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1. Individer motsvarande ca 1% av världens befolkning besitter de flesta av jordens
tillgångar.
Resterande population lever i en sned fördelning mellan överproduktion, konsumtion
och fattigdom.

2. Makten över det politiska och ekonomiska systemet innehavs av ca 1 % av
befolkningen.
Resterande population ca 99 % saknar reell makt över beslut som styr deras liv.
3. Samhällssystemet präglas av finansmarknadens spekulationer.
Människans grundläggande behov försummas och åsidosätts.
4. Engagemang i nuvarande system marginaliseras och förbises.
Engagemang är grunden för utveckling av idéer och visioner.
5. Nuvarande politiska och ekonomiska system är föråldrat, det tjänar inte 99% av
befolkningen längre och kan ersättas.
Demokrati som uppmuntrar eller förkastar förslag från HELA befolkningen.
6. Dominerande massmedia - TV-kanaler och tidningar förtiger krisernas verkliga
orsaker och skadeverkningar.
Människor är ovetande om konsekvenserna för miljarder människor.
7. Det är dags att ta tillvara mänsklighetens verkliga intressen.
Generalförsamling är en plattformen där varje individ har möjlighet att företräda.

Problem med dagens system?
Spekulationer snedfördelar resurser.
Skattebetalaren borgar för marknaden via statlig garanti.
Maktstrukturens begränsning gör lobbyism möjlig på politiker och lagstadgare.
Marknaden styrs med ekonomi och politiker styrs av marknaden.

Etik och moral åsidosätts till förmån för vinster.
Miljömedvetenhet är en handelsvara.
Medier ägs av privata intressen.
Systemet förlitar sig på användning av ändliga resurser.

Behöver vi ett nytt system?
Man kan lappa ihop delar av systemet för att det ska ”fungera” bättre, dessvärre
ligger i dess kultur att i alla lägen maximera kortsiktig vinst.
Det ekonomiska systemet är inte en del av naturen utan något människan skapat.
Marknaden kan inte längre förstås och kontrolleras, systemet har fått ett eget liv av att
det delvis styrs av algoritmer med sekundsnabba transaktioner.

Hur kan det se ut?
En rättvis fördelning av jordens tillgångar utan politiskt förtryck och slaveri under
finanser är en vision som troligen de flesta delar, ett sådant samhälle talar för genuin
demokrati.
Ett samhälle kan vara en plats där människor samlas för att få känna sig lyckliga och
fria.
Ett samhälle kan vara en plats där människor samlas för att det finns vatten, mat,
värme och husrum.
Ett samhälle kan vara en plats där människor samlas för att tillgodose immateriella
ting så som moral, nära relationer och kärlek.
Ett samhälle kan vara en plats där människor samlas för att mötas, diskutera och
resonera.
Ett samhälle kan vara en plats där människor verkar TILLSAMMANS.

Kommer det att fungera?
Med den kunskapen människan förfogar över finns alla möjligheter att forma ett
system som arbetar för och inte emot 99% av befolkningen.
Människor som tar in andra med ett öppet sinne för att och lyssna, tänka efter, samt
argumentera, förlorar rädslan över att stå i mer direkt relation med verkligheten - nuet.

Varför du?
Människor i stora delar av världen lever med förödande konsekvenser. Det finns all
anledning att tänka över; dels hur systemet fungerar men framförallt hur snabbt
Sverige påverkas av omvärlden.
Är verkligheten vi lever i nu den verklighet som gäller i morgon? Ovan punkter är
faktum.
Occupy Sweden är en plattform som samlar människor för att träffas och diskutera
just detta. Oberoende av ideologi, politisk inriktning, religion eller annan tro samlas
vi - 99 % av folket.

Vad vill individer i rörelsen?
Att alla individer som kommer samman är en del av rörelsen.
Att rörelsen inte kopplas till något politiskt parti eller organisation.
Att alla utbyter idéer och sprider information. Rörelsen är alla TILLSAMMANS.
Att övergripande rikta sig mot finansiella institutioners sympatisörer.
Att forma framtiden på något nytt.
Att inte förhasta och lära av misstag i liten skala.
Att TILLSAMMANS utforma något vi alla kan vara en del av.

Vad är det som lever på människans energi och riskerar att dö om det regleras?
1. Engagemanget.
2. Ett väsen.
3. Occupy-rörelsen.
Occupy rörelsen lever med människors energi.
Occupiers lever som den förändring vi vill se.
Occupiers representerar sig själv och samlas runt sådant vi gillar.
Occupiers är initiativ som uppskattas.

OCCUPY SWEDEN; är en ledarlös rörelse för alla människor oavsett färg, kön eller
övertygelse. Det vi alla har gemensamt är att inte tolererar girighet och korruption.
Rörelsen skapar verklig förändring underifrån och vill se en generalförsamling i varje
trädgård och gathörn. Du behöver inte politik för att bidra till ett bättre samhälle.

