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Den 24 november 2012 genomförde Omställning Sigtuna i samarbete med Sigtuna Folkhögskola,
ABF Norra Storstockholm, Sigtuna Naturskyddsföreningen och Omställning Sverige ett
heldagsseminarium med rubriken ”Sluta prata, börja göra”. Pärmar med beskrivning av 45 goda,
lärande exempel och bokmanuset ”Hushålla med jordens resurser” delgavs deltagarna. De goda,
lärorika exemplen presenterades med affischer, en per exempel. Deltagare intresserade av ett
exempel uppmanades med sitt namn på affischen markera sitt intresse, dels för eftermiddagens
diskussion i grupper och dels för framtida kontakter.
Under förmiddagen svarade fem inledare för att med sina anföranden inspirera deltagarna till att
höja beredskapen (se Presentationer). Under eftermiddagen formerades grupper kring olika ämnen.
En grupp diskuterade behovet av och utformningen av en beredskapsplan för kommuner. Resultatet
blev bildandet av en grupp med medlemmar från fem olika kommer för att arbeta fram förslag till
”Plan B” för kommuner.
Informationsmaterial fanns för intresserade att ta del av. Antal deltagare 78.
”Sluta prata, börja göra” var ett lite annorlunda seminarium. Det handlade om att skaffa sig
beredskap! Utgångspunkten var att deltagarna redan är i det väsentliga införstådda med att den s.k.
”utvecklingen” i samhället inte kan fortsätta som hittills. Det har pratats och skrivits tillräckligt i
media och på konferenser! Deltagarna har på känn att både människor och samhälle står inför
nödvändigheten att göra förändringar i en rad olika avseenden.
Stor osäkerhet råder visserligen om vilka situationer som kan uppstå, vilka problem som måste
hanteras. Deltagarna som samlades i Sigtuna den 24 november har dock (vågar vi gissa) en ganska
god uppfattning om var skon klämmer och inser förmodligen att det är bättre att öka beredskapen
inför osäkerheten genom att göra något, än att stå helt oförberedda om något händer.
Därför är BEREDSKAP fokus för dagen
VAD man vill GÖRA för att öka beredskapen är resandes ensak. Kanske har Du som deltagare
redan en tanke/idé om vad Du skulle vilja göra! Avsikten med seminariet var att erbjuda
INSPIRATION till detta! Det skedde i form av att fem inledare som med lite olika utgångspunkter
delgav deltagarna vilka olika initiativ som är under utveckling för att HÖJA BEREDSKAPEN i
samhället, centralt och lokalt. Utställningen med de 45 olika initiativ gav exempel på vad som gjorts
och görs på olika nivåer. Förhoppningen är att dessa inspirationskällor som stöd kunna förverkliga
ett initiativ eller en åtgärd, enskilt eller tillsammans med andra, som ger en känsla av att bidra till
kommande förändringar. Vi har visserligen, den här gången lagt huvudvikten vid
MATFÖRSÖRJNINGEN – därför att utan mat kan vi inte reda oss alls – men Ditt val att göra något
gäller obegränsat! Fältet är fritt. Och en fantastisk resurs utgör deltagarna omkring! Det ankommer
på var och en att nyttja den – både under seminariet och därefter!
Förhoppning varatt alla, när de skiljdes åt, skall ha fått en ”kick” att GÖRA något som kan ÖKA
BEREDSKAPEN – hos deltagarna själva och hos andra – för att öka HANDLINGSFRIHET om
och när en OMSTÄLLNING på det ena eller det andra sättet skulle bli nödvändig.
(Seminariets slogan skulle kunna vara: GÄRNA ETT BRA FÖREDRAG – MEN OCKSÅ EN
REJÄL ÅTGÄRD! – om vi får travestera en känd slogan från 1950-talets politiska värld!)
Förhoppningen är att genomfört seminarium SLUTA PRATA, BÖRJA GÖRA skall inspirera till
liknande seminarier med samma ambitioner och med goda, lärorika exempel som röd tråd
(Slut referat)

