
Vårt samhälle.

Jag hoppar över grunderna till olika samhällstyper.
Större delen av värdens länder lever i mer eller mindre kapitalistiska system.

Det kapitalistiska samhället har många fördelar. Men också brister.
Det fungerar bara när det är hållet i strama tyglar. Så ser det inte ut idag.

Korruption är en plåga i alla samhällen, från Hedenhös och till idag.
Den går inte att utrota, men bör begränsas med alla medel.

Någon borde starta ett nytt politiskt parti, där man prioriterar att införa en medborgarstyrd kontroll 
av makthavare och tjänstemän.
Tyvärr, ingen lösning, alla kan falla i fällan. Girighet. 

2016
Uppdrag granskning.
Skandalen med Kommunal.
En av våra bästa journalister är Janne Josefsson, och även de som samarbetar med honom.
Tyvärr kan inte alla brister avslöjas av journalister.
Det är också skandal att det måste gå så långt, att journalister måste gräva sig ner i myndigheters 
papper, för att avslöja dessa brister.

Det står nu klart att många människor med auktoritet, makt eller myndighet, kommer att begå 
orättfärdiga handlingar förr eller senare.

 Det är helt enkelt inbyggt i ett system utan kontroller.
Människor är bevisligen olika, men (alltför) många blir förändrade när dom får makt.

Det är uppenbart att varje funktion i vårt samhälle, måste bevakas och kontrolleras.
Och följande uttryck är viktigt!
Av klientelet den är satt att styra över. I vissa fall av särskilt utsedda oberoende förvaltare.

Det vill säga de människor som är uppdragsgivare i samhället. 
Vi vanliga medborgare.

Annars blir det som med Inga-Britt Ahrenius, man ger henne sparken för ett alldeles för bra jobb.

Att få politiker att tänka i dessa banor, blir nog svårt, men jag hoppas få er unga att hjälpa till, för 
jag har pension, och mitt liv bakom mig, men ni unga har all anledning att kunna se framtiden med 
tillförsikt.

Moral måste läras in tidigt i livet, men det är aldrig försent.
Edgång har visat sig mycket effektivt, att styra folk och ledare.

Så detta med ARLA.
Ja, nu är det så många skandaler, att jag tappar räkningen.

Journalister gör reportage, och det är mycket glädjande, och de brister som kommer fram åtgärdas 
tillfälligt av respektive myndighet.

Det måste bli ett slut på de smågiriga tilltag vissa högavlönade tar sig för med.
Helt i onödan, eftersom deras lön ofta är gigantisk jämfört med de vinster de fifflar till sig.



Jag vill inte påstå att ekonomin blir påtagligt bättre av detta. Men det är moraliskt förkastligt och 
smittar av sig, att uppföra sig så hänsynslöst med andras pengar.
Det skapar ringar på vattnet, (kan de så kan jag).
Detta gäller i första hand de som förvaltar skattemedel, men även företag, föreningar och 
medlemmars tillgångar.

Privata företag styr efter lagar och föreskrifter, och det gäller att utforma dessa rätt.
Jag tror också att en bättre moral leder till en bättre styrning av företaget, mot långsiktig planering.

Golare (sk whistleblowers)  ska ha samhällets skydd när dom gör rätt.

Chefer har hög lön.
Den ska motsvara den kapacitet de har att styra sitt företag.
Sett i backspegeln kan man bli tveksam, om detta stämmer.
De stora bolagens verksamheter på senare år, gör mig orolig.
Det finns en hel rad av kortsiktiga styrningar av svenska företag, som senare visat sig ge stora 
förluster.

Men byte av chefer sker för sällan, och man skiftar ofta bara mellan redan etablerade chefer.
Nya förmågor blir sällan testade.
Val av nya chefer måste ske efter individens skicklighet på respektive område och inte beroende på 
släktskap, vänskap, gentjänst eller liknande.

Det finns många exempel i historien, som visar på framgångar med nya lovande förmågor. 
Sovjetunionen efter Stalins utrensningar.
Tyskland efter andra världskriget.
Rom under sin storhetstid.

Så Swedbank.
Jag hinner inte ens skriva färdig en tanke, förrän en ny korruptionsskandal eller 
kortslutningsskandal avslöjas.

Det är också skandal att min frus pension är 6000 kr/mån, 
medan generaldirektörer får 100 000 kr/mån sedan de sparkats.
https://www.svd.se/chefer-saknar-uppgifter-far-skattemiljoner-i-lon  ?  
Kan man slösa hur mycket som helst, om det gynnar eliten i samhället?

Telia, SAAB flygdivisionen, Bofors, ASEA, Vattenfall, jag skulle kunna fortsätta, men det händer så
mycket, att jag glömmer för lätt vad som hänt.
Ändå är de upptäckta ärendena förmodligen bara toppen på isberget.
Kan lägga till Nordea och spelfixare mfl.  Jag har ändå inte nämnt olagliga, maffialiknande 
organisationer.

Stig Larsson
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