Idéutkast till tregreningsprogram 2018-19
Kan tregreningsidéerna hjälpa oss att möta dagens utmaningar?
Dags för förnyelse i samhällsdebatten!
Vi känner nog alla att vi lever i en ganska dramatisk brytningstid. Och att
samhällsdebatten står och stampar. Det verkar fnnas en brist på idéer om hur vi
skall möta framtiden. Störst framgång just nu har rent av nationalkonservativa
tankar om hur vi skall kunna återskapa det förgångna.
Två hundra år av europeisk (inkl bl. a. USA och Ryssland) ekonomisk, politisk och
militär världsdominans går nu mot sitt slut. Det innebär betydelsefulla
strukturförändringar som särskilt drabbar utsatta grupper i de gamla rika
länderna. Nya ekonomier i de tidigare underkuvade delarna av världen växer
snabbt och begär sin del av kakan. Samtidigt har den rika världen byggt upp en
överkonsumtion som överstiger vad jordklotet förmår bära i längden. Strukturmiljö- och maktförändringar skapar också spänningar och konfikter.
Samtidigt upplever vi något av ett samhällsideologisk vakuum, Den tidiga
efterkrigstidens sociala ingenjörskonst, sociala välfärdsssamhällen och
kommunistiska planekonomier utlovade ett samhälle som skulle ta hand om
människan från vaggan och till graven, skapa jämlikhet och trygga allas välfärd.
Men det fastnade in en återvändsgränd av varierande grad av ofrihet, kvävd
kreativitet och tung byråkrati. På 1980- och 1990-talen ersattes den som
dominerande samhällsideologi av nyliberalismen, som skulle återställa friheten
och släppa loss kreativiteten och entreprenörskapet. Till en början ledde det
också till en kraftigt ökad tillväxt och minskad fattigdom. Men den ekonomiska
friheten urartade också till en spekulationsekonomi, vidgande ekonomiska
klyftor, sociala spänningar och ekonomisk kaos, kriser och till sist ekonomisk
stagnation.
I brist på en trovärdig gemensamhetsskapande samhällsvision söker sig allt fera
till reaktionära nationalistiska ideologier, en återgång till gångna tiders
nationalegoism och främlingsfentlighet. Något som inte löser några
framtidsproblem utan förvärrar dem.
Problemställningen är uppenbarligen inte ny. Rudolf Steiner såg dem redan för
hundra år sedan, och hans svar på den eviga frågan om frihet eller jämlikhet och
solidaritet, liberalism eller socialism, blev ”var sak på sin plats”. Friheten hör
hemma i det kreativa och kulturella, alla måste kunna tänka fritt och skapa fritt.
Men ekonomin måste bygga på solidaritet – av var och en efter förmåga åt var
och en efter behov. Och till grund för alltsammans måste ligga spelregler satta av
en demokratisk rättsstat som har till uppgift att garantera alla människors lika
värde och rättigheter.
Det här är ett sätt att tänka som verkar behövas akut just nu. Men hur skall det
kunna omsättas till praktiska svar på vår tids utmaningar? Det är det vi behöver
arbeta med!

Uppläggning:
Tanken är att Trialog Tankesmedja i samarbete med ett antal antroposofskt
inspirerade samhällsaktörer under 2018-19 skall genomföra arbete för att
utforska om och hur tregreningsidéerna kan bidra till lösningar för att hantera vår
tids utmaningar. Som en bas ligger en serie på 8 seminarier, två per halvår som
behandlar olika grundläggande frågor. Avsikten är också att de olika föredragen
skall spelas in och göras tillgängliga på Trialogs hemsida. Seminarierna kan
sedan kompletteras med olika specialseminarier, after-work möten,
arbetsgrupper o.s.v. Inom Antroposofska Sällskapet fnns ett initiativ att
genomföra ett antal ”after work”-träfar t ex på fredagskvällar. En tanke vore då
att inspelade föredrag publiceras ca en vecka efter seminariet och att teman från
seminariet kan tas upp på en ”after work”-träf två veckor efter seminariet. Vi
räknar också med några seminarier i Stockholm och ev andra orter.
Som underlag kommer det också fnnas en text med arbetsnamnet ”De globala
utmaningarna”. Det är tänkt att vara ett levande dokument som kan förändras,
vidareutvecklas och även kompletteras med artiklar och essäer som behandlar
speciella teman. Tillsammans med inspelningarna skall detta material, när
arbetet är färdig, kunna fungera som en dokumentation och även användas som
ett studiematerial.

Seminarier
Våren 2018 (angivna tider är enbart förslag)
3/2 10.00-12.30 Tregreningens grunder – dåtiden utmaningar och dagens.
(4/3 14-15.30 Syd-Norddialog med Novalisinstitutet i Kapstaden, via skype.)
(20/4 Seminarium med Ekobanken)
5/5 10 .00-12.30 Lokalt arbete för globalt hållbar utveckling
(27/5 14.00-15.30 Syd-Norddialog med Novalisinstitutet i Kapstaden, via skype.)

Hösten 2018
29/9 10.00-12.30 Hur bygger vi ett ekologiskt hållbart samhälle?
(4/10 14.00-15.30 Syd-Norddialog med Novalisinstitutet i Kapstaden, via skype.)
24/11 10.00 – 12.30 Hur bygger vi en socialt och ekonomisk hållbart samhälle.

2019 – teman
1. En rättsstat baserade på demokrati och alla människors lika värde och
rättigheter.
2. Solidarisk ekonomi
3. Kreativ frihet
4. En en samhällsgemenskap med tre sidor. Slutsatser

