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Rapport från Kreaprenörs 
medlemsmöte 2019-03-09 med 
öppet seminarium i projektet 
Människans Existens och 
samhällets möjligheter - vart är 
Sverige på väg? 
 

Plats: FEI:s lokaler på Döbelnsgatan 
4, Stockholm 
 

Deltagare: Styrelsen representerad av 
LO Landin (ordf.), Lars-Olof Oldén 
(sekr.), Anna Holtenstam och Lars 
Bern. inbjudna föreläsare David 
Thurfjell, prof religionshistoria 
Södertörns högskola och Patrik 
Engellau, Stiftelsen Den nya välfärden 
samt ytterligare 27 närvarande 
medlemmar. 

Syftet med mötet var bl.a. att pröva 
idéer inför Kreaprenörs planerade 
konferens hösten 2019 på temat 
”Människans existens och 
samhällets möjligheter” 
http://www.creapreneur.se/PROJEK
T-Manniskans-exi.html  
som en förlängning av 2015 års stora 
konferens ”Människans existens och 
fredens möjlighet” 
http://www.kreaprenor.se/main.asp?
g=5&r=415  

LO Landin inledde med att beskriva 
kaoset i dagens samhälle och 
Kreaprenörs roll att vara ett 
opinionsorgan och en kunskapsallians 
för nytänkande på humanistisk grund 
med en holistisk syn på människans 
och samhällets utveckling och 
möjligheter i denna kaotiska värld.  

LO beskrev även Kreaprenörs fyra 
kompetensområden som den 
kommande konferensen under hösten  
2019 är tänkt att omfatta - Miljö & 
Hälsa, Värderingar & Lagar, Lärande 
& Kommunikation och Näringsliv & 
Samhälle. 

Värderingar & Lagar 
 

 

David Thurfjell gav sin syn på 
sekulariseringsprocessen i Sverige och 
sambanden mellan religion-samhälle-
politik. Han är författare till boken ” Det 
ogudaktiga folket”.  

Sverige är unikt. Svenskarna tar 
avstånd från religion. 85% gör det och 
det är högst i världen. Sverige är det 
mest sekulariserade landet i världen 
samtidigt som det är det mest 
mångreligiösa landet i världen. 
Utvecklingen i Sverige ska ses i ljuset 
av Gustav Vasas och reformationen på 
1500-talet, då kyrkan skötte alla 
angelägenheter i samhället som idag 
sköts av kommuner, landsting och 
myndigheter. Obligatorium att tillhöra 
kyrkan och en stark religiös 
gemenskap och en total enighet mellan 
kyrka och stat har haft stor betydelse. 
Med bildandet av nationalstater under 
1800-talet bröts denna enighet mellan 
kyrka-stat upp fram till 2000 då kyrka-
stat skiljdes totalt, 
sekulariseringsprocessen.      

I en enkät tror ca 20% av befolkningen 
att det finns en Gud. Ställs frågan om 
att man tror på Gud så svarar 40% ja 
och om det finns en högre livskraft så 
säger 53% ja till det.  

I kyrkodebatten kan man få 
uppfattningen att det har varit radikala 
skillnader i förhållandet till kyrka då och 
nu bland befolkningen. Så är dock inte 
fallet. Antal kyrkobesökare i början av 
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1900-talet var ca 5% av befolkningen 
och idag är den ca 1,5%. 59% av 
befolkningen är medlemmar i kyrkan i 
dag med en nedgång på 1% per år 
Medlemstappet är stort även i andra 
föreningar och ideella organisationer 
idag.  

I debatten kan man även få intrycket 
att det är en radikal skillnad mellan de 
religiösa och sekulära verkligheterna 
och att lyda överheten. Luther sade 
redan på sin tid att det viktiga för 
människan är att du är en hederlig 
människa, följer ditt kall och gör rätt för 
dig. Dessa regler gäller än idag för 
svensken, men det är staten som 
predikar det och inte kyrkan. Svensken 
har stor tillit till staten och dess 
institutioner. Svenska folket har alltid 
följt sina ”religiösa” ledare, vare sig de 
varit kyrkliga eller profana. 
 
Språkbruket sätter begränsningar i 
uttrycken att vara religiös och att vara 
kristen där definitionerna är flytande 
och därför blir det svårt att entydigt 
definiera vad en människa är. 
Kristendomen kan sammanfattas i 12 
punkter, där enbart två kan sägas ha 
religiösa förtecken och resten är mer är 
levnadsråd för att leva ett bra liv. Vi 
svenska har en benägenhet att bättre 
känna till religioner i andra kulturer än i 
den svenska, vilket delvis kan förklara 
vilsenheten i den svenska debatten om 
kyrkans roll i dagens samhälle.  

I Sverige skulle vi behöva ett språk för 
att diskutera med andra religioner. 
Frågor som kommer upp är hur kyrkan 
skulle kunna engagera sig i 
medborgarnas liv och leverne som en 
motpol till statens engagemang både i 
handling och tanke, s.k. värdegrund. 
Frågan blir hängande i luften hur 
kyrkan skulle kunna utvecklas som en 
alternativ faktor till statens agerande 
och hur vi människor skall identifiera 
oss i denna sekulariserade värld. 
 

Näringsliv & Samhälle 
 

 
Patrik Engellau gav sin syn och 
tankar på samhällsutvecklingen och 
svenska folkets stora tillit till staten. 
Staten skall lösa alla problem för oss 
så snart de uppstår. Han  menar att 
staten är lika bra på det som Gud var 
på 1500-talet. Här nämnde 
utvecklingen i Malmö, beskriven av 
författaren Lars Åberg i boken 
Framtidsstaden; om Sverige imorgon 
blir som Malmö idag, hur blir då 
Sverige, som ett skrämmande exempel 
på hur staten har misslyckats med sin 
uppgift. Patrik gjorde jämförelsen med 
U-landbiståndet som inte fungerar och 
rentav är skadligt för 
mottagarländerna. 

Den hittills gängse kartan över 
samhället definierad av Karl Marx i 
kapitalister och arbetarklass eller 
höger-vänster skalan, som inte 
fungerar längre. Idag är det 
politikerväldet med tillhörande 
välfärdindustriella komplex (VIK) på 
ena sidan och den 
nettoskattebetalande medborgaren 
på den andra, som utgör varandras 
motpoler efter vilket samhället styrs.  
 
I VIK ingår staten med alla dess 
institutioner, landsting och kommuner 
med politiker, chefer, tjänstemän, som 
gör allt för att utöva och behålla sina 
maktpositioner. Ideologierna hur 
samhället skall styras utvecklas av 
medierna, statsradion och TV. Dessa 



 
 

producerar och sprider den ideologi 
som staten vill höra. Målet är att värna 
makten till varje pris och staten satsar 
mycket pengar på de som framför de 
”rätta” åsikterna. De 
anslagsfinansierade institutionerna 
arbetar med att maximera sin 
omsättning och bli större, vilket ger 
större anslag och mer intressanta jobb 
och mer makt. Jämför företag som 
arbetar för att maximera vinsten. Att 
vara politiker i dagens samhälle är inte 
ett kall utan en karriärmöjlighet till bra 
utkomst och mycket makt. Detta gäller 
oavsett politiskt parti. 

 
VIK (välfärdindustriella komplexet) är 
etablerat i de flesta andra länder. 
Patrik gjorde jämförelsen med Det 
militärindustriella komplexet i USA 
som president Eischenhower 
varnade för i sitt avskedstal, en 
avsevärd maktfaktor i amerikansk 
politik 

VIK i Sverige idag utgör ca 40% av 
BNP och använder en stor del av sin 
tid att uppfinna nya behov och nya 
marknader typ migrationen, 
utbildningen, vården, omsorgen etc. i 
stället för att lösa de verkliga 
problemen i samhället. 

Tendensen i samhället är en ökande 
polarisering mellan politikerväldet och 
den nettoskattebetalande 
befolkningen. En stor del av de 
politiska partiernas styrelser tillhör VIK 
nomenklaturan, utom M, KD och SD. 

 

 

Lars Bern gav sin syn på Näringsliv 
och Samhälle i förändring och 
framförde att samhället i världen idag 
styrs av en angloamerikansk 
hegemoni. Det förelåg en brittisk 
dominans i världsekonomin fram till 
slutet av andra världskriget. 
Amerikanarna tog därefter över 
världshandeln och utövar idag stor 
makt och styr världshandels-
strömmarna.  
 
Efter 1990-talet håller dock USA på att 
förlora sin position. Makten i olika 
staters parlament över hela världen 
glider dem ur händerna p.g.a. de stora 
globala företagen agerande och 
dominans i världen.  
 
Ett exempel är Standard Oil, som 
uppnått global marknadsdominans och 
har kontroll över världens oljeindustri. 
Detta företag har sedan blivit modell 
för 100-tals företag att agera på 
samma vis antingen av egen kraft eller 
att ingå i kluster för att dominera 
världsmarknaderna.  
 
Dessa stora företag har också bedrivit 
en systematisk lobbyverksamhet för att 
påverka politikerna för att gynna 
företagen och har därmed kunnat 
bygga upp enorma förmögenheter. 
Företagen har för politikerna lovat stor 
ekonomisk tillväxt och stor BNP ökning 
i utbyte mot makt. De viktigaste kraven 
listas nedan. 



 
 

 
- Fri rörlighet för kapital över  
  landsgränser utan reglerande valutor                          
- Fri rörlighet av varor och tjänster                                                                                  
- Fri rörlighet av arbetskraft                                                                                             
- Global lagstiftning - minimum av  
  nationella lagar.                                                                
- Fri etableringsrätt                                                                                                                  
- Privatiseringar och liten nationell  
 offentlig verksamhet                                                                      
- Lieringar med stora banker och fri   
 kreditgivning 

Detta agerande har medfört en enorm 
förmögenhetstillväxt bland de 500 
största företagen och bankerna. Denna 
globalism har anammats världen över 
och i Sverige har de flesta 
riksdagspartierna godkänt 
globalismens strategi.  
 
Förmögenheterna har ansamlats i en 
allt mindre krets välbärgade personer 
och den lägre medelklassen och den 
nettoskattebetalande delen av 
befolkningen har inte fått någon 
utdelning alls.  
 
Under de senaste åren har dock allt 
fler politiska partier och rörelser i 
Europa och världen motsatt sig denna 
globalism, som fått till följd en 
polarisering av samhället för att 
försvara nationalstaterna. 
 
Det finns ett antal andra organisationer 
som också agerar i riktning mot mer 
globalism och mer överstatlighet och 
därmed minska det nationella 
inflytandet. Ett antal påtryckargrupper 
med medlemmar både från politiska 
partier och företag listas nedan.. 

 

 

Bilderberggruppen uppbyggd i Europa                                                                        
Den Trilaterala Kommissionen                                                                                   
Romklubben bedriver globala frågor 
med global maktutövning                                                
Förenta Nationerna FN                                                                                         
Världsbanken                                                                                                                   
Internationella Valutafonden IMF                                                                                                     
GATT – WTO globala handelsavtal-
regler. 
 
Klimatet har varit och är ett tema som 
har blivit föremål för global kontroll och 
påverkan. Redan 1958 skrevs om 
klimatpåverkan och att skrämma för 
detta, som ett medel att få global 
kontroll. Här har Romklubben, som 
kallade det den första globala 
revolutionen och sedan FN agerat 
kraftigt med Agenda 21 och Agenda 
2030. 

Även EU är en skapelse av de 
globalistiska kretsarna. 

Alla dessa grupperingar har ett syfte 
för de stora företagen att skapa 
maktstrukturer och få en möjlighet att 
bedriva sina verksamheter genom 
överstatlig maktutövning med total 
makt och därmed undvika nationella 
särarter. Allt är väl beskrivet i boken    ” 
When Corporations rule the world” av 
David C. Korten från 1990-talet. 



 
 

Samtidigt pågår det en maktkamp via 
de stora mediebolagen i världen att 
strypa de sociala medier som finns 
idag för att stoppa informationsflödet 
om dessa ojämnlika förhållanden och 
om den enorma snedfördelningen av 
de ekonomiska förmögenheterna och 
makten som skett de senaste 50 åren. 
Vanligt folk har inte fått ta del av den 
enorma BNP tillväxten som en 
konsekvens av globalismen.  

Det är politikerna fel att samhället ser 
ut som det gör. Politikerna har gjort sig 
oberoende av sina medlemmar och 
koncentrerat makten till sig själva och 
de stora globala företagen och 
bankerna. Det kommer att vara 
ohållbart att jaga tillväxt om inte det ger 
människorna ett bättre liv. 

Vad skall då människan göra mot 
denna maktapparat och svaret är att ta 
eget ansvar i större omfattning för att 
få en jämnare fördelning av resurserna 
och förmögenheterna i världen. 
 

 

LO Landin avslutade mötet och 
framförde att det behövs en 
kunskapsallians för att göra 
människorna mer medvetna hur 
samhället fungerar idag.  
 
Det finns stor informationsbrist om hur 
samhället, VIK, politikerna, de stora 
företagen, bankerna och massmedia 
fungerar i symbios. Det är svårt att stå 
emot dessa krafter eller påverka 

massmedia, svårt att få personer, 
myndigheter att ändra åsikt, då de är 
beroende av sin inkomst för dessa. 
Den nuvarande utvecklingen går mot 
en än kraftigare polarisering av 
samhället. Vi tror felaktigt att 
politikerna är våra vänner. Det hjälper 
inte att byta ut dem. De är en klan för 
sig alltmer oberoende av sina 
medlemmar. Huvudmotsättningen går 
mellan politikerna och den 
nettoskattebetande medelklassen. De 
politiska partierna har idag blivit 
nätverk för rekrytering av 
yrkespolitiker.  

Det framfördes också förslag på 
lösningar. Gör som arbetarrörelsen på 
1800-talet. Starta egna tidningar, 
medieplattformar, bilda 
kunskapsallianser, öka medvetandet 
för att påverka utvecklingen. Och som 
Patrik Engellau uttryckte det: Sluta 
skäms. Alltfler kommer att hålla med 
dig om du kritiserar den nuvarande 
maktordningen. Alltfler är trötta på 
överförmynderi när det gäller Hälsa 
och Identitet. Dagens medvetna 
människor kräver integritet, 
jämställdhet och inflytande,   

Det blev ett spännande seminarium, 
som kommer att ytterligare fördjupas i 
Kreaprenörs höstkonferens 2019 på 
temat Människans existens och 
Samhällets möjligheter. LO Landin bad 
medlemmarna att fundera över vilka de 
skulle vilja lyssna till i den planerade 
konferensen.  
 
Nästa möte blir årsmötet lördag 27 
april i samma lokal, då det blir 
ytterligare ett workshop i projektet 
Människans Existens och 
samhällets möjligheter –  
Vart är Sverige på väg?                                                                                                             

 
 
Mötesordförande  Mötessekreterare 
LO Landin               Lars-Olof Oldén 


