Kreaprenörs medlemsmöte 2019-11-09 om Människas existens
- ett dialogprojekt om Välfärdshaveriet och vad kan vi göra åt det.
Deltagare: Kreaprenörs styrelse och de inbjudna föreläsarna Magnus
Henrekson, Peter Martin och Lotta Gröning samt ytterligare 70
mötesdeltagare, samtliga medlemmar i de samverkande föreningarna
Kunskapsalliansen Kreaprenör och Riksföreningen Metabol Hälsa.

LO Landin, ordf. Kreaprenör, hälsade välkommen och inledde
med att beskriva Kreaprenörs roll som opinionsbildande kunskapsallians för
nytänkande på humanistisk grund med en holistisk syn på människans och
samhällets utveckling och möjligheter i en kaotisk värld. Vi lever i ett
paradigmskifte och Kreaprenör har sedan 2001 sett som sin roll att
medvetandegöra vad som egentligen händer i samhället.
Kreaprenör utgår ifrån att all mänsklig utveckling bygger på vår önskan att
förlänga och förstärka våra sinnen – vår perception. Han citerade andra
årtusendets mest kända person Leonardo da Vinci. ”All vår kunskap kommer av
vad vi känner.” Och han påpekade att 2002 fick perceptions-psykologen Daniel
Kahneman ekonomipriset till Alfred Nobels minne för sin forskning om att 85%
av våra beslut egentligen är emotionella och bygger på våra sinnen, vår
perception. Vi tror dock att alla våra beslut är rationella. Är då verkligen ett
rationellt samhälle humanistiskt, frågade LO Landin.

VAD HÄNDER I EKONOMIN ?
”SE VÄRLDEN SOM DEN ÄR OCH VÅGA TÄNKA UTANFÖR BOXEN.”

Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och vd för
Institutionen för Näringslivsforskning inledde sitt föredrag om ”vad som händer
med ekonomin” med rubriken ”se världen som den är och våga tänka
utanför boxen”.
Han påpekade att många av våra gemensamma angelägenheter inom statens
ansvarsområden svajar betänkligt och något har hänt i samhället. Staten är inte
anpassat till dagens samhälle i många avseenden. Staten har också ett ledningsproblem med alla sina institutioner. De bästa och smartaste personerna söker sig
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inte längre till staten som arbetsgivare.
Det finns ca 15.000 brottslingar i Sverige idag men endast 4.500 fängelseplatser
á 1,4 mkr/år till en kostnad av 0,5% av BNP. Vi har ett skuggsamhälle med ca
600.000 invånare genom migrationen. Stora problem med infrastrukturen, som
borde vara lätt att lösa men ändå inte görs. Det visar sig att många problem i
Sverige idag inte kan lösas med mera pengar. Politikernas sätt att lösa problem
är att tillföra mer resurser. Men det räcker inte med det.
Det som gjort Sverige till ett rikt land är Utbildningssystemet, det vi hade
före reformerna på 1970-talet och som nu är i förfall. Välutbildat folk kan rösta
på bra politik. Välutbildat folk kan driva och styra alla funktioner som behövs i
ett land.
Demokrati och en outbildad befolkning är ingen säkerhet för ett lands
utveckling (jfr. med Venezuela). TIMSS och PISA undersökningarna har under
många år tyvärr visat att svenska elever ligger långt under i kunskaper som
matematik, naturkunskap och även kreativitet jfr. med framför allt länder i
Ostasien. Detta har lett till ett utbildningssystem i Sverige, som gjort att
föräldrarnas utbildningsnivå är helt avgörande för vilken kunskap en elev
erhåller. Dagens utbildningssystem och läroplan är alltför problematiserad och
det saknas tydliga mål vad eleverna skall lära sig. Detta medför att eleverna inte
får de fundamentala baskunskaperna i alla ämnen, som ett modernt samhälle
kräver och som är basen för fortsatt utveckling.
Den låga utbildningsnivån speciellt i Sverige och i en del andra länder som USA
och England är det största hotet mot västvärldens utveckling. Högskoleproven
idag är betydligt lättare jämfört med för 20 år sedan. Språkkunskaperna skiljer
också märkbart mellan olika områden i Sverige. En välutbildad person i Sverige
behärskar ca 40.000 ord. I slumområden behärskar många personer endast
1.200 ord, vilket skapar enorma kulturkrockar.
Vi hör hela tiden om den ständiga bristen på rätt kompetens, vilket stoppar
landets utveckling. Kompetens är dock inte detsamma som utbildning. I Sverige
idag kräver endast 11% av alla kvinnliga jobb högskoleutbildning och endast
25% av manliga jobb. Omvänt kan man säga att flertalet jobb i Sverige enbart
kräver gymnasiekunskaper eller lägre. Och ändå saknas det människor med rätt
kompetens.
Noterbart är också att alltfler enbart vill jobba för sig själv och inte för
samhället, vilket gör att samhället fungerar allt sämre. Vi ser detta i alla problem
med infrastrukturen. Även den alltför stora ”importen” av arbetskraft som inte
har utbildning är orimlig. Skolan misslyckas med viktiga kompetenskomponenter
såsom motivation uthållighet, punktlighet, ansvarstagande och emotionell
stabilitet, vilket får förödande konsekvenser. Högre utbildning i Sverige bedrivs
av många utländska professorer och doktorander. Inom många High Tech yrken
tas folk från utlandet.
Den dåliga grunden i matematik och därmed för logiskt tänkande är orsak till
många problem i Sverige idag. Tidig överföring av kunskap från lärare till elev är
fundamentalt i all utbildning. Sker det inte missar eleven avgörande
grundutbildning för att kunna fortsätta att utveckla kognitiva färdigheter.
Samhället har missat något väsentligt med varför elever skall utbildas, vilket är
den viktigaste anledningen till västvärldens nedgång.
Se Magnus Henreksens bildspel här:
http://www.kreaprenor.se/ppt/m%20Henreksen%209%20nov%202019.ppt
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VAD HÄNDER MED HÄLSAN ?
”64% AV SJUKVÅRDSKOSTNADERNA GÅR ATT GÖRA NÅGOT ÅT.”

Peter Martin, läkare med 15 års erfarenhet av
läkemedelsforskning och 5 år som företagare av Funktionsmedicin.
Peter genomgick ett eget paradigmskifte när han för 5 år sedan gick
från skolmedicin till funktionsmedicin - från att lindra symtom till att
undersöka de underliggande orsakerna till sjukdomar. Det finns stora
kollektiva missuppfattningar om sjukvården idag, som har lett till dagens
kris. Sjukvård idag kan ofta karaktäriseras som One ill – One pill. Det
finns ca 68.000 diagnoser inom sjukvården idag. Det evolutionära
perspektivet saknas och kanske är jordbruket och dess grödor en stor
orsak till hälsoproblemen idag.
80 % av alla sjukvårdskostnader går till kroniska sjukdomar och 80 % av
dessa inte är genetiskt betingade, vilket betyder att 64% av alla
sjukvårdskostnader kan påverkas genom ett hälsosammare liv. Dessa
sjukdomar beror på hur vi lever. 800.000 människor i Sverige har ett
BMI>30 och om 15 år kommer det att vara 1,4 miljoner. 360.000 har
diabetes typ 2, 1,8 miljoner har IBS (tarmbesvär) och 45.000
inflammatoriska tarmsjukdomar.
Endast 3% av vårdkostnaderna går till preventiva åtgärder och läkare
med 5 års utbildning har endast 12,5 tim utbildning om nutrition.
Funktionsmedicin innebär att vi gör en noggrann kartläggning av
människans inre biokemi och livsstil för att förstå de underliggande
orsakerna till ohälsa och korrigera dessa. Koncentrationen ligger på att
undersöka magtarmkanalen och hur näringen tas upp där.
Peter refererade till en ny rapport (JAMA) som visar att funktionsmedicin
är mer effektiv än konventionell behandling. Dagens dietistråd håller inte
måttet och kostråd är i många fall inte seriösa. Människan har varit jägare
under den största delen av evolutionen - 2 miljoner år - och är i grunden
köttätare. Rådet är att hålla koll på kost, sömn, stress och rörelse för att
undvika sjukdomar.
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VAD HÄNDER MED DEMOKRATIN ?
”DEN TREDJE STATSMAKTENS TID ÄR ÖVER”.

Lotta Gröning, fil. doktor i historia, författare och
krönikör talade om vad som händer med demokratin.
De politiska partierna har stelnat i sina strukturer. Borta är det
kollektiva synsättet, folkhemmet, folkrörelser och samarbetet med
näringslivet. I dag har vi skattefinansierade partier. Endast 4-5% av
partiinkomsterna kommer från medlemmarna. Partierna är inte beroende
av sina medlemmar längre och fokuserar mer på att ha makt och behålla
makten. SD har blivit partiet, som på alla sätt skall hållas utanför.
Åsiktskorridorer uppstår med lågt i tak - i partierna och i PK-media.
Polariseringen började med ”öppna ditt hjärta” Och det går idag inte att
föra en seriös diskussion om gängbrottslighet, klanmentalitet, klimat,
”metoo” eller migration. Nu är det enbart skam och skuld som gäller.
Media har inte heller utnyttjat situationen att agera som den tredje
statsmakten genom att granska makten. Media köper det rådande
politiska synsättet utan granskning och analys. Den tredje statsmaktens
tid är över. Nu tar den fjärde statsmakten över – dvs sociala media i en
snabbt föränderlig värld. Demokratin i framtiden är oviss och vi har en
bekymmersam utveckling framför oss.
I Sverige har vi f.n. en demokratur, när vi istället borde ha en levande
debatt och diskussion om samhällets alla problem. De som tycker fel
måste hålla tyst och anställningsförbud råder mot personer, som inte har
den rätta åsikten. Staten har stor kontroll över forskning och utveckling
och därför borde den vara mer beroende av fakta i sina beslut, men så är
inte fallet utan makten styr och att behålla makten är viktigare.
Beredskapen i Sverige om vad för samhälle vi vill ha är låg, vilket kan
betyda att en stark ledare kan förändra mycket. Artificiell Intillegens (AI)
kommer att påverka samhället kraftigt, men politikerna måste bestämma
sig för vilket samhälle vi vill ha. Annars kommer några ledande nationer
och/eller några stora globala företag att kunna bestämma hur samhällena
utformas. Detta kan vara slutet för den västvärld vi känner idag.
Skall det hända något måste idéerna och krafterna komma underifrån. Samhällets elit
vill inte göra något.
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AVSLUTANDE PANELDISKUSSIONEN
LO Landin ledde paneldiskussionen, som avslutade mötet.

I expertpanelen deltog Ewa Meurk, hälsocoachföretagare och
styrelseledamot i Riksföreningen för Metabol hälsa, Peter Martin, Magnus
Henrekson, Lotta Gröning och Lars Bern, tekn.dr. och styrelseledamot i
både Kreaprenör och Riksföreningen för Metabol Hälsa.
Ett flertal frågor diskuterades.
Aldrig någonsin har jordens befolkning varit så stor som nu och ändå har
förekomsten av krig, elände och svält aldrig varit mindre. Men vi lever i en
brytningstid efter det att 150 år av nya kunskaper, ny teknik och nya
energitillgångar lett till en exempellös ökning av produktion, befolkningar
och välfärd i världen.
Men - det råder stor informationsbrist om hur samhället, politikerna, de
stora företagen, bankerna och massmedia fungerar i symbios.
Kapitalismen i världen har också lett till en extrem koncentration av
förmögenhet till några få personer, som påverkar den politiska makten
och driver globalisering. Förmögenhetskoncentrationen kan leda till
kapitalismens fall. Vi ser idag uppror på alla kontinenter. Nationerna
måste återge makt och mobilisera kraften i lokalsamhällena för att
undvika revolution.
Världen styrs av för mycket okunskap och för låg beredskap att förändra.
Kunskap kommer att förändra världen. De nationer som bäst förmår att
prioritera kunskap kommer att utvecklas snabbast. Samhället är alltmer
känsligt för yttre störningar. Artificiell intelligens (AI) blir ett maktmedel.
Digitaliseringen förstärker sårbarheten. Tillgången på energi är
avgörande. Sedan Sverige gick med i EU har vi bara 2-3 dagars beredskap
för livsmedel. Vi har en självförsörjningsgrad vad gäller livsmedel på
mindre än 50%. Stora vulkanutbrott inträffar vart 100 – 150 år och det
finns ingen beredskap för sådana med efterföljande missväxt över stora
delar av världen.
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Inte bara migration leder till segregerade samhällen. Utan också
segregation mellan generationer delar t.ex. Sverige idag. Det borde vara
ett ansvar för varje vuxen person att coacha en yngre.
Det finns också stor okunskap om vad som håller en människa frisk, vilket
förklarar de omfattande sjuk- och vårdproblemen vi har.
FORTSÄTTNING FÖLJER
Kreaprenör har genom att lägga samman visioner och ambitioner i
internationella fördrag, handelsavtal, deklarationer om mänskliga
rättigheter m.m. i projektet Människans existens definierat tre
gemensamma, övergripande mål.
Dessa övergripande mål är:
1) Harmoniska, friska människor
2) Trygga, fria samhällen
3) En hållbar planet
Och vi har definierat 5 medel för att nå dessa mål:
Hälsa (inre hälsa), Omsorg (yttre hälsa, omsorg om samhälle och miljö)
samt Utbildning, Ekonomi och Demokrati. Hur dessa mål och medel
flyter samman framgick relativt väl under detta möte med tema Ekonomi,
Hälsa och Demokrati.
Mötet kommer att följas av fortsatta möten för att skapa en folkrörelse för
de övergripande målen i projekt Människans Existens. Vi kommer att
samla information om det fortsatta arbetet här:
www.creapreneur.se/PROJEKT-Manniskans-exi.html
Välkommen att delta.
Mötessekreterare
Lars-Olof Oldén
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