
 

Varför kan, eller vill, politiker inte räkna eller ens förstå enkel logik ? 

Är det verkligen Dom, politikerna som är bäst för vårt samhälle ? 

 

Dom kloka har svårt med politik och företrädare men vill gärna ha ett 

samhälle som sätter fokus på individens välmående och får den 

service man är skall ha som innevånare. Inte som nu bli invallad in i 

samhällslabyrinten, programmerad som en robot där batterierna tar 

fort slut i alla krav och ”måsten”.   

 

Här är exempel på varför vi anser att en politiker inte kan räkna. Vi 

har frågat kanske ett 10-20 st och ingen verkar veta…  

 

”Riksdagen har beslutat att staten skall gå med överskott under en 

konjunkturperiod. Många kommuner har lagt fast samma strävan. Att 

företagen i genomsnitt skall ha en vinst anses som självklart. 

Men medborgarna får sina inkomster från den offentliga sektorn och 

företagen.  

Om vinstkraven skall uppfyllas måste företagen och den offentliga 

sektorn få större inkomster än de har utgifter för löner och bidrag till 

medborgarna. Mycket enkel matematik och logik. 

Detta betyder att medborgarna i genomsnitt år efter år måste öka sina 

skulder, annars kan de ju inte betala ut mer än de fått som inkomster. 

Regeringen vill samtidigt bromsa skuldtillväxten, bl.a. genom ökade 

amorteringskrav. Bankerna är skyldiga att pröva de lånesökandes 

betalningsförmåga och säga nej till de som redan är för högt skuldsatta 

för att klara ytterligare ränte- och amorteringskostnader. 

Det synes lämpligt att en betryggande majoritet av de som innehar 

eller aspirerar på att inneha platser i riksdagen och kommun-

fullmäktige m.m. åtminstone genomgår en repetitionskurs av grund-

skolans matematik, fjärde eller femte årskursen torde räcka.  



 

De som vill sitta i regeringen, och för den delen även Riksbanks-

ledningen, borde åtminstone klara av gymnasiekursen i matematik och 

logik. Då skulle vi kanske få en samhällsekonomi som fungerar och 

klarar den genomgripande omställning som uppfyllandet av 

Parisavtalets miljökrav innebär.  

Det är bråttom!” 

 

Nu skall vi vara snälla och därför sponsrar Dom kloka 

matematikkursen på Medborgarskolan för våra Politiker. Examen sker 

i tv-programmet bättre än en 5:e klassare. 


