
Varför växer missnöjet runt om i världen, i u-länder, i Sverige och andra 

rika länder ? 

De flesta regeringar i världens olika länder finner efter ett tag att missnöjet med deras politik 

växer.  

Detta är ingen ny företeelse, de styrande hade långt innan idén om demokrati formulerades 

efter ett tag fått växande krav på sig att göra något åt växande problem. 

Människor försöker alltid på olika sätt trygga sina försörjningsmöjligheter. När människor, 

och för den delen även djur, finner att tillgången på föda och tillräckliga mängder vatten av 

godtagbar kvalité försämras flyttar de på sig om den möjligheten finns. Det är därför grupper 

av människor sedan hundratusentals år började lämna Afrika och efter hand spred sig till så 

gott som alla landområden på vår planet.  

Var de åtråvärda platserna redan upptagna blev det ofta konflikter och krig. Folkvandringar 

och flyktingströmmar beror väsentligen på detta. Var nykomlingarna bättre utrustade så fick 

de tidigare ankomna flytta på sig till ännu lediga områden (Samerna drevs norrut). 

Inbördeskriget i Syrien bottnade från början i problem med vattenförsörjningen i vissa 

områden. Människorna i dessa protesterade mot att staten inte gjorde tillräckligt för att 

förbättra situationen. 

Hitler lovade tyskarna ”Lebensraum” (livsutrymme). Massor av svenska utvandrade till USA 

i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet för att undgå svältdöden, andra for till 

Sydamerika o.s.v. 

Det senaste årtiondet har vi i Europa fått ta emot mängder av flyktingar från Afrika och 

Mellanöstern där konflikter och krig brutit ut när det inte längre var möjligt att försörja en 

växande befolkning på ett acceptabelt sätt. Vad vi hittills sett är dock bara en försmak av de 

folkomflyttningar som kommer att ske om vi inte får hejd på miljöförstöringen som kommer 

att följa om vi inte förmår bromsa temperaturhöjningarna till c:a 1,5 grader Celsius jämfört 

med dagens medeltemperatur. 

Det vi samtidigt måste åstadkomma är en minskning av den totala konsumtionen i världen och 

en väsentligt jämnare fördelning av detta konsumtionsutrymme. I dagens ekonomi använder 

vi resurser som om vi hade 4,3 jordklot fast vi bara har ett. 

I många länder växer nu missnöjet när regeringar och myndigheter vill klara 

Parisöverenskommelsen genom att öka skatterna och minska den service som samhället 

förväntas tillhandahålla. Dessa åtgärder har ofta det gemensamt att de särskilt drabbar de 

grupper som redan befinner sig bland de mest ekonomiskt trängda. Vi ser detta i Frankrike där 

nu stora demonstrationer och upplopp brutit ut och i Sverige, Tyskland och Italien och många 

länder i Sydamerika och Afrika där sittande regeringar inte kunnat presentera lösningar som 

varit tillräckligt bra för att möta människors förväntningar.  

Människor vill ha ett bra liv men för att kunna åstadkomma detta för det stora flertalet måste 

vi ändra på föreställningar som de flesta av oss inte ifrågasatt eftersom de som anses 

som experter har gett samma dåliga råd till alla regeringar. Regerings- och 

riksdagsledamöter har varken orkat, kunnat eller vågat ifrågasätta vad nationalekonomerna 

sagt vara nödvändigt eller rätt att göra. Det fordras inte större kunskaper i matematik och 

logik än vad man lär sig i gymnasiet för att inse vad som är fel. 

Vinstutbetalningar och räntor på pengar tvingar fram en växande skuldsättning, som i 

sin tur kräver en oavbruten tillväxt och därmed ökande konsumtion i samhället, vilket 

förhindrar möjligheten att förhindra temperaturökningen. 



Man har inte vågat röra föreställningen att ett företag måste kunna dela ut en vinst till 

ägarna. Företaget kan ju betala ut lön, även till ägaren eller ägarna och i Dom klokas förslag 

till skattesystem betalas ingen inkomstskatt, inte heller moms eller arbetsgivaravgift. Däremot 

beskattas automatiskt själva innehavet av pengar som man inte lånat ut till någon annan (som 

då får betala den dagliga avgiften.) 

Detta skattesystem pressar ned räntenivån till noll och ger en väsentligt förbättrad ekonomi 

för den stora majoriteten invånare (även barn) som får en medborgarlön på c:a 11 000 kr per 

månad. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dom kloka tänker på allt ovan, ser vilka systemfel som problemen bottnar i och vet hur de 

kan åtgärdas och därför presenteras programmet RSM som sätter fokus på förändring nu… 

inte prat! 
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