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Annika Ström Melin… 

 
…har gjort mycket för att lära oss mer om EG och dess regelverk men när 

det gäller Euron och dess konsekvenser har hon tydligen blivit försedd med 

stora skygglappar! Hon anser att Euron förbättrat samarbetet inom EU. 
Sanningen är ju den att Euron är för stark för bl a Grekland, Spanien och 

Portugal och för svag för Tyskland. Detta har medfört att Tyskland kunnat 

öka sin export och fått stora överskott i sin handelsbalans medan övriga 
fått underskott i sin handelsbalans och blivit hårt skuldsatta. Förmodligen 

räcker inte det lån på 1000 miljarder kronor som Eurostaterna beviljat 

Grekland. Risken är att Grekland kommer att ställa in sina betalningar. Man 
kan notera att de 1000 miljarderna inte finns i sinnevärlden utan har fått 

lånas upp. Tyskland har fått låna upp de 200 miljarder kronor som de bidrar 
med! Detta kan medföra att Tysklands upplåning kommer att överskrida de 

3 % av BMP som EU-lagarna maximalt accepterar. Tror Annika Ström Melin 

att relationerna mellan Tyskland och Grekland förbättrats av att Tyskland 
får skuldsätta sig för att bl a vissa personer i Grekland går i pension vid 47 

års ålder? Läser inte Annika Ström Melin tidningarna? 

 
 

Lars Calmfors… 
 

…bluffar om jobbskatteavdraget och om Euron… 
Jobbskatteavdraget skulle enl. Lars Calmfors medföra att lönebildningen 

skulle dämpas men det har den inte alls gjort. De rapporter från USA som 

Lars Calmfors hänvisar till finns inte och lönehöjningarna i Sverige har varit 
strax över 3 % både före och efter att jobbskatteavdraget infördes. När det 

gäller Euron så anser denne professor att Sverige bör gå med i eurosamar-

betet av solidaritetsskäl. Lars Calmfors har aldrig spårbara källhänvisningar 
utan det han säger är uppenbarligen hans privata politiska åsikter som han 

försöker förstärka med lögnaktiga källhänvisningar! Detta är vämjeligt! 

 
 

Miljöpartiet… 

 
…bluffar om biltrafikens koldioxidutsläpp. Sanningen är den att hela 

transportsektorn svarar för endast ca 20 % av Sveriges koldioxidutsläpp. 

De stora utsläpparna är i stället bostäderna, industrin, jordbruk och 
skogsbruk! Miljöpartiet har argumenterat starkt för etanol som fordons-

bränsle. Om Brasiliens hela odlade areal skulle användas till Europas  
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transportsektor skulle det räcka till 

ca 5 % av behovet! Om Europa 
självt skulle odla grödor för etanol-

produktion skulle det räcka till ca 1 

% av behovet!  
När det gäller biogas så kan den 

ersätta ca 5 % av Europas behov av 

fordonsbränsle! Om man försöker 
att effektivisera produktionen av 

grödor med hjälp av handelsgödsel 
så ökar mängden växthusgaser så 

att den nettoeffekt som grödan 

skulle kunnat ge går helt eller 
delvis förlorad! Att använda 

metoden med flytgödsel ökar också 

mängden växthusgaser i atmos-
fären. Det blir en soppa med helt fel 

bakterieflora som ger gödsel som 

inte växterna är anpassade till! 
Stallgödseln och urinen måste 

separeras! 

Höghastighetståg, dvs tåg som går i 

300 km/tim eller mera, drar cirka 
tre gånger mer energi än tåg som 

går i 200 km/tim. I Sverige som är 

ett så glest befolkat land lönar det 
sig inte med höghastighetståg. Man 

bör i stället satsa på dubbelspår och 

på trådbussar och trådlastbilar 
istället! 

 
Människan måste alltså satsa på 

andra lösningar t ex elfordon med 

batteri eller strömavtagare. 
Tekniska lösningar för detta finns 

redan.  Miljöpartiets okunniga 

dravel ger ingen bättre miljö utan 
bara ökade kostnader och ökade 

konflikter i samhället till ingen 

nytta! Och energin vi behöver 
måste, på sikt, komma från solen 

men inte via växterna som endast 

tar upp cirka 0.5 % av solenergin!  
 

Sänd gärna in synpunkter och kommentarer på innehållet i denna tidning. Har du 
andra idéer till innehåll så kom med tips eller skriv ihop något själv. Din identitet 

är skyddad av det s.k. meddelarskyddet. Tidningen förbehåller sig rätten att 
avkorta och redigera inkomna artiklar. Du som kritiseras i tidningen har rätt till 
replik. Inga artiklar honoreras. /Redaktionen 
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