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Sida 1

Socialdemokratin måste ha jämlikhet som främsta mål. Men det räcker inte.
Ekologisk hållbarhet är en ödesfråga för mänsklighetens överlevnad. Vi ska dock
inte åter till 1700-talet. Hög produktivitet är en förutsättning för ett bra samhälle.

Sida 2

( Läs sida 1 först )

Fakta i målet:
För Sverige, Europa och världen behövs omprövning. Inte anpassning till borgerlig
politik, utan att finna den socialdemokratiska politik som svarar mot dagens
globalisering och alltför vilda kapitalism. Kriskommissionen har bra klassiska,
socialdemokratiska svar. Inte någon "högerlinje". Kommissionen fångar in de
viktiga frågorna. Men kommissionen saknar viktiga fakta, proportioner,
problemformuleringar, lösningar, tydlighet och konsistens mellan avsnitten. Den
snuddar endast vid en lösning i stället för att ta ett fast grepp gällande
ödesfrågorna klimat/resurser (peak oil!) och en global politik mot "finansekonomins maktställning" och "allt starkare kapitalägare". Kommissionen har inte
haft tid till mer. Därför måste analysen och diskussionen om slutsastser fortsätta på
ett sätt som engagerar medlemmar och den allmänna opinionen.
Politiken för en stabil och anständig omställning finns inte än!

Socialdemokraterna.Se:
Kriskommissionens "Omstart för socialdemokratin".
Partistyrelsens "Ett Sverige för morgondagen"
GlobalReform.Se (är min egen sajt):
Analys av Kriskommissionen: "Omstart --- ".
Kommentar till partistyrelsen: " Tillväxt är Ohållbart".
Steg3.Se: Anders Wijkman, Annika Åhnberg, Birger Schlaug,
Johan Ehrenberg, Kajsa Borgnäs, Stefan Edman med flera.
"Hitta lösningar" mot "miljömässigt ohållbar modell" som
"kräver ständig tillväxt".

Långsiktig framgång med såväl jämlikhet och hållbarhet som produktivitet kräver
global politik genom Socialistinternationalen och fackliga internationaler. Att som
till helt nyligen ha Ben Ali och Mubaarak som medlemmar är dock katastrofalt.

Klimataktion.Se: "en folkrörelse för oss som vill börja ta vårt
ansvar för att rädda planeten". Här finns tips om böcker, länkar
till organisationer och bloggar med mera.

Ekonomisk stabilitet kräver reformistisk försiktighet. Men inte till priset av
utplåning av de politiska målen. I den stora omställning som världen behöver kan
inte "Sveriges konkurrenskraft" och "Tillväxt sedan 1889" vara ledstjärnor. Snarare
behövs "samarbete" och "stopp för överexploateringen".
Tillväxt är ekologiskt ohållbar i de rika länderna!
Den vilda kapitalismen måste stävjas!

footprintnetwork.org: "In 2007 --- humanity used the equivalent
of 1.5 planets to support its activities." Sverige över 3 klot.

Böcker
( Läs sida 2 )
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Tim Jacksons "Välfärd utan tillväxt" visar bland annat
sambandet mellan omställning och ekonomisk stabilitet.
Christer Sanne menar att "Keynes barnbarn" kunde nöja sig
med 3 timmars arbete per dag. A Wijkman, J Rockström
påvisar "Den stor förnekelsen" vi ser idag i alla partier.
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