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Finns det några vassa politiker?

Ibland undrar man!

Johan Plexus Oldenmark

Respekt och förtroende?
F

örtroende, respekt och omtanke är
ju ganska starka och betydelsefulla
ord, sådana ord de som bestämmer i vårt
land ofta använder i olika sammanhang,
ni vet de som är folkvalda. Då tycker jag
att det är självklart att man lever upp till
de orden.
Till min stora besvikelse fick jag höra
att våra politiker stödjer tobaksbolagen
i utbyte mot ersättning. I EU är vi det
enda land som stödjer detta och vi vill
också att dessa handlingar och informationen kring detta ska hemlighållas. Det
är vi också ensamma om.
Jag kan inte i min vildaste fantasi tro
att detta är sant. Jag måste säga att jag
tappade hakan och blev så otroligt ledsen och kände liksom hopplöshet. Tänk,
kan man inte lita på något eller på nå-

gon? Hur kan de å ena sidan stå och säga
att de ska bekämpa rökningen och dess
skadeverkningar och å andra sidan mot
ersättning se mellan fingrarna med bland
annat tobaksbolagens marknadsföring?
Respekt, omtanke och förtroende!
Jag har nog aldrig känt mig så lurad.
Jag skäms och ber alla våra ungdomar
om ursäkt å politikernas vägnar.
Fy fan (!) är inte ord som jag använder
ofta men detta är för mycket. AVGÅ!
Tack till den kvinna som stod upp mot
detta och till och med tänkte avgå för att
hon ansåg att detta var så fel!
Med risk för att vara tjatig men hur
kan de sova om nätterna? Är det inte så
att respekt, förtroende och omtanke ger
värme och vänskap och det är väl det vi
alla vill ha!?
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Skulle nog vilja att livet var så att de goda vinner och de onda förlorar!
Som i Fantomen. Som det ska vara om ord som respekt och förtroende ska finnas,
hur ska det annars gå?!
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