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VÅRT BLIR ALLT VIKTIGARE
www.Creapreneur.se
Trovärdig information finns i media
som vårt. Finansierade av läsare,
som läser därför att vi inte är betalda
för det vi skriver utan dold agenda.
Är Du med oss stöd oss för
nytänkande med humanism och
etik som grund till plusgiro
231666-9. Årsavgift 100:-TACK PÅ FÖRHAND.

RIKSFÖRENINGEN FÖR
METABOL HÄLSA - RMH
RMH www.metabolhalsa.se

Kreaprenör®-kunskapsallians
i Medvetandeeran
Sprider kunskap om ”vad som
verkligen händer” i vår tid
och om ”det vi vet att vi inte vet”.

grundades på Dalarö 6 juni 2017 och
har redan 600 bet. medlemmar.
Trots alla hälsovinster framhärdar
skolmedicinare i varningar mot
kolhydratsnål kost och mättade
fetter, när problemet alltid varit
socker. Gå med i folkrörelsen för
metabol hälsa. Välkommen!

I denna utgåva;

FORSATT REFORMATION

*

Sista inbjudan

årsmöte 11 maj sid 2
* Kinas sensationella uttalande
* Will the future be human?
* Fel om höghastighetståg?
* Hälsa i vid bemärkelse
Årets första valmanifest
* Palmemordet klaras upp
* Svenska Akademien
ska vara svensk

Följ Kreaprenörs projekt
HJÄRNANS Frihet
http://www.creapreneur.se/PROJEKTHjarnans-frihe.html

Bortom ARBETSLINJEN?
http://www.creapreneur.se/PROJEKTFrihet-bortom-A.html

Med detta debattinlägg i Kyrkans
tidning vill vi starta dialog om Sv
kyrkans framtida roll. LÄS HÄR:
http://www.kreaprenor.se/pdf/Reformationen%20av
%20kyrkan%20måste%20fortgå%2020180125.pdf

Ska Svenska kyrkan (6,2 miljoner
medlemmar) behålla sin roll som
ledande samhällsbärare måste hon
samla ALLA kristna – INTE BARA
de troende. Fortsätt anmäla
intresse att delta i dialogen;
Mailto:lo.landin@ebc.se

PRESS-STOP
Kina gör ett officiellt uppseendeväckande uttalande; ”Väst är
bara en liten bråkdel av världen
och inte i närheten av att vara
den globala representant det en
gång trodde sig vara.” Läs här:
https://anthropocene.live/2018/04/01/ett-annufarligare-kallt-krig/
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INBJUDAN ÅRSMÖTE

Årsmötet fortsätter kl 13:30
Workshops om våra projekt
som är öppna även för icke
medlemmar

Fredag 11 maj inbjuds alla,
medlemmar och blivande
medlemmar, till årsmöte
i föreningen Kreaprenör@
i Tullhuset på Dalarö.

Under året har vi formulerat och
organiserat två andra projekt, som
bägge handlar om hälsa, identitet,
integritet och existentiella frågor i
Medvetandeeran.
* BORTOM ARBETSLINJEN
* HJÄRNANS FRIHET

Vi börjar med gemensam lunch
kl 11:30 för alla som vill i
Tullhusets matsal och bar,
Odinsvägen 6A, som du betalar
själv.
Årsmötet börjar kl 12:30
med så korta stadgeenliga
årsmötesförhandlingar som
möjligt.

Mötet fortsätter på eftermiddagen
med två workshops om dessa båda
projekt under ledning av Stig
Zandrén och Robert Näslund. Vi
delar upp gruppen i två och kör
dessa workshops parallellt med
kaffepaus i mitten, så att alla kan
vara med på båda.

Kreaprenör är i ett expansivt
skede. Intresset för våra projekt
ökar. Sociala media används och
nya allianser skapas. Under
verksamhetsåret har projekt
FORUM Frisk gått över i
Riksföreningen för Metabol Hälsa.

Hjärtligt välkommen till Dalarö
fredag 11 maj. Kommer du med
egen bil kör du mot Nynäshamn
och tar sedan av mot Dalarö efter
Haninge C. Åker du kommunalt tar
du pendeltåg till Handenterminalen
och går sedan till buss 839 till
Dalarö.

Ta del av verksamhetsberättelse och årsbokslut här;
http://www.kreaprenor.se/pdf/2017%20Årsredovi
sning%20föreningen%20Kreaprenör.pdf

Anmäl dig nu på
kreaprenor@ebc.se
Kostnad: Årsavgiften 100 kr
betald för medlemmar. 150 kr för
icke-medlemmar.
Utges av Föreningen Kreaprenör® www.creapreneur.se Red: LO Landin 0708-125467 lo.landin@ebc.se
Årsavgift i föreningen är för privatpersoner 100 kronor att betalas till plusgiro 231666-9.
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De sista Homo Sapiens
Vi är troligen en av de sista
generationerna av Homo Sapiens.
Inom ett århundrade eller två
kommer jorden att domineras av
varelser som är mer olika oss än
neandertalare och schimpanser.
Kommande generationer kommer
att inse att ingenjörskonst om
kroppar, hjärnor och sinnen blir
huvudprodukterna av ekonomin
under det tjugoförsta århundradet inte textiler, fordon eller vapen,

FAKE NEWS 1
Fake-news är inget nytt. Tidigt har
KreaprenörNYTT delgett våra läsare
fakta kring världens kanske hittills
största officiella lögn. Nu kommer
ytterligare information om det
officiella undanhållandet av
information kring vad som
verkligen hände före och efter
11 september 2001.

Läs här:
https://newsvoice.se/2018/04/05/mas
smigrationen-niels-harrit/

Hur kommer framtidens härskare
att se ut? Det bestäms av de
personer som äger Big Data. De
som kontrollerar data kommer inte
bara kontrollera mänskligheten
utan livet självt. Data är idag den
viktigaste ekonomiska resursen.
Tidigare var land den centrala
resursen.

WILL THE FUTURE BE
HUMAN?
Historikern Yuval Noah Hararis
höll ett uppmärksammat föredrag
på World Economic Forum 2018
https://youtu.be/hL9uk4hKyg4

Ämnet har de senaste åren tagits
upp vid deras sammankomster. I
sin bok ”Det Nya Livet” (2017)
behandlar Fredrik Reinfeldt
WEF:s konferens i Davos 2016 och
han menar att behovet är stort av
en allmän debatt om hoten från ny
teknik.
Samma sak nämnde EUkommissionens etikråd i en mycket
väl formulerad protest mot den
dolda utvecklingen av fjärrkontroll
av människans hjärna, med titeln
”Ethical Aspects of ICT-implants in
the Human Body” (2005).
I Sverige är det FOI som
utvecklar det teknopolitiska
hjärnprojektet och i sin
programförklaring 2010 skrev man
att målsättningen är att styra
människans kognitiva funktioner.

Maktkoncentration förr och nu
När förr i tiden för mycket land
koncentrerades i för få händer
splittrades mänskligheten i
aristokrater och ofrälse. Under de
senaste två århundradena har
maskiner ersatt land som den
viktigaste ekonomiska resursen och
om för många maskiner
koncentreras i för få händer
splittras mänskligheten i klasser kapitalister och underklasser. Idag
är datamaskiner den viktigaste
ekonomiska resursen och om för
mycket data koncentreras i för få
händer kommer mänskligheten att
splittras i olika arter.
Varför är data så viktigt?
Data är viktigt för att vi nått fram
till den punkt då vi kan hacka inte
bara datorer utan också människor
och andra organismer. Det talas
mycket idag om att hacka datorer,

Följande text är delar
av innehållet i Hararis föreläsning;

Utges av Föreningen Kreaprenör® www.creapreneur.se Red: LO Landin 0708-125467 lo.landin@ebc.se
Årsavgift i föreningen är för privatpersoner 100 kronor att betalas till plusgiro 231666-9.
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e-postkonton, bankkonton och
mobiltelefoner. Men inte om att vi
kan hacka mänskliga varelser.

förändra livet är det den största
revolutionen i mänsklighetens
historia - sedan inledningen av livet
för fyra miljarden år sedan.

Vad behövs för att hacka en
människa?
Stor datorkapacitet och mycket
biometriska data. Inte data om vad
vi köper och gör utan data om vad
som händer i kroppen och i
hjärnan… För det första framsteg
inom datorvetenskapen speciellt
inom maskininlärning och artificiell
intelligens. För det andra framsteg
inom biologi, framförallt inom
hjärnforskning. Det ger oss den
nödvändiga biologiska förståelsen.
Det är den stora insikten i "Life
Science". Vi lär oss hur man skall
dekryptera dessa algoritmer
(organismer). När dessa två
revolutioner smälter samman;
datarevolutionen och
bioteknikrevolutionen går det att
hacka en människa. Den kanske
allra viktigaste upptäckten för att
smälta samman dessa revolutioner
är den biometriska sensorn som
översätter biokemiska processer i
kroppen och hjärnan till elektriska
signaler.

Under fyra miljarder år har hittills
inget ändrats gällande livets regler.
Allt liv under fyra miljarder år tomater, amöbor, dinosaurier och
människor - lydde under lagarna
om det naturliga urvalet och
lagarna om biokemi. Men det håller
på att förändras. Vetenskap
ersätter evolution med intelligent
formgivning. En ny era av artificiellt
liv inleds. Det är därför ägarskap av
data är så viktigt. Om vi inte
reglerar det kommer en liten elit
att kunna kontrollera inte bara det
mänskliga samhället utan livet
självt.
En fråga om livet självt
Vi har haft mer än 1000 år på oss
att reglera ägandet av land. Vi har
haft 100 år på oss att reglera
ägandet av maskiner. Men vi har
ingen erfarenhet av att reglera
ägandet av data.
Det är svårare att reglera
innehavet av data än land och
maskiner, eftersom data finns
överallt och ingenstans samtidigt.
Det kan färdas med ljusets
hastighet och kopieras oändliga
gånger. Kommer data om mitt
DNA, min hjärna, mitt liv tillhöra
mig, något företag, regeringen eller
det mänskliga kollektivet?

Digitala diktaturer
När vi har algoritmer som förstår
dig bättre än du förstår dig själv,
kan dina begär förutses, dina
känslor manipuleras och beslut kan
tas åt dig. Vi måste inse att detta
leder till digitala diktaturer.
Under det tjugoförsta århundradet
kan vi komma att bli förslavade
under datoriserade teknokratier…
Genom att hacka organismer kan
eliter få makten att designa livet
självt. När vi lyckas hacka och

Så vem ska äga data,
diskussionen har bara börjat –
en diskussion som blir
avgörande för livet självt.

Utges av Föreningen Kreaprenör® www.creapreneur.se Red: LO Landin 0708-125467 lo.landin@ebc.se
Årsavgift i föreningen är för privatpersoner 100 kronor att betalas till plusgiro 231666-9.
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PRESSINFORMATION
INFÖR 2018 ÅRS VAL

kommer många människors
stressnivå att sjunka. Om varje
människa upplever inre frid
skapar vi yttre fred.

Enhet blev i förra valet 2014
tredje största parti utanför
Riksdagen. 30 april, på
Valborgsmässoafton startar Enhet
årets valkampanj.

Sammantaget leder detta till ökad
trygghet, hälsa och hållbarhet.
Existenslinjen är en avsiktlig
markering att Enhet eftersträvar
nya lösningar i ett samhälle, som
länge har präglats av övertro på
materialism och lönearbete.

Enhet lyfter i valmanifestet fram
Hälsa i vid bemärkelse. Alltför
många mår inte bra i dag. Psykisk
och fysisk ohälsa ökar.

Ny teknik gör det möjligt att
producera effektivt, utan
stordriftens nackdelar. Enhet
arbetar för ökad valfrihet och en
återgång till hållbar småskalighet
inom flera områden. Ökat miljöoch hälsomedvetande leder till en
hållbarare planet.

Enhet menar att hälsoläget skulle
förbättras med större valfrihet i
vården och om samhällsansvaret
och välfärden fördelas jämnare.
Bra mat är den viktigaste
hälsofaktorn. Mindre socker,
ekologisk och giftfri mat kan bryta
de senaste 50 årens katastrofala
ökning av både välfärdssjukdomar
och cancer, som är främsta skälet
till dagens kris i vården. En kris
som kan lösas genom en bred
satsning på hälsa.

Och till sist. Vetebullens och
semlans dag i all ära. Enhet anser
att det är viktigare att göra årets
Valborgsmässoafton till
Existensdagen.

Ofta framhålls stordriftens
fördelar inom industri, jord- och
skogsbruk. Argument som inte är
lika hållbara mot bakgrund av
miljöförstöring, ohälsa,
överkonsumtion av syntetiska
läkemedel och dålig mat.

Läs Enhets valmanifest här:
https://enhet.se/politics/valmanifest20
18.php

ALLA ÄR VÄLKOMNA
TILL STALLARHOLMEN
Vår medlem Leif Sundsvik är
engagerad i närdemokratiarbetet i
Stallarholmen i Strängnäs kommun.
Med start 24 april arrangeras
intressanta samtal om utvecklingen i
lokalsamhällen. En rad inspiratörer är
inbjudna, som på olika sätt delar kunskap
om hur man kan samla kraften i den lokala
utvecklingen.

En ovillkorad Medborgarandel till
alla, istället för bidrag och ett
ökat lokalt inflytande är grunden i
Enhets Existenslinje.
Existenslinjen frigör kreativitet,
valfrihet och nya meningsfulla
sysselsättningar, vilket är vad
Sverige behöver.

Välkommen till framtiden

Hållbar utveckling börjar inifrån.
Med en ovillkorad Medborgarandel

Läs inbjudan till möten här:
http://www.kreaprenor.se/pdf/StallarholmenProgramSamtalsserie.pdf

Utges av Föreningen Kreaprenör® www.creapreneur.se Red: LO Landin 0708-125467 lo.landin@ebc.se
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kapacitetsbrist kan möjligen gälla
storstädernas persontrafik, men då
borde man istället satsa på att bygga
ut infrastrukturen för pendeltågen.
Och de brister som finns i
godsjärnvägsnätet som behöver
åtgärdas, men som riskerar att att få
stå tillbaka pga projektet. Och
produkter med högt varuvärde
kommer även i fortsättningen att
behöva transporters med lastbil och
då är det billigare att istället
elektrifiera motorvägarna.

HÖGHASTIGHETSTÅG dålig affär för samhälle och
klimat ?
Det skriver 7 professorer och
forskare i DN Debatt 20 april,
tvärsemot vad som sägs i den nya
uppgörelsen mellan S + MP om en
planerad 230-miljarders satsning på
höghastighetsjärnvägar mellan
Stockholm, Göteborg och Malmö.
Varje investerad krona beräknas ge
mindre än 40 öre tillbaka, hävdar
forskarna.

Om syftet med projektet är att få ner
koldioxidutsläppen kunde ett
alternativ vara att skattebetalarna i
väntan på elektrifierad flygtrafik,
stället får betala den betydligt lägre
merkostnaden för biobränsle under
en övergångsperiod. Med tanke på
medborgarnas höga betalningsvilja
för resor kan man fråga sig varför
skattebetalarna ska subventionera
hög hastighet och långa resor?
Forskning visar att det är lönsamt att
stödja lokal kollektivtrafik, och att
det kan vara rimligt att
subventionera vissa glesbygdslinjer
för att hålla ihop landet. Men det
finns knappast skäl, särskilt inte ur
miljösynpunkt, för staten att stå för
en betydande del av kostnaderna för
medborgarnas resor mellan
storstäder. Den fattigaste fjärdedelen
av befolkningen får vara med om att
finansiera de rikastes resvanor.

Om fyrstegsprincipen tillämpas,
menar forskarna, kan satsningen inte
göras fortsätter man. Principen
innebär nämligen att man först som
sista steg ska genomföra omfattande
nyinvesteringar efter att först ha
prövat om nyttan 1) kan uppnås
genom bättre styrning/ prissättning,
2) genom bättre utnyttjande av
befintlig infrastruktur eller 3) genom
smärre kompletterande
investeringar.
Den huvudsakliga nyttan med
projektet är att minska
växtgasutsläppet. Men detta
påstående har inte granskats
tillräckligt noggrant. Man har t.ex.
inte tagit hänsyn till de väldiga
utsläppen i samband med bygget,
som gör att de positiva effekterna
uteblir i decennier. Dessutom ställs
framtida minskade utsläpp mot
dagens flygplan och bilar. När
järnvägarna är klara kommer en stor
del av bilismen att vara elektrifierad.

Fakta talar enligt dessa
forskare för att höghastighetsbanorna inte bör byggas.

FAKE NEWS 2
Fake news är inget nytt. Palmemordet kommer att lösas efter 32 år
av officiella lögner. Läs här:

Förespråkarna hävdar vidare att
höghastighetsbanorna måste byggas
för att frigöra gamla spår för regional
trafik och godståg. Sådan

http://www.kreaprenor.se/pdf/PALMEMORDET%20KO
MMER%20ATT%20KLARAS%20UPP.pdf
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I svenska Akademien ska man ha
ett svenskt namn. Det har inte
kulturprofilen, men han har ingen
stol.

HUR KUNDE DET BLI
SÅ HÄR?

Men Horace Engdahl har
fortfarande en stol att falla ifrån.
Och han är svensk. Därför borde
han byta ut sitt franska förnamn
och kallas Horas, vilket många
dessutom anser är ett för honom i
dessa tider passande namn.
Fake news 3
USA, England, Frankrike och
västmedia påstår att den illegala
missil- attacken mot Syrien förstörde
platser, där kemiska vapen med
klorin och sarin tillverkas/lagras.
Skulle då inte ett giftigt moln ha
släppts ut över staden Douma – om
det var sant.

Vi anser att vi talar för alla när
vi generaliserar. Så det så.

”PRAETERERA CENSEO
CARTHAGINAM ESSE
DELENDAM”
”Praeterea censeo” betyder ”för
övrigt anser jag” på latin. Romaren
Cato d.ä. avslutade alla sina tal i
senaten med ”För övrigt anser jag att
Kartago bör förstöras”

Ett samhälle som inte försvarar
dem som ställer maten på bordet är
ett samhälle i kris.

DN om militanta djurrätts-aktivister och
veganer, som mobbar svenska
lantbrukare.

För övrigt anser vi att en reform utan
en reform av penningväsendet inte
är någon reform. Det sa USA:s
utrikesminister William Jennings
Brown redan 1896. Och han får
alltmer rätt för varje decennium som
går.

SVENSKA AKADEMIEN det var sämre förr fast på ett
bättre sätt
Det hörs på namnet att Svenska
Akademien är svensk. Kanske
något av det svenskaste vi har.
Vad som händer i Akademien just
nu behöver vi inte orda om. Det
sköter de få återstående i det som
fordom var Svenska Akademien
själv, men tyvärr på absolut
sämsta sätt.

Och så till sist huvudregeln.
Du behöver inte tro på våra
rykten. Bara sprid dem.
Ha en bra månad. Och vi ses på
årsmötet 11 maj på Dalarö hoppas
jag. Glöm inte att skicka mig en
e-post att du kommer för vår
planering.

Däremot har vi en synpunkt.

Lars-Olof (LO) Landin
lo.landin@ebc.se
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