Talepunkter Victoria Bernadottes andra barn
• Victoria Bernadottes andra barn är enligt successionsordningen nummer tre i den svenska
tronföljden efter sin mor Victoria Bernadottes och sin syster Estelle Bernadotte.
• Monarkin bygger på gener och blodslinjer - det ska avlas barn inom den utvalda familjen.
• Den ärftliga tronföljden för med sig en känslomässig sammanblandning där kungafamiljens
liv är någonting som det svenska folket förväntas dela.
• Inte minst kungafamiljens giftermål och barnafödande betraktas av media som nationella
angelägenheter trots att det egentligen är rent privata händelser.
• Att kungafamiljen medvetet gör sina egentligen högst privata tilldragelser till nationella
angelägenheter är en strategi för att behålla det politiska inflytande och de ekonomiska
fördelar som de själva får genom monarkin.
• Med känslomässig sammanblandning kan de öka sin popularitet och flytta fokus från en
angelägen diskussion om framtidens statsskick.
• Media, inte minst public service, uppvisar sina sämsta sidor när det gäller fjäsk och
inställsamhet för kungligheterna.
• Samtidigt är det uppenbart att när strålkastarljuset riktas mot kungahuset så visas denna
institutions otidsenlighet och absurditet.
• Offentliga ämbeten ska inte gå i arv.
• Förlossningen belyser frågan: Ska en eventuell blivande statschef tillsättas på detta sätt?
• Borde inte alla barn födas som jämlikar?
• Varje nyfödd svensk medborgare borde ha samma politiska rättigheter och samma
möjligheter att i framtiden kunna representera vårt land. Det är sedan upp till varje barn, när
de växer upp, att sträva efter framgång.
• Inget barn ska födas in i en offentlig roll med status och privilegier och till ett av
skattebetalarna finansierat lyxliv.
• Ovärdiga, onödiga, förnedrande förväntningar på barnet och den miljö det placeras i.
• Kommer att vara underkastad en särskild uppfostran och måste leva under speciella regler.
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