
Våra nya religioner del 8  

Rätt ska vara rätt 

 

Jag fick en faktura från Trafikverket på 18 kronor för att jag kört över Sundsvallsbron för två 

månader sedan. Vad kostar den här fakturan Trafikverket? Det dubbla, tredubbla eller över 

100 kronor att få in 18 kronor? Billigast vore att efterskänka allt under hundringen men så är 

det inte i Sverige. För här skall reglerna hållas och det gäller alla för vi lever under religionen 

”rätt ska vara rätt” och inget annat. Det tillhör nämligen den innersta märgen av svenskheten 

tillsammans med surströmming och pitepalt. Resten verkar vara importer som invandrare tagit 

med sig hit till vårt land. Det handlar om bönder på bönders vis och arbetarens solidaritet med 

andra likasinnade. Huvudsaken är att det är lika för alla. Skatter skall alla betala för att bidra 

till det allmänna. Även om några förespråkare för ”rätt skall vara rätt” ger sig själva extra 

rabatter på sina skatteinbetalningar. Det är ingen som lider av det eftersom det handlar om 

staten. Lite glömska är inget fel och alla är väl glömska. I varje fall när det gäller att betala 

skatten. Huvudsaken är att alla gör det så det blir lika.  

Men rätt skall vara rätt och så här gör vi i Sverige sedan urminnes tider. En riktig karl ska stå 

för sitt ord och betala sina räkningar i tid. Det låter som det låter men det finns prutmån på 

allt. Först sades det att vi svenskar skulle öppna våra hjärtan för de lidande 

flyktingströmmarna, sen blev det prutmån och rabatter även på det.  Nu har ”rätt skall vara 

rätt” lämnat världspolitiken och hamnat i byråkraternas lådor och fack. Där ligger livsöden 

och skvalpar som om det var gamla mappar som levde sina egna liv med damm. Frågan är 

enkel. ”Rätt skall vara rätt” och då har allting tystnat eftersom det finns regler och lagar vilket 

självklart definierar vad som är rätt. Krångligt blir det så vi måste ha experter som kan uttolka 

det rätta svaret. Sådana experter kostar pengar, mycket pengar, stora pengar. Men vi måste ha 

expertisen för att upprätthålla vår svenska värdighet, att vi gör det rätta. 

Det som skall särskilja oss från andra så att det finns gränser för vilka vi är och vilka de andra 

är. Vår svenskhet är skyddad eftersom vi var först här på platsen och lärde oss språket och att 

plocka blåbär. Nu gör andra det åt oss och säljer bären utanför matbutikerna. Men inte skall 

man handla blåbär? Blåbär skall man plocka själv. ”Okey då, i år hann jag inte ut i skogen, 

men nästa år.” Det blir moralisk rabatt på blåbärsplockningen men det svider i svenskheten. 

Det blir hål i den mentala kroppen med självbilder och andra bara dyker upp och fyller ut 

hålen utan att be om lov. Andra tar för sig och ställer sig inte och väntar i köordningen. Är 

ordningen på väg att rasa? Vad har hänt? Snurrigt blir det med ”rätt skall vara rätt” och det 

snurrar fortare och fortare. Den karusellen kan göra vem som helst sjösjuk när inget rätt finns 

längre. 
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