Putins krig har mycket ställts på
ända för många i samhället. Nu talar jag inte om
all sorg och bedrövelse många har drabbats av genom pandemin utan om den allt mer kritiska situation många lever under när det gäller ekonomin. En
stor del av svenska folket klarar inte att betala 6000
extra per månad för utgifterna för livets nödtorft.

R

äntorna höjs, och i dagarna får vi höra vilka
stora vinster bankerna gör, Handelsbankens
vinst är till exempel ”all-time-high”. Våra elbolag tjänar enorma pengar. De vill helst sälja allt
de producerar utomlands där de kan få mest betalt.
Det finns elverkschefer som på fullt allvar anser att
deras konsumenter bör avsätta 50 000 till 70 00 för
att klara att betala vinterns elfakturor. ICA-handlarna redovisar rekordvinster, de har aldrig tjänat
så bra som nu. Priserna för konsumenten går upp
vecka för vecka, inflationen närmar sig tio procent.
Ekvationen går inte ihop. Några får betala alldeles för mycket för det de behöver medans andra får
på tok för mycket betalt för sina varor och tjänster.

D

et är sådana här omständigheter som kan
leda till katastrof i ett land. Jag vet en som
skulle gnugga händerna då. Nu när världen har så många problem att tampas med borde det ligga i varje lands intresse att dess hela
befolkning ska får en chans att överleva. Eller är
det så att de styrande har en annan, hemlig agenda? En ättestupa kan se ut på många sätt.
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