
KOM LOSS STEFAN LÖFVEN!  
 

"Sveriges förhållande till främmande makter är gott". Så inleddes trontalet till och med 1974. 
 
Om regeringsbildningen ska vara knuten till verkligheten måste den självklart ske inom den 
ram det goda förhållandet till främmande makter anger. Sverige stod som värdnation 8-21 
september 2017 för marinövningen Northern Coasts 17 (NOCO 17) där Finland,Estland, 
Lettland, Litauen, Polen, Norge, Danmark, Belgien, Nederländerna, Kanada, Tyskland och 
NATO-förband deltog.  
 
Vid olyckshändelser omkom 8/9 en polsk soldat och 18/9 en dansk marinofficer. Sveriges 
statsminister sände inga kondoleanser. Alla deltagarnationerna utom Sverige och Finland är 
medlemmar i NATO. Finlands president har förklarat, att Finland söker medlemskap i NATO 
så snart Sverige gjort det. Det goda förhållandet till Finland beror på Sverige! NATO kräver av 
sina medlemstater att de anslår minst 2 procent av sin BNP till försvaret. Sveriges nuvarande 
andel är 1 procent och sjunkande. För att återupprätta det goda förhållandet till NOCO-
deltagarna måste Sverige alltså snabbt fördubbla anslaget till försvaret. Det kan enkelt göras 

genom överföring från den nu bedrivna invandringspolitiken. Dessutom måste invandringen 
stoppas för att försvarsviljan ska återställas. 
 

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna vill inte att Sverige blir medlem i 
NATO. Därför får de tre partierna inte bli medlemmar i regeringen 2018-2022. Centerpartiet 
och Liberalerna vill inte stoppa invandringen. Därför kan dessa två partier inte få ingå i 
regeringen 2018-2022. De behövs inte heller för majoritet. Således återstår tre partier, 
Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. De har tillsammans 192 mandat 
av  riksdagens 349, alltså en tydlig majoritet. Där finns också tillräcklig personlig kompetens. 
 

Nästa grunduppgift för den nya regeringen blir att återställa demokratin enligt 
regeringsformen. "Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning...". I verkligheten är 
åsiktsbildningen ingalunda fri. SRTV dominerar och där har lyssnarna och tittarna inget 
inflytande över sändningsinnehållet. Problemet har påtalats i varje fall sedan 1968. Trots 

medieprogram har SRTV aldrig presenterat det system med sändningsföreningar som råder i 
Nederländerna i snart 100 år. Självklart måste konsumenterna och inte producenterna 
bestämma innehållet. 
 

Som tredje huvuduppgift, också den en demokratiuppgift, för den nya regeringen kan 
anföras reduceringen av Sverigedemokraterna från 17,5 till 0,5 procent. Den traditionella 
skillnaden i svensk politik, mellan blått och rött, kan beskrivas som gränsen mellan väljare 
som vill ha lägre respektive högre skattenivå. Det är allmänt accepterat, att de blå och de 

röda är ömsom i regering och ömsom i opposition. Väljarna avgör i val. Sverigedemokraterna 
går öppet in för att bli vågmästare. Makten över skattetrycket flyttas då över från väljarna till 
medlemmarna i SD  vilka utövar sin makt via ombuden på SD:s landsmöte. Om övriga sju 
riksdagspartier återgår till den invandringspolitik de själva hade fram till 19840701, som då 
var okontroversiell, försvinner SD:s existensberättigande. 
 



Här, Stefan Löfven, har du de tre viktigaste uppgifterna kommande fyra år.Talmannen är 
säkert en duktig grundlagsjurist men ingen politiker. I så fall hade han ju varit partiledare. 
Men som ledare för riksdagens största parti 
är du den främste politikern i riksdagen. Vilken socialdemokratisk väljare tror du skulle 
motsätta sig, att du  löste de här tre uppgifterna? 

 

Alltså, Stefan Löfven, kom loss, kasta loss från VP och MP, (C och L behövs inte!) 
 

Carl P Herslow 

Ordförande i Skånepartiet 
 


