
Helsingborg 2017-07-26  
 
Jag har haft en serie artiklar i Helsingborgs Dagblad som HD tyckte var mycket intressanta och där 
läsare har gett berömmande kommentarer. Men, när den sista artikeln presenterades stötte jag på 
patrull. Nu, var det stopp nu skulle inte Göran Persson kritiseras mer.  
 
Jag fick besked på att jag hade fått så mycket utrymme att nu fick det räcka.  
 
När mina artiklar var som mest intensiva började HD skriva om HSB-problemet och då valsade det 
runt i pressen varje dag 16-19 juli med sex helsidor. Prata om att få mycket utrymme i tidningen. 
 
Troligtvis finns det en politisk baksida som gjort att min sista artikel inte fick publiceras. 

 
Jag har riktat skarp kritik mot Göran Persson (f d statsminister) som under sin tid 
som statsminister urholkade pensionssystemet (AP-fonderna) tillsammans med 
alliansen låna 258 miljarder av pensionärernas ihopsamlade förmögenhet som 
skulle trygga ålderdomen för de sämst ställda pensionärerna. Dessutom lovades 
det dyrt och heligt att dessa pengar skulle betalas tillbaka när så Sveriges ekonomi 
det tillät. 
 
 
 

Artikeln som stoppades: Alla de transaktioner som har urholkat pensionerna under Göran Perssons 
tid vid makten återspeglas i dagsläget med att pensionärerna får vara med om att betala det 
underskott som han har varit med om att skapa. 
 
Under Socialdemokraternas tid vid makten 1996-2006 förtidspensionerades 147 personer om dagen, 
av dessa var 10 ungdomar under 25 år. Detta kostsamma företag belastade statskassan med åtskilliga 
miljarder. 
 
När alliansen tillträdde 2006 fanns det 555 000 förtidspensionärer, vilket alldeles uppenbart var ett 
sätt att flytta delar av befolkningen ut ur arbetskraften och bakvägen hålla nere arbetslösheten. Ett 
trixande som Socialdemokraterna stod för. 
 
2006-08-03 beskrevs satsningen på arbetslösa akademiker som blev ett fiasko som kostade 
skattebetalarna 515 miljoner. Detta kostsamma AMS-projekt skulle gett arbete åt 8 000 akademiker 
som istället blev jobb åt sex akademiker i sju månader. Detta under Göran Perssons ämbetsperiod 
som varade till 6:e oktober 2006. 
 
Det dukade bord som Göran Persson skröt om att borgarna fick ta över var kanske inte så väldukat 
när allt kommer omkring. Bara se vilka transaktioner som Perssonadministrationen har levererat så 
förstår var och en att den ekonomiska politiken som Göran Persson styrde över inte var något att 
skryta med. 
 
Jag hoppas verkligen att Göran Perssons entré på den ekonomiskpolitiska scenen inte blir en 
verklighet. 
 
Börje Wigström 
Helsingborg 
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