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Visioner om ett nytt ekonomiskt
system
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Framtidens ekonomi
Välkomna till en kurs i framtidens ekonomi. Sett över ett längre
perspektiv har samhället blivit allt mer humant och rättvist. Det är
dock en långt kvar till ett samhälle där lika villkor gäller för alla och
där allas inneboende värde som människor tas tillvara. Våra
livsvillkor i dag är i stor utsträckning av ekonomisk art. Pengar har
blivit livets alfa och omega. Hur är dessa pengar fördelade och vilka
konsekvenser får denna fördelning för gemene man? Å ena sidan
finns det oerhört rika människor, och å andra sidan bottenlöst fattiga
människor som lever i träldom. De rika lever på de fattigas arbete,
och jordens resurser töms och förstöringen av miljön tilltar.
Denna kurs tar sikte på hur vi kan omvandla dagens ekonomiska
system till en human och rättvis ekonomi som garanterar allas lika
rättigheter och lika ekonomiska förutsättningar. Dagens situation
bygger på en ekonomi som saknar en fast värdebas. De beslut som
idag fattas i den ekonomiska politiken är därför godtyckliga och
leder till att vissa människor kan leva högt på andras arbete. I dag
saknas dessutom en rättsgrund som gör de mänskliga rättigheterna
mer till vackra ord än verklighet. Fortfarande utnyttjas människor
ekonomiskt och socialt för att ett fåtal människor ska kunna leva i
överflöd.
Den så kallade tidfaktorekonomin är ett ekonomiskt system som ger
alla människor samma möjligheter att upprätthålla sina liv med eget
arbete. Denna ekonomi kombinerat med en mänsklig rättsgrund
gararanterar allas lika rättigheter och ekonomiska villkor.
Denna kurs introducerar tidfaktorekonomi och en mänsklig
rättsgrund som innehåller alla centrala delar som behövs för att ett
framtida, humant samhälle ska vara verkligt hållbart. För att uppnå
ett hållbart ekonomiskt system räcker det inte med att reformera det
nuvarande systemet, utan kräver ett helt nytt system som har andra
utgångspunkter än det nuvarande.
Utvecklingen står inte stilla utan går ständigt vidare som en
konsekvens av våra samlade erfarenheter. Med dessa erfarenheter
har vi nu kommit så långt att det finns mottaglighet för att börja
lägga grunden till ett verkligt humant samhälle.
-2-

Om kursen
Kursen ges på Kosmosgården som ligger i en vacker och rofylld miljö
på berget Billingen i Västergötland. Kursgården är relativt enkel och
liten, vilket tillsammans med den natursköna omgivningen bidrar till
en behaglig atmosfär som blir en vacker inramning till framtidens
humana samhälle.
Kursen riktar sig till alla som är intresserade av ekonomi eller
samhällsfrågor och som vill orientera sig i hur ett rättvist och
rättssäkert ekonomiskt system skulle kunna fungera och hur det
skulle kunna införas i dagens samhälle. I kursen presenteras
grunddragen i det nuvarande ekonomiska systemet med dess brister
och konsekvenser. Utifrån detta introduceras steg för steg en ny
ekonomisk modell och rättsgrund, som vi också samtalar kring
gemensamt. Kursen kommer att bestå av föredragningar, samtal och
gruppdiskussioner.
Kursledare är Ulf Sandström
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Praktisk information
Ankomst till Kosmosgården sker under fredag eftermiddag. Klockan
18:00 serveras soppa, kursen startar 19:00. Kursen pågår till söndag
13:00 och därefter serveras lunch. Vi är tacksamma om varje
kursdeltagare städar sitt eget rum efter kursen. Vi hjälps åt med
gemensamma utrymmen.

Boende
På Kosmosgården finns ett antal dubbelrum och några enkelrum.
Toaletter och duschar finns i en byggnad i direkt anslutning till
huvudbyggnaden. Därutöver finns möjlighet att tälta. Priserna nedan
gäller per person. Alla måltider samt fika ingår i priset. Maten är
vegetarisk/vegansk. Vi hjälps åt med disken. Sängkläder och
handduk tar du med själv.

Kursavgifter
Boende i enkelrum 1 050 kr och dubbelrum 950 kr per person.
Camping 800 kr, eget boende 750 kr.
Mer information
Kontakta Ulf via mejl ulf.sandstroem@gmail.com eller på telefon
073-642 22 12.
Anmälan
Anmälan sker till Ulf Sandström via telefon eller e-post. Mer
information om kursens upplägg, lästips, betalning och praktiska
frågor ges vid anmälan.
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Om Kosmosgården
På Kosmosgården arrangeras flera olika kurser. Alla i humanitetens
och kärlekens tecken. För mer information om Kosmosgården och
verksamheten här, besök www.kosmosgarden.se. Adressen till
Kosmosgården är:

Kosmosgården
Skarke Kosmosgården
532 73 Varnhem
Tfn: 0511-603 81
Om du kommer till kursen med tåg eller buss till Skövde kan vi
ordna hämtning med bil; för detta tar vi 60 kr.
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