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SR Vinter i P1 BONUS med Lasse Åberg 2008-12-31: hörförståelseuppgifter
http://static.sr.se/laddahem/podradio/SR_p1_vinter_081231030058.mp3
Ko-metoden förklarar vissa ekonomiska och politiska modeller (00:53 – 03:45)
Komplettera!
Glosor: tillbaks=tillbaka(ugs.)

Socialism: du har två kor och ger en till din granne
Kommunism: du har två kor och staten tar båda och du får lite mjölk
Fascism: du har två kor, staten tar båda och säljer mjölk till dig
Nazism: du har två kor, de tar båda och skjuter dig
Byråkrati: du har två kor, staten tar båda, skjuter en, mjölker den andra och
slänger mjölken
Kapitalism: du har två kor, du säljer en och köper en tjur, hjorden växer och du blir
rik, du säljer hjorden och drar dig tillbaks som ekonomiskt oberoende
Surrealism: du har två giraffer, staten tvingar dig att ta munspellektioner
Den amerikanska modellen: du har två kor, du säljer den ena och tvingar den
andra att producera fyra gånger så mycket mjölk, sedan anställer du en konsult
som får i uppdrag att analysera varför kon dog
Den franska modellen: du har två kor, du strejkar, startar ett upplopp, blockerar
alla vägar för du vill ha tre kor
Den japanska modellen: du har två kor, du förminskar dem till en tiondels ko som
producerar tjugo gånger så mycket mjölk, sedan skapar du en seriefigur som du
döper till Kokimon som marknadsförs över hela världen
Den italienska modellen: du har två kor men du vet inte var de är, du beslutar dig
för att äta lunch
Den ryska modellen: du har två kor, du kontrollräknar och plötsligt har du 42 kor,
du räknar igen: nu är de bara två igen, du öppnar en till vodkaflaska
Den schweiziska modellen: du har 5000 kor men de är inte dina, du får betalt av
ägarna för att ta hand om dem
Den kinesiska modellen: du har två kor, du anställer 300 personer för att mjölka
dem, du påstår att du har full sysselsättning och hög lönsamhet och arresterar
den journalist som rapporterar om det verkliga läget
Den irakiska modellen: alla tror att du har massor av kor, du säger att du har inga
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kor*, ingen tror på dig så de bombar skiten ur dig och invaderar ditt land, du har
fortfarande inga kor men nu har du i alla fall fått demokrati
Den svenska modellen: du har två kor, det är högkonjunktur, du säljer dem och
går ur A-Kassan, det blir lågkonjunktur, du har inga kor och inga pengar
Den döda hästen (03:45 – 05:45)
Komplettera!

En visdom som har gått från generation till generation bland Dakota-indianerna,
det är att när du upptäcker att du rider en död häst så är den bästa strategin att
kliva av. I politik och näringsliv ägnar man sig istället åt betydligt mer avancerade
och sublima strategier:
Man byter ryttare, man köper en längre piska, man bildar en kommitté för att
studera hästen, man gör en produktionsanalys för att se om en lättare ryttare
skulle förbättra den döda hästens prestationsförmåga, man arrangerar studieresa
till andra länder för att se hur de rider döda hästar, man sänker ambitionsnivån så
att döda hästar passar in i målbilden, man ersätter ordet "död" med "permanent
funktionshindrad" eller "optimalt passiv", man anlitar en konsult som ryttare, man
spänner för fler döda hästar för att öka farten, man sänker prestationskravet på
alla hästar, man hotar med att transformera den döda hästen till limprodukter, man
förklarar att eftersom man inte behöver mata en död häst så blir budgeten inte så
ansträngd -- och hjälper inga av dessa åtgärder så återstår bara att ge den döda
hästen ett styrelseuppdrag och en generös fallskärm.

* Obs!! Diese Syntax ist ugs. bzw. nur mdl., vgl. dt.: weil ich habe keine Lust.
Korrekt wäre: du säger att du inte har några kor.
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