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Sammanfattning
Föreläsningen tar formen av en upptäcksfärd genom dagens kaotiska och paradoxala
verklighet där den rådande världsbilden med sitt dysfunktionella bank- och penningsystem
lever sida vid sida med en framväxande världsbild som redan har gett upphov till en mängd
mer hållbara ekonomiska innovationer på alla nivåer. Ett särskilt fokus läggs på individens
möjligheter att agera som medskapare i förändringstider, i samspel med omvärlden.
Resan stannar upp vid ett antal vyer och perspektiv:









Vår paradoxala samtid – mittemellan industriålder och ”Earth Community”
Dagens bank- och penningsystem – industriålderns dysfunktionella motor
Kasinoekonomins effekter på samhälle, människor, natur och planet
Kasinoekonomins byggstenar: Ogranskade, underliggande föreställningar
En hoppfull ny världsbild: Från maskin till organism
Hållbara bank- och penningsystem i ”den jordiska gemenskapen”
Ekonomisk reform i praktiken - för länder, lokalsamhällen och grupper
Att navigera som medskapare i omställningen: Ekonomisk reform i hjärna och hjärta

Niklas Högberg är coach, skribent och folkbildare med en passion för att
utforska människans medskapande potential. Han har bl a en bakgrund
inom internationell utveckling (1987-94) där han banade väg för empowermentpedagogik som ett kraftfullt verktyg för att stödja människor på vägen
från vanmakt till handlingskraft. Senare förde han över sina erfarenheter till
svenska organisationer och näringsliv som coach i förändringsprocesser för
individer, grupper och organisationer. Han fann liknande behov i såväl isom u-länder: Människans önskan att påverka och vara delaktig i sin egen
verklighet, som medskapare av framtiden. I sin coaching- och handledningsverksamhet
identifierade han efterhand det rådande bank- och penningsystemet som ett avgörande hinder
för människors upplevelse av påverkan, delaktighet och meningsfulla sammanhang. Det ledde
till ett engagemang för ekonomisk reform, som medarrangör av seminarier (med bl a Ellen
Brown och Bill Still) och bildandet av stiftelsen God Banketik.

