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Nr 1 2010

Välkommen
till Årsmöte!

Bara genom att blunda
kan vi tro att fred råder
och att frihet ﬁnns.
Bara genom att inte blunda
kan vi se till att fred
kommer att råda och att
frihet kommer att ﬁnnas.
Det ﬁnns en nödvändig sorts
galenskap; att tro att just
du kan förändra världen.
Galenskap som gränsar
till genialitet
och samtidigt är enklaste
vardagsklokhet;
Du kan det och gör det
tillsammans med andra.
Bernt Rosengren

Välkommen som
medlem!
Det har betydelse vad Du
gör. FiVH tror på den stora
betydelsen av människors
egen livsstil och på människors avgörande kraft när de
agerar tillsammans. Framtiden
i Våra Händer har en låg
medlemsavgift 90–300 kr
valfritt.
Betala in din medlemsavgift på
pg 2 4419-4, ange medlemskap
2010. Och glöm inte namn och
adress!

Hemsidan:
www.framtiden.
a.se

Nr 1 2010 Årgång 34
Ansvarig utgivare Jan Olov Bernhard
Redaktör BirGitta Tornérhielm
Bilaga till Miljömagasinet 9 2010
Tryckt på V-TAB Norrtälje

Program
Fredag kväll
Deltagarna väljer själva ämne för eventuella diskussioner. Kvällsmåltid serveras.
Lördag
Frukost från kl 9.00
10.30 Gunnel Lundmark: Närproducerat
Mitt I Västra Götaland
11.30 Kurt Gustafsson: Det nya slaveriet
12.30 Lunch
13.15 Utﬂykt
15.30 Uno Lundback från Omställning
Sverige.
http://transitionsweden.ning.com
16.30 Diskussion, Handlingsplan, Pressmeddelande
18.00 Middag
19.00 Peter Norrthon om Permakulturs
arbete. www.permakultur.se
20.00 Trevlig samvaro
Söndag
Frukost 8.30
9.00 Årsmöte FiVH
12.00 Lunch
12.45 Konstituerande styrelsemöte
FiVH
LÖRDAGSPROGRAMMET:
Vi har ett kök tillsammans
Matmäklare Gunnel Lundmark berättar
om succén med att servera och sälja lokala
delikatesser i Växthus Oskar, Grästorp.
Närproducerat mitt i Västra Götaland, är
en matförening för små producenter. Året
var 2001 när föreningen bildades och då
anordnades den första Bonnamarknaden
i Grästorp, det kom så mycket besökare
så det blev nästan kaos. Och tänk att nu
10 år senare så är det sånt ”sug och drag”
runt den lokala maten så det nästan kokar
över, vem kunde ana att något så enkelt
och roligt kunde bli så POPULÄRT!
Gunnel Lundmark

Det nya slaveriet
När alla har blivit slavar ﬁnns inte längre
någon annan part att strida emot än sig
själv.
Vi medverkar alla i en civilisatorisk
process av ständig materiell ekonomisk
tillväxt i en absurd konkurrens med andra nationer och folk över hela världen.
Vi som enskilda individer ålägger oss ett,
mot samhället, solidariskt, disciplinerat
produktions- och konsumtionsarbete
för vår ständiga strävan till det som vi
ser som ökad välfärd. En välfärd som
inte analyseras, som inte rakt och tydligt
ställs mot frågorna om framsynthet,
hållbar utveckling och livets mångfald i
vid bemärkelse.
I det moderna livets nätverk har vi
blivit teknikens och bekvämlighetens
slavar som accepterar att mer och mer av
tillvarons sinnliga, mjuka värden måste
nedvärderas för en prioritering av materiell ekonomisk nytta och tillväxt. Någon
större vikt får inte längre läggas på våra
sinnens oändliga upplevelsemöjligheter så
vida de inte kan inordnas i ett bärkraftigt
konsumtionsmönster.
Våra krav på ökad levnadsstandard och
den tilltagande produktionskonkurrensen
från omvärlden måste få oss att inse att
lärkornas sång, vårens blåsippor och den
älskades varma handtryckning inte har
med rationellt modernt samhällsliv att
göra.

Foto: BirGitta Tornérhielm

SVERIGEKARTAN. På hemsidan visar
vi cirka 250 konkreta svenska exempel
som direkt eller indirekt verkar för ett
solidariskt och uthålligt samhälle.
Lista över ORGANISATIONER och
nätverk som arbetar för en hållbar och
solidarisk värld,
NÄRPRODUCERADE EKOLOGISKA
produkter i olika delar av Sverige samt
KLIMATTIPS presenteras.
Omfattande KALENDARIUM.

Lördag 9 april – söndag 11 april på Sjöhaga Ungdomsgård

Allt tyder på att vi snabbare än hittills
måste lära oss att bortse från det irrationella jagets förundran över varats gåta.
Måste vi allt detta?
Med risk att bli betraktad som svikare:
Hur skapa en strategi för det självpåtagna
slaveriets upplösning?
Hur skapa en ny kultur där alla livets
rika värden, så gott det går, möts i samklang och harmoni?

De frågorna ska vi alla och envar på alla
nivåer i samhället brottas med framöver
om vi vill värna vår värdighet.
Går det, eller är det för sent på jorden?
Kurt Gustafsson
Omställning Sverige växer
Bob Hopkins i England är en av grundarna till Transition town-rörelsen. I staden
Totnes har invånarna gjort om parker till
trädgårdar, startat lokalt energibolag och
tagit fram en egen valuta, Totnespundet.
Det ﬁnns närmare 200 Transition Townstäder i 14 länder. Uppgiften är att inspirera, uppmuntra, stödja, lära upp och
bygga nätverk för lokala utvecklingsgrupper som överväger, initierar och genomför
omställningsinitiativ.
De lokala kollektiva initiativen behöver inte bara ske i städer! I Sverige
har rörelsen fått namnet Omställning
Sverige. Stockholm, Göteborg, Alingsås,
Uppsala är några av de ställen som kommit i gång. Som paraply och ekonomiskt
stöd fungerar Hela Sverige ska leva, paraplyorganisationen för över 4 700 lokala
utvecklingsgrupper.
PRAKTISK INFORMATION:
Ungdomsgården ligger 2 km från Timmersdala vid sjön Lången. Bussförbindelse ﬁnns från Skövde.
I närheten ﬁnns intressant naturmiljö
på Billingens sluttning, samt ﬂera kulturminnesmärken. Deltagarna bör ta med
sänglinne. Den 9/4 serveras en enkel
kvällsmåltid. 10/4 frukost, lunch och
kvällsmat. 11/4 frukost, enkel lunch.
Förmiddags-, eftermiddags- och kvällskaﬀe/te.
Kostnad 400 kr för mat, bädd lördagsöndag exklusive lakan. Även fredag
kväll-natt: 600 kr.
Anmäl deltagande till BirGitta Tornérhielm gitta.tor@gmail.com, 070 795
29 87. Ange hur många ni blir, om
du/ni kommer redan på fredag kväll,
när du/ni vill åka hem, om barn följer
med, allergier etc.
FiVH kan subventionera resor med
300 kr.
Vi skickar busstider och annan
praktisk info, såväl som årsmöteshandlingar.
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Visionerna
i praktisk handling

FiVH startade 1974 i Norge,
1976 i Sverige och 1982 i
England. I dag ﬁnns ett nätverk av FiVH-avdelningar
över världen.

Efter ett BBC-program (Global
Report) 1982 lanserades ett
förslag att starta en avdelning
av FiVH i Storbritannien. Programmet visade människor från
olika länder som var inblandade
i solidaritetsprojekt. Bland dem
fanns en norsk dam som var
medlem i norska FiVH och
engagerad i en kampanj för att
stoppa bygget av en damm som
skulle påverka samerna negativt
(Alta-saken).
Detta väckte mitt intresse
och jag bestämde mig för att
närvara vid invigningsmötet
av den brittiska lokalavdelningen av FiVH. Jag hade
länge tyckt att en rörelse med
de värderingar som FiVH stod
för behövdes för att utmana
orättvisorna som skapats av de
krafter som driver fram ekonomisk tillväxt.
Även om den brittiska FiVHavdelningen ﬁck en riktigt bra
start (1982) med 400 medlemmar, började den snart att
försvagas, delvis på grund av
administrativa problem och
delvis för att aktivister i Storbritannien föredrar att engagera
sig i föreningar med ett smalare
fokus.
Framväxande nätverk
Jag bestämde mig för att försöka behålla FiVH-avdelningen
funktionell åtminstone till
namnet genom att inrätta ett
informationskontor hemma i
min bostad i Swindon. Med
hjälp av några vänner etablerade
jag också en välgörenhetsorganisation med namnet FIOH
Utbildnings- och Utvecklings
Fond. Genom den kunde vi
förverkliga FiVH:s idéer på ett
praktiskt sätt. Vi insåg också att
de bärande värderingarna inom
rörelsen var universella och bara

kunde utvecklas som en del av
en internationell rörelse.
Sedan 1980 har ett nätverk
av NGO:s och grupper bärande
namnet FiVH vuxit fram, delvis
via publicitet i tidskrifter och
genom utvecklingsprojekt som
stötts av välgörenhetsorganisationen. FiVH – Storbritannien
har alltid saknat tillgångar för
att lansera en eﬀektiv nationell
organisation, för att inte tala
om en internationell rörelse,
men jag blev starkt motiverad
av begreppen motaktion och
det oavslutade så som Erik
Dammann beskrev dem i sin
bok Revolution i Överflödssamhället. Dessa övertygade
mig att FiVH kunde utvecklas
på det internationella planet på
ett ickestrukturerat sätt genom
ett framväxande nätverk av
individer som delade en tilltro
till samma värderingar.
Som ett resultat av detta
tillvägagångssätt och med lite
ﬁnansiellt stöd, ﬁnns det små
FiVH- grupper i Storbritannien, Kamerun, Indien, Pakistan, Sierra Leone, Kenya och
USA. Grupper som hade etablerats på Irland och i Malaysia
lyckades inte leva kvar som sådana utan omvandlades till mer
specialiserade organisationer. På
Irland, där Richard Douthwaite
hade försökt etablera en FiVHgrupp, stimulerades i stället en
grupp intellektuella till att bilda
den nu väletablerade Fonden
för Ekonomi och Hållbarhet.
Alla FiVH-grupperna är engagerade i projekt som inriktar
sig på fattigdom, ojämlikhet
och en miljömässig nedslitning
som hotar hela mänskligheten.
Dessa aktiviteter inkluderar
etablering av sparkassor och
kreditgivning till kvinnodrivna kooperativ, stöd till trädplantering och skogsjordbruk
(agro-forestry), eftervård av
konflikttraumatiserade, hjälp
till handikappade och till människor i slumområden, kampanjer mot ojusta politiska och

Krisernas primära orsak
Jag har just avslutat en bok med
namnet ”Count-down – responding to a global crisis” (på svenska ”Nedräkning – ett svar på en
global kris”). Min förhoppning
är att den ska bli ett verktyg för
att få FiVH:s nätverk att växa.
I min bok har jag föreslagit
inrättandet av en ny vetenskap
som jag har kallat philonomics,
som ger en lämplig struktur för
en slags hållbar utveckling som
kan förbättra alla människors liv
och skydda miljön till förmån
för kommande generationer.
Det här förslaget är baserat på
den uppfattningen att konventionell nationalekonomi och
ekonomisk tillväxt är de primära
orsakerna till globala sociala och
miljömässiga kriser.
Min förhoppning är att den
första ”akademin” för den här
nya vetenskapen ska bli på
ett inspirerande Center för
Organisk Odling i Kamerun.
I boken berättar jag också om
mina personliga erfarenheter av
att arbeta i fattiga områden av
Afrika och Asien.
Utvärdering av projekten har
inneburit tre resor till Indien, en
till Kenya, fyra till Sierra Leone
och tre till Kamerun i samband
med projekt som inkluderat
ersättning av planteringar av eukalyptusträd med lokala arter för
skogsjordbruk (agro-forestry),
eftervård av konﬂikttraumatiserade och återuppbyggnad, stöd
till kvinnligt företagande och
hjälp till gatubarn och etniska
folkgrupper.
FiVH-gruppen i USA har
koncentrerat sig på att stödja
det utvecklingsarbete som FiVH
– Kenya bedriver, där utbildning, aidsprogram och brunnsborrningsprojekt har fått stöd.
En lokal norsk FiVH-grupp
har hjälpt till att bilda en FiVHgrupp i Malawi. I FiVH i Indien
är man huvudsakligen engagerad
i hjälp till gatubarn och var också
engagerade i att stödja oﬀren för
tsunamin som drabbade flera
länder i Sydostasien 2004.
FiVH – Sierra Leone hjälper
offren från ett tioårigt långt
inbördeskrig. FiVH – Pakistan
stödjer oﬀren från ett jordskalv
.Michael Thomas
Översättning: Gunilla Winberg
Mer information om FiVHs nätverk
kan hittas på webbsidan
www.ﬁohnetwork.org.
Jag själv kan kontaktas på mike
thomasﬁohuk@googlemail.com
och skulle uppskatta mycket att
få kotakt med några av Er som
vill veta mer om Framtiden i våra
händers internationella nätverk.

Sommarfest på Erik Dammanns stuga i Oslofjorden. Erik är nr. 3 från h

Rika länder orsak till miljöproblemen:

Ökande förbr
Framtiden i våre hender
i Norge har i dag 23 000
medlemmer og er med det
Norges største miljøorganisasjon.

Vår oppgave har helt siden
starten i 1974 vært å angripe
drivkraften bak miljø- og klimatrusselen, nemlig det stadig
stigende forbruket i rike land
som Norge. Vi mener det er
en ﬂukt fra problemet og tro
at marked og teknologi alene

kan løse de enorme problemene
verden står overfor.
Vårt viktigste virkemiddel er
informasjon og debatt gjennom
norske medier og direkte kontakt med politikk og næringsliv.
Vi har ca 20 ansatte på hovedkontoret i Oslo, og i tillegg noen
sekretærer med deltidsstillinger i
ﬁre satsingssteder i Norge.
15 lokalgrupper
Vi har a femten aktive lokallag, fra
Bodø i nord til Kristiansand i sør,
Foto: Matias Carlsen/Framtiden i våre hender

MichaelThomas med handikappade barn hos Global Rehabilitation Services.

ekonomiska metoder, anpassad
småskalig teknologi samt arbete
med gatubarn.

Framtiden i våre hender, tillsammans med Kirkens Nødhjelp och
SEnter for klimaforskning avtalade med DFDS, som traﬁkerar rutten Oslo-Køpenhamn, om en ”Klimareise” till Köpenhamnsmötet.

SSTIL

MILJÖMAGASINET • Nr 9 • 5 MARS 2010

FiVH
i Norge

Foto: Framtiden i våre hender.

höger, hans hustru Ragnhild nr. 6 från höger. De andra jobbar alla i FiVH.
Foto: Matias Carlsen/

rukning av resurser
og vi har også noen temagrupper som tar opp ulike saker, for
eksempel et nettverk for livsstil
og miljø. Vi har to redaktører i
organisasjonen, en som styrer over
medlemsbladet, og en med ansvar
for drive journalistisk arbeid mot
norsk næringsliv i u-land.
Vi jobber målrettet i forhold til
å skaﬀe ﬂere medlemmer, og har
en informasjons- og fagavdeling
som gir ut rapporter, oppdaterer
nettsider, driver lobbykampanjer
og mediearbeid.
Vår talsperson siden 1980-tallet, Steinar Lem døde i fjor, bare
57 år gammel, og dette er et stort
tap for organisasjonen.
Vi er nå i ferd med å bygge en
fornyet plattform for vårt kommunikasjonsarbeid, hvor målet
er at organisasjonen skal bli enda
sterkere, få økt gjennomslag
og bli enda mer kjent i Norge.
Dette er et viktig og spennende
arbeid. I vår periode får miljøsaken stadig større betydning, og
vi legger stor vekt på at vi skal
være en av de fremste drivkreftene for å få med oss folk på den
omleggingen som vi må skje i
løpet av bare noen tiår, dersom
vi skal løse klimakrisen.
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Tillväxt och klimat
Klimaoppvåkningen i Norge i
2007, har bidratt til en større
forståelse av sammenhengene
mellom økonomisk vekst og
klimautslipp. Selv om disse sammenhengene er anerkjent av en
rekke ledende politikere, skjer
det altfor lite i oljelandet Norge.
Den oljedrevne veksten er et
alvorlig hinder for å skape en
bærekraftig samfunnsutvikling
i Norge. Finanskrisen i 2008
bidro også til mer kritikk av den
tradisjonelle veksttankegangen
i økonomien, og vi krevde en
grønn omlegging av økonomien.
Men foreløpig er det lite som
tyder på at det vil komme en
ny og bærekraftig økonomisk
kurs. Derfor er det viktigere enn
noensinne å arbeide for å skape
en økonomisk kurs som ikke er
på kollisjonskurs med klodens
økologiske balanse, og hvor vi
skaper en rettferdig fordelning
mellom nord og sør.
Våre perspektiver er viktigere
enn noensinne. Når myndigheter og næringsliv etter hvert ser at
vi er nødt til å skape overgangen
til et fornybar-samfunn der vi i
den rike delen av verden senker
ressursforbruket vårt, er det viktig å komme med løsninger, og
å arbeide for å skape langsiktige
og smarte løsninger som ikke
forsterker andre problemer.
Miljøsaken i Norge står sterkere
enn noensinne, og vår oppgave
er å gjøre Norge til et foregangsland på miljø og å kjempe
for global rettferdighet. Det er
tvingende nødvendig dersom vi
skal bidra til å ta vare på kloden
for våre etterkommere!
Arild Hermstad
ordförande

Verksamhetsområden
Her er noen eksempler på saker
vi arbeider med:
* Grønn økonomi. Hvordan
kan økonomien reformeres
slik at den tar mer hensyn til
naturen og rettferdig fordeling?
Vi stimulerer til debatt om det
økonomiske systemet, og jobber
for å gjøre økonomien grønnere
ved bruk av skatter, avgifter og
subsidier.
* Levelønn for arbeidere i sør.
Norske bedrifter underbetaler
arbeidere i u-land. Vi krever
organisasjonsrett og en lønn det
går an å leve av.
* Ja til høyhastighetstog i
Norge. Framtiden i våre hender
vil ha et nett av lyntog som skal
erstatte det meste av ﬂytraﬁkken
og mye av bil- og godstraﬁkken i
Norge og til nabolandene.
* Solenergi. Sol er den mest
miljøvennlige måten og varme
opp vann og bolig på, også i
Norge.Vi arbeider for å fremme
satsingen på solenergi – også i
norsk bistand til fattige land.
* Etikk i alle investeringer.
F r a m t i d e n i v å re h e n d e r
arbeider for å bringe etikk inn
i økonomien. Vi følger nøye
med på hvilke selskaper det

gigantiske norske oljefondet og
andre norske kapitalforvaltere
investerer pengene sine i. Vi har
bidratt til at oljefondet har fått
etiske retningslinjer, og jobber nå
for at fondet skal bidra kraftfullt
til å løse klimautfordringen.
* Norwatch er et av våre virkemidler som overvåker norske
investeringer og norsk næringsliv
i sør. Slik bidrar Framtiden i våre
hender til at bedrifter endrer
praksis.
* Folkevett. Vårt magasin med
omkring 45 000 lesere kommer ut
seks ganger i året og er inkludert i
medlemskapet.
* Mitt klima. Bedrifter og privatpersoner kan kompensere
for sine klimagassutslipp fra
flyreiser, bilkjøring, kjøttspising
og energiforbruk i bolig. Man kan
også kompensere et valgfritt antall
tonn med CO2. Pengene går til
klimaprosjekter i land i sør.
* Framtiden i våre hender
driver den norske delen av Clean
Clothes Campaign. Oppgaven
er å forbedre forholdene for
tekstilindustriens arbeidere.
* Framtiden i våre henders
Besteforeldreaksjon samler godt
voksne mennesker bak kravet

om en sterkere og raskere
reduksjon av klimagassutslippene. Framtiden i våre henders
stifter, Erik Dammann, er med i
kampanjen.
* Vi har mange partnere i
Norge og i utlandet.Vi er tilsluttet
Grønn Hverdag, Regnskogfondet
og Fairtrade Max Havelaar Norge.
Vi har bidratt til opprettelse
av bistandsorganisasjonen
Utviklingsfondet og til
forskningsprogrammet ProSus
ved Universitetet i Oslo. Vi
er også med Climate Action
Network, en fellesplattform
i de internasjonale klimaforhandlingene.
* Vi utgir rapporter, faktaark
og arbeidsnotater.
* Vi holder foredrag i skolen,
for næringslivet, for politikere og
for organisasjoner.
* Hvert år er vi hovedarrangører for Kjøpefri dag. Dette bidrar til debatt om forbrukssamfunnet på en tid av
året når julehandelen tar til. Vi
merker en økende forståelse
for at kommersialisering og
forbruksjaget knyttet både til
jula og til hverdagslivet, er noe
som opptar mange.

Johan Galtung – som ”uppfann”
freds- och konﬂiktforskningen,
startade det första fredsforskningsinstitutet. Han har varit
verksam som lärare och forskare
vid ett otal universitet runt om
i världen och skrivit cirka 140
böcker, har också tagit sig tid att
skriva sin självbiograﬁ JOHAN
UTAN LAND – på fredsvägen
genom världen.
Det är en spännande, gripande, skarp och rasande intelligent
skriven levnadsbeskrivning som
täcker in en stor del av 1900talets historia. Som läsare lär
man sig något nytt hela tiden
både om de små och de stora
perspektiven och om sambanden
dem emellan.
JOHAN UTAN LAND översatt till svenska av Gunilla Winberg kan beställas från FiVH.s
hemsida www. framtiden.a.se
fr.o.m. april månad.
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Makt i rörelse
– för klimaträttvisa och gemensam välfärd
Söndagen 21 mars 13.00 –17.00, ABF, Sveavägen 41, Stockholm
Några inledare:
Matilde Kaalund Jørgensen:
Klimaforum i Köpenhamn:
Hur arbetar vi för klimaträttvisa?

Stefan de Vylder: Vilka är ﬁnanskrisens följder?

V

årt samhälle och världen
ropar efter mer makt åt
folk i gemen. Ett demokratiskt deltagande på samhällets alla
områden grundat i alla människors
lika värde. För frihet, välfärd åt alla
och värn av miljön.
Den rådande politiken i
Sverige går nu på ﬂera områden
systematiskt in för att dra undan
möjligheterna för folk i gemen att
demokratisera samhället. Det sker
genom att dra undan det allmännas
stöd till utveckling av det svenska
språket och vetenskap så att allas
erfarenheter och kunskap om
samhället och världen stärks.
Det sker också genom att
ersätta allmänna platser med fria
självständiga budskap med statlig
information och reklam överallt.
Öppenhet för gamla, nya och
kommande folkrörelsers stärkande
av individers gemensamma vilja
och förmåga att förändra samhället snävas alltmer in mot förändring enbart genom valsedeln och
marknadsanpassade eller tillfälliga
former för deltagande i politiken.
Det vi ser som en gemensam
politiskt beslutad utveckling som
vi vänder oss emot är:
Att stödet till Böcker för alla,

Gruppdiskussionsfrågor:
– Vilka frågor arbetar din
grupp eller organisation med?
Vilka är ni allierade med?
– Vad kan vi hitta för
gemensam kamp som kan
föra allas frågor framåt?

– Vilka maktmedel
har vi?
– Vad är mest akut
att göra nu?

Demokratiuppropet för 2010-talet
För utveckling av svenska språket, kulturen och det demokratiska deltagandet

bibliotek för lastbilschaufförer
och gratis inträde på många museer tagits bort till skada för det
demokratiska samtalet och sammanhållningen i samhället.
Att stödet till kulturtidskrifter
om samhällsfrågor och information om globala frågor som varit
avgörande för utvecklingen av
kunskap och erfarenhetsutbyte
om samhället och världen på
svenska språket och andra modersmål som talas i Sverige tas
bort till förmån för enbart stöd
till tidskrifter om ﬁnkultur och
information om biståndsprojekt.
Att stöd till folkrörelsers och
den fria vetenskapens självständiga
hållning och kunskapssökande
upphör på ﬂera områden till förmån för statliga informationskampanjer och tystnad om allvarliga
samhällsproblem.
Stöd till folkrörelser i samband
med viktigare internationella
processer som Sveriges EU-ordförandeskap och klimattoppmötet
i Köpenhamn upphör till förmån

för ensidiga statliga EU-informationskampanjer.
Arbetsmiljöinstitutet avskaffas och en statlig myndighet för
historieskrivning inrättas kallad
Forum för Levande Historia som
ersätter en allsidig vetenskaplig
belysning av folkmord och brott
mot mänskligheten med kampanjverksamhet utifrån en ideologiserad historiesyn.
Kännetecknande för regeringens alla angrepp på den
deltagande demokratin, kultur
och vetenskap för den breda
folkmajoritetens behov är att
det inte handlat om att det
saknas pengar. Tvärtom är det
genomgående så att pengarna ﬁnns
men att inriktningen på hur de
används radikalt har förändrats för
att göra kultur och samhällsdebatt
mer otillgänglig och försvåra för
det demokratiska deltagandet.
Sveriges regering önskar nu
också ersätta folkrörelsebegreppet med det civila samhället vilket
gör den deltagande demokratin

fattigare. Folkrörelser är enligt
Svenska Akademiens ordbok
en politisk rörelse bland folkets
bredare lager. Sådana rörelser
som i ord och kollektiv handling
riktar sig mot samhällets elit och
skapar samverkan mellan folk i
gemen behövs i alla tider och
tar sig olika uttryck som demonstrationer, strejker, trädkramare,
ockupationer av hus, folkbildning
och bildande av organisationer
som ideella föreningar eller politiska partier.
Partier som i Sverige till största
delen byggts upp och sprungit
fram ur folkrörelser ska enligt
regeringens synsätt inte ens ingå
i förståelsen av hur samhället
förändras genom folkrörelser då
partier påstås inte ingå i det civila
samhället.
I en tid när folkrörelser
går till direkt aktion och skapar
solidaritet över alla gränser
som under Klimattoppmötet i
Köpenhamn menar regeringen
att det istället är vad de kallar

icke-statliga organisationers roll
som ska uppmärksammas där
odemokratiskt uppbyggda stiftelser
jämställs med allehanda enskilda
organisationer. Statens behov av
kunskap sätts i centrum och inte
självständigt kollektivt handlande
byggd på deltagandedemokrati.
Vi uppmanar alla som värnar
om demokratiskt deltagande och
folkrörelser i alla dess uttrycksformer
att protestera gemensamt.
Vi uppmanar också till bildande
av en folkrörelseallians för det demokratiska deltagandet där rörelsers resurser i solidaritet stärker
varandra och lägger grunden för
en ny demokratisk offentlighet.
En folkrörelseallians som stärker
erfarenhetsutbyte, spridning av litteratur och allas lika demokratiska
värde i hela världen som motvikt
till kommersialiserad massmedia
och statlig information.

Tord Björk

Initiativet är ett led i mötesserien Norden i rörelse, initierad
av Föreningen Aktivism.info och
Stödföreningen för ESF i Norden,
med Konﬂiktportalen, Miljöförbundet Jordens Vänner, Framtiden i Våra
Händer och ABF Stockholm som
medarrangörer.

Tappar livet tråden med trådlöst
– heldagsseminarium om den trådlösa teknikens inverkan på människa och miljö

Hittar de hem?

R

valt en annan typ av motor hade
vi haft mindre problem att brottas
med idag. Nu är vi i full gång med
en ny förförisk teknisk utveckling,
och lika obenägna att ställa viktiga frågor som vi var då.
Elektrosmogen är en riktigt
obekväm fråga därför att den
tvingar oss att söka kunskap
om och ta ställning till sådant
som vi tycker är så bekvämt och
praktiskt – men så är det väl med
alla viktiga miljöfrågor?
Ring gärna Vågbrytaren 059051025 för mer information.
Foto: Wendy/CreativeCommons

obert O. Becker, en av de
mest framstående forskarna
när det gäller upptäckten av livets
elektriska natur, skrev redan på
1980-talet i sin bok ”The Body
Electric” att ”även om vi överlever
de kemiska och kärnfysiska hoten mot vår existens, är det risk
att den ökande elektromagnetiska
föroreningen kan sätta igång irreversibla processer som leder till
att mänskligheten utrotas innan
vi ens förstår vad som håller på
att ske”.
Sedan dess har det skett en
radikal ökning av de elektromagnetiska fält och den mikrovågsstrålning som vi utsätts

för dygnet runt, året om, livet
ut. Många oberoende forskare,
observanta läkare och miljömedvetna människor världen
runt är allvarligt oroade över
utvecklingen.
Ingenting har på så kort tid
förändrat vår biologiska livsmiljö
som den explosionsartade utvecklingen av trådlös kommunikationsteknik. Bakom kulisserna
pågår samma intensiva lobbyverksamhet, med styrd forskning,
riskförnekande och påverkan på
beslutsfattare och press som vi
så väl känner till när det gäller
GMO, växthuseﬀekten, kemikalier, läkemedel osv osv.
Miljöorganisationer i Europa
har vaknat till medvetande om
elektrosmogens risker, men i
Sverige är det skrämmande tyst.
Det är aldrig myndigheter och
deras handgångna forskare som
upptäcker miljökatastrofer, utan
den observanta allmänheten och
de obekväma forskarna.
Om vi i bilismens barndom hade

Minskad fruktsamhet

Föredragshållare
Gunilla Ladberg är doktor i
pedagogik och författare till 25
böcker, bland annat en om hjärnan. Hon berättar bl.a. om sina
möten med de elmiljöskadade,
varningsklockorna.
Torkel Atterbom har under
lång tid, tillsammans med sin
fru, samlat på forskningsrapporter och andra observationer
om elektromagnetiska fälts och
mikrovågstrålningens inverkan på
växter och djur. Han har mycket
intressant att berätta.
Örjan Hallberg, forskare och
f.d. kvalitets- och miljöchef
inom Ericsson, är en skicklig
statistiker. Han ska berätta om
intressanta statistiska samband
mellan ökad ohälsa och ökad
mikrovågsstrålning.
Mona Nilsson, frilansjournalist
och författare till boken ”Spelet
om 3G”, har djup kunskap om
forskning, spelet bakom kulisserna och den internationella

Tomma bikupor – ingen frukt
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Foto:Vinay Shivakumar/
CreativeCommons

Lördagen den 17 april kl 9.30 – 16.00, ABF-huset, Sveavägen 41 Stockholm

debatten om elektrosmogen.
Hon kommer att fokusera sitt
föredrag på det cyniska spel som
ligger bakom myndigheternas
rekommendationer.
Moderator:
Ewa Larsson, Gröna kvinnor.
Fritt inträde
Lunchuppehåll 11.30-12.30.
Arrangörer:
Framtiden i Våra Händer och
Vågbrytaren i samarbete med
Gröna kvinnor, Egenvårdspoolen
och ABF Stockholm

