WORKSHOP I DEN OLÖSLIGA EKVATIONENS TIDEVARV
Samtliga riksdagspartier hävdar att de största problemen i Sverige är
högkonjunktur kombinerat med växande arbetslöshet pga brist på rätt
arbetskraft, brist på bostäder och en betalningssvag stor efterfrågan. Och
att dessa omständigheter har lett till en segregerad och explosiv bostadsmarknad, som i kombination med en oreglerad invandring bl.a. har lett till
en kraftig ökning av grov gängkriminalitet.
Utvecklingen har gjort att förtroendeklyftan mellan väljare och
förtroendevalda växer. 1979 var 1.6 miljoner svenskar medlemmar i
något politiskt riksdagsparti. Idag är antalet nere i 250.000.
Ett nytt begrepp är ”någonstansarna”, som Hillary Clinton i senaste
presidentvalet i USA kallade the deplorables”, människor utan ekonomiska
möjligheter att flytta från arbetslöshet eller kriminalitet. De identifierar sig
med platsen de bor på. Motsatsen kallas ”varsomhelstare” - välbeställda
och akademiker, som har råd att vara just ”varsomhelstare” med världen
som arena. I den sist nämnda gruppen ingår idag även välbeställda
politiker, som är de som ska lösa problemen.

VÄLKOMMEN TILL WORKSHOPEN ”VÄGEN FRAMÅT”
Lördag 27 april 2019 kl 13 – 17.
Vi inleder med Årsmöte kl 13 och sedan blir det workshop 14-17.
VÄGEN FRAMÅT gjordes ursprungligen för att utbilda partifunktionärer i
nya Moderaterna i samband med segervalet 2006 om att utveckla
samhället i human riktning. Workshopen har ingen speciell politisk
inriktning utan är mer en allmängiltig psykologisk/statsvetenskaplig analys
av politikens förutsättningar och möjligheter parade med den s.k. fria
marknadens begränsningar och problem.

PROGRAM
Workshopledare gör en introduktion med kortare pauser för reflektion.
Därefter delas deltagarna in för gruppdiskussion kring ett antal
frågeställningar, som varje grupps deltagare ventilerar och besvarar med
hjälp av gruppdiskussionsledare, som också dokumenterar.
Några givna svar finns inte, utan de svar som ges förs vidare till nästa
gruppdiskussion. På så vis kan tidigare svar belysas utifrån den egna
slutsatsen och större insikter erhållas. Denna process upprepas ett par
gånger tills samtliga workshopdeltagare återsamlas och får se och
begrunda alla svar. Detta för att nå bredast möjliga belysning av problem
och eventuella lösningar.
Workshopledare:
Zacharias Brandt, egen företagare, fd politiker med statsvetarutbildning
Gruppdiskussionsledare:
Arne Deilert, projektledare Kreaprenör
LO Landin, ordförande Kreaprenör
Lars-Olof Oldén, sekreterare Kreaprenör
Stig Zandrén, projektledare Kreaprenör
Kostnad: 100 kr för medlem betalt 2019 och 200 kr för blivande
medlemmar 2019.
Anmälan senast 15 april till kreaprenör@ebc.se

