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Läs på sista sidan om hur juridiken kan stödja vår levande
natur på ett nytt och spännande sätt.
ekologiskt - socialt - kulturellt

Finansiering till företag
och föreningar
Driver du en verksamhet och söker finansiering?
Vi erbjuder lån till företag och föreningar som driver ekologiskt, socialt
eller kulturellt hållbara verksamheter. Det kan vara byggemenskaper
eller ekobyggen, sociala verksamheter, skolor, ekologiska jordbruk eller
andra hållbara projekt. Vi har även omställningslån. Läs mer på sid 2

Almedalen
Ekobanken har som uppgift att
finansiera företag som skapar
ekologiska, sociala och kulturella
mervärden. Genom våra seminarier i Almedalen vill vi visa på
goda exempel och bidra till att
föra diskussionen framåt kring
det hållbara samhällsbygget.

Stämman
I april gick årets stämma av
stapeln. I år bjöds kunder, medlemmar och andra intresserade
in till en inspirationsdag med
temat ”hållbar livsstil”. Läs mer
om stämman på sid 7

Stöd en lokal odlare
Våra kunder finns över hela landet.
En del är lokala, odlande entreprenörer
som drivs av viljan att ställa om världen
i en mer hållbar riktning och erbjuda
riktigt bra råvaror. Nu är sommaren här
och många av oss har lite extra ledig

tid i kalendern. När du rör dig i ditt
närområde, oavsett om det är på din
semesterresa eller hemma, passerar
du då kanske en eller flera lokala odlare?
Har du besökt deras gårdsbutiker?
Läs mer på sid 6

Ekobanken i Almedalen den 2-3 juli.
Läs mer på sid 4-5.

NYA LÅN

Café REKOmmenderas
Café REKOmmenderas är ett franchise-koncept där människor som av olika
anledningar har svårt att komma ut på
arbetsmarknaden startar Fair Tradecafeér som har ekologisk och närproducerad inriktning.
I Umeå har man under våren startat
upp ett nytt Café REKOmmenderas där
vi är finansieringspartner. Här erbjuds
riktiga jobb för unga vuxna som har
svårt att få jobb på grund av funktionsvariationer. I ett eget café på Midgårdsskolan i Umeå säljer man sallader, smörgåsar, bakverk och annat. Men man kan
också flytta ut försäljningen så att den
sker på mässor och större event.
Läs mer:
webb:
www.rekommenderas.coop/umea/
Instagram:
@rekommenderascafe.umea

Vägen ut! Kajskjul 46
Vägen ut! Kajskjul 46 är ett socialt företag som arbetar för att integrera människor som på olika sätt hamnat utanför
den ordinarie arbetsmarknaden. De
finns i Göteborg och som namnet antyder ligger lokalen i närheten av inloppet
till Göteborgs hamn.
Kajskjul 46 erbjuder många olika
verksamheter så att de som arbetstränar ska kunna hitta något som passar
just dem, men hållbarheten står alltid
i fokus. De erbjuder bland annat trädgårdstjänster, textiltryck, återbruk och
ny design av gamla möbler samt konferens och catering.
Läs mer:
webb: www.kajskjul46.se
Facebook: Vägen ut Kajskjul46
Instagram: @kajskjul46

Vår Lokal i Gnesta
En mötesplats för alla, gammal som ung, där man ses och gör saker tillsammans
– det är Vår Lokals filosofi. Mitt i centrala Gnesta, med bara en halv minuts promenad
till tågperrongen, finns Vår Lokal. När man stiger in genom dörren möts man av ljuvliga
dofter från lunchen som lagas och lokalens hjärta – köket.
- Det är ofta här det händer, själva mötet, säger Daniel som är en av initiativtagarna och
ägarna, och plockar ut en plåt med rostade grönsaker från ugnen. Vi vet att själva mötet
kan vara en ”game changer” för människor. Därför ville vi skapa en plats för just detta.
Vår Lokal startade under hösten 2018 men drog igång på allvar under vintern 2019.
Väggen med affischer från olika event vittnar om att det har varit en hel del evenemang i
lokalen och på den lilla scenen som finns.
- Vi har flera ben i verksamheten. Först har vi själva caféet och lunchrestaurangen
men sedan kan man också hyra en kontorsplats (då ingår lunch och kaffe i priset) eller
ha konferens, hyra lokalen för att anordna event eller en konsert eller så kan man boka
köket för matlagningskurser och liknande.
Vår Lokal serverar till största delen vegansk mat och fika och har öppet alla dagar i
veckan. Under sommaren kan öppettiderna ändras något så håll utkik på deras hemsida
eller sociala kanaler för öppettider.
Läs mer: webb: www.varlokal.se instagram: @varlokal Facebook: Vår Lokal
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”Ekobanken är en samarbetspartner till vår verksamhet, och
visar en särskild förståelse
för både vår verksamhet och
våra finansieringsbehov”
...säger Benny Jacobsson, verksamhetschef på Hajdes,
ett socialterapeutiskt bykollektiv som på Gotland erbjuder
boende med särskild service för vuxna, daglig verksamhet
och fritidsaktiviteter.

Fortsättning från sid 1

Finansiering
till företag
och föreningar
Som kund hos oss får du en engagerad finansieringspartner. Vi vill känna våra kunder och
vi vill berätta om våra kunder. Vi är en transparent bank vilket betyder att om du har ditt företagslån hos oss berättar vi det för andra. Dels
för att vi vill att våra kunder ska veta vad vi gör
med pengarna på banken men också för att
bygga ett nätverk företagare emellan. För alla
tillsammans gör vi skillnad i samhället.

u Flytta lån till Ekobanken
Har du befintliga lån idag men vill ha en mera
hållbar placering av ditt lån kan du också
flytta över ditt lån till oss. Då vet du att räntepengarna arbetar i en mer hållbar riktning.

u Omställningslån
Kanske din verksamhet ännu inte uppfyller
Ekobankens krav på ekologisk, social eller
kulturell hållbarhet men ni har ett projekt för
att bli mera hållbara? Då kan Ekobankens
Omställningslån passa. Dessa projekt kommer att presenteras separat så att våra inlåningskunder kan glädja sig över framgångarna som dessa lån bidrar till.

u Utvecklingslån Famna Tio2030
Famna är riksorganisationen för idéburen
vård och social omsorg i Sverige. De har
målsättningen att den idéburna sektorn
ska vara fyra gånger större än i dag så att
den omfattar 10 % av välfärden år 2030.
Projektet kallas Tio 2030.

Det kommer att krävas både ökat
entreprenörskap inom de idéburna verksamheterna och politiskt ledarskap på
nationell och lokal nivå. De idéburna
aktörerna har det gemensamt att de är
grundade i en sammanhållen filosofi och
att de återinvesterar all vinst i verksamheten. Det gör att verksamheterna tillför
något till välfärden som varken de offentliga eller de privata aktörerna kan.
Ekobanken vill stödja utvecklingsmålet Tio 2030 med finansiering och
rådgivning för växande verksamheter.
Därför kan Famnas medlemmar nu söka
ett Utvecklingslån om högst 500 000 kr
till bra ränta och 80 % garanti från Mikrofonden. Det kan bli ett betydelsefullt
komplement till eventuell övrig finansiering och vara nyckeln till ett viktigt utvecklingssteg för de som vidareutveckla
sin verksamhet.

’I nästa nummer...’
Bygg-gemenskaper
I nästa nummer av Goda Affärer
planerar vi att presentera byggen
och byggemenskaper som banken
har finansierat.
Hör av dig till banken om du vill ha
tips på sådana ekobyggen att ansluta
dig till, så kan vi förmedla kontakten.
Vi kan tipsa om att på redan färdigbyggda, natursköna och spännande Lagnö Bo finns just nu några
lediga lägenheter.
https://lagnobo.wordpress.com/
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Los Vegos
På Svartbäcksgatan i Uppsala ligger Los
Vegos. Det är ett veganskt kooperativ
som driver café och cateringverksamhet.
De har en platt organisation och drivs
helt och hållet av sina medlemmar. De
fokuserar på att leverera hållbar mat som
är bra för både människan, djuren och
miljön. Los Vegos startade redan 2015
med att erbjuda catering av mat och fika
till små och medelstora event men nu
äger de alltså även ett café med lunchservering. Ingredienserna är så långt det
går lokalt producerade och ekologiska
och de lagar mat efter säsong.
Läs mer:
webb: www.los-vegos.se
facebook: Los Vegos kafe & catering
instagram: @losvegoskafe

Baskedal kooperativa
hyresrättsförening
Ekobanken har arbetat med Baskemölla Ekoby sedan början av 2000-talet.
Som en biflod från denna ekoby håller
nu Baskedals kooperativa hyresrättsförening på att uppföra 16 lägenheter i
fyra fristående huskroppar. Bebyggelsen
kommer att ligga intill både ekobyn och
med gångavstånd ner till det lilla samhället Baskemölla. Intill den nya bebyggelsen finns en äppelodling som några
medlemmar i föreningen och ekobyn har
köpt. Vi kommer att skriva mer om detta
projekt till hösten när äpplena förhoppningsvis är mogna.

Ekobankens program
i
2019
Ekobanken har som uppgift att finansiera företag som
skapar ekologiska, sociala och kulturella mervärden.
Genom våra seminarier i Almedalen vill vi visa goda
exempel och bidra till att föra diskussionen framåt
kring det hållbara samhällsbygget.
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Kaserngatan 1, D-huset, sal D 24

Tisdag den 2 juli
u 8-8.50 Går det att driva bankverksamhet som arbetar för en hållbar
utveckling?
Många banker arbetar med fokus på
att maximera den finansiella avkastningen och där hänsyn till planeten
och människorna riskerar att hamna i
skymundan. Samtidigt finns det banker
som arbetar med att fullt ut integrera
hållbarhet i sin kultur. Hur gör de och
hur står de sig i konkurrensen?
Arrangör: Ekobanken
u 9-9.50 Varför hindras solel
på stora tak?
Om nya byggnader ska göra så stor klimatnytta som möjligt behöver byggnaden ta hänsyn till solcellerna. När vi vill
ha solceller på kulturmärkta byggnader
är det solcellerna som ska anpassas.
Seminariet visar hur fastighetsbolag,
solelbolag och arkitekter skapar både
snygga tak och ökar solelen.
Arrangör: Solelkommissionen,
Ekobanken
u 10-10.50 Finansiering av
sociala innovationer?
Olika former av socialt entreprenörskap och företagande får en alltmer
betydande roll i samhällsutvecklingen.
För att kunna utveckla sociala innovationer och få dem att växa behövs

tillgång till kapital. Men idag upplever
många sociala företag att det är svårt
att få tag i finansiering.
Arrangör: Hela Sverige ska leva,
Mikrofonden Sverige, Ekobanken
u 11-11.50 Hur vi kan främja byggemenskaper tillsammans och varför vi
bör göra det?
En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner
tillsammans planerar, låter bygga och
använder en byggnad. Vi reder ut
begreppen och visar hur kommuner,
staten, byggarna och bankerna tillsammans med byggrupperna kan skapa en
mångfald av bostadslösningar.
Arrangör: Coompanion, Divercity,
Ekobanken
u 13-13.50 Vilka affärsmodeller
krävs för att det ska byggas
solelparker i Sverige?
Solelboomen kom till Sverige 2018. Då
byggdes 10 000 nya solelanläggningar,
men det tillkom endast fyra anläggningar över 1 MW! Varför byggs det så
få solelparker och vilka affärsmodeller
krävs för solelparker ska bli en del av
solelboomen?
Arrangör: Solkompaniet, Ekobanken

u 14-15.50 Vilket ansvar har
förskolan och skolan för barnets
rätt till sin barndom?
Barnets utrymme beskärs mer och
mer både vad gäller omsorg, lek,
lärande och därmed barnets utvecklingspotential. De lagar och styrdokument som styr barns vardag gör
det ibland svårt att tillhandahålla
verksamheter som motsvarar barns
behov. Vi belyser detta utifrån tre
pedagogiska riktningar.
Arrangör: Trialog Tankesmedja,
Ekobanken
u 16-16.45 Hur känslan kan skada
miljön
Vad händer när politiker fattar beslut
utifrån en känsla, antingen den egna
eller vad man tror väljarna föredrar,
istället för att se till forskningsbelagda
fakta? Vilka lösningar går vi miste om?
Vilka konsekvenser kan det få? Gummigranulat respektive kork. Plastpåsar
respektive bomullskassar.
Arrangör: Social Venture Network (SVN
Sweden), Svensk Däckåtervinning,
Ekobanken
u 17-17.50 Klimatpositiv – hur då?
Om vi ska nå det globala klimatmålet på
1,5 grader står det klart att tiden är för
knapp för att endast reducera utsläpp
över tid. Vi måste se till att fånga den
koldioxid som redan släppts ut genom
att binda mer än vad vi släpper ut.
Arrangör: SVN Sweden, ZeroMission,
U&We, Ekobanken

Onsdag den 3 juli
u 8-8.45 Farliga förorter, eller..?
Ung man skjuten – det är en rubrik vi
känner igen. Nästa morgon är samma
plats full av skolbarn och en helt vanlig
vardag. Hur hanterar vi ”orten” med
dåligt rykte eller är det bara en myt?
Arrangör: Social Venture Network (SVN
Sweden), Förvaltaren, Ekobanken
u 10–10.50 Vad är värde och tillit i de
finansiella systemen?
Vi har gått över från fysiska pengar till
att bli nästan helt digitala. Parallellt har vi
byggt olika plattformar för virtuella värden
där förtroende och tillit till olika system är
avgörande. Hur kan vi skapa förtroende
och tillit till de institutioner som förvaltar
våra ofta imaginära värden?
Arrangör: SVN Sweden, Ekobanken
u 11-11.50 Ekologiskt kretsloppsjordbruk, hot mot klimatet – eller räddning?
Ett klimatsmart jordbruk är en nödvändighet för att vi skall klara klimatmålen.
Nu hävdas det att ekologiskt jordbruk
hotar klimatet genom ett större arealbehov. Är detta sant eller är tvärtom ekologiskt kretsloppsjordbruk bästa vägen till
ett klimatsmart jordbruk?
Arrangör: Trialog Tankesmedja,
Ekobanken

u 13-13.50 Kan byggemenskaper
skapa en större mångfald av bostäder och går de att finansiera?
Det finns en rörelse av människor som
samlas i byggemenskaper och som vill
skapa sin egen boendemiljö och både
vara producenter och konsumenter av
sin bostadslösning. Seminariet kommer
att belysa problem och lösningar på hur
det går att stimulera en utökad mångfald
i bostadsproduktionen.
Arrangör: Divercity, Föreningen för byggemenskaper, Ekobanken

u 16-16.50 Naturens rättigheter som
bas för samhällsbyggandet
Ecocid handlar om att skapa internationell lagstiftning för brott som begås mot
naturens rättigheter. I en tid av utrotning
av arter, och förstörelse av ekosystem
behöver vi helt nya förhållningssätt och
lagar. Hur ser nationella
och internationella initiativ ut?
Arrangör: Ekobanken

u 14.00-14.50 How can digitalization
keep social investing honest?
Impact investing is an increasing market
for retail and institutional investors. More
and more people are becoming aware of
greater societal issues and are willing to
consciously choose responsible companies and banks to put their money in.
Arrangör: Oikocredit, Ekobanken
u 15-15.50 De lokala initiativens betydelse för en global hållbarhetsagenda
Hur bidrar vi till de globala målen för
hållbar utveckling? Och hur kan den nationella politiken skapa goda förutsättningar för och stimulera lokala initiativ
som bidrar till Agenda 2030?
Arrangör: Ekobanken, Fairtrade Sverige

Ekobanken är en transparent bank för människor som tar ansvar för hur
pengar verkar, hur pengar placeras och varifrån lånade medel kommer.

Fortsättning från sid 1

Stöd en lokal hållbar
entreprenör
Om du är på väg genom Sverige i sommar finns
det fullt av lokala odlande entreprenörer att stötta.
Här är ett axplock av våra kunder.
u Nibble handelsträdgård
I Järna finns Nibble Handelsträdgård som
har biodynamisk grönsaksodling i växthus och på friland. Under sommarhalvåret
kan du också köpa plantor och perenner. I
butiken finns biodynamiska och ekologiska
matvaror och produkter från såväl lokala
bagerier och det lokala mejeriet som utvalda produkter från utlandet.
Läs mer: www. ytterjarna.se/guide/
nibble-tradgard/

u Sörbro gård
I Sörmland längs vägen mellan Gnesta och
Vagnhärad, ligger Sörbro gård som har
över 200 getter och producerar ost och
andra produkter av getmjölk. På gården
finns en liten butik där man säljer produkter men även ägg och annat som man odlat och förädlat på sin biodynamiska gård.
Gårdsbutiken är öppen de flesta dagarna
i veckan.

u Peterslunds Ekoodling
Peterslunds Ekoodling är en ekologisk,
KRAV- och Demetermärkt grönsaksodling

mellan Nyköping och Björnlunda. Här bedriver Malin och Martin en ekologisk grönsaksodling på ca 1,5 hektar friland och 300
kvm växthus och framställer mjölksyrade
grönsaker. Det finns en gårdsbutik som är
öppen mellan juli-november och man kan
beställa deras varor via minfarm.se övrig
tid på året.
Läs mer: www.ekoodling.se

u Skillebyholm
Skillebyholm presenterar sig som ”en mötesplats, ett centrum för biodynamisk odling, utbildning och hållbar utveckling”. Här
finns en butik som är öppen fredagar och
lördagar året om (sommartid även torsdagar) och som säljer nyskördade biodynamiska grönsaker från odlingarna, plantor
och snittblommor. I butiken säljs också
gårdens egenförädlade produkter såsom
saft, marmelad, mjölksyrade grönsaker,
teblandningar och kryddor. Demetermärkt
förstås. Det finns lunchrestaurang och
konferenslokaler och det arrangeras evenemang på våren och hösten.
Läs mer: www.skillebyholm.com
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u Meretes Ekobutik
I Umeå finns Meretes Ekobutik. Här finns
ett stort utbud av ekologiska livsmedel t.ex.
frukt och grönsaker varav mycket lokalt
under skördetid, övriga året från ekologiska
odlingar i Europa. En stor mängd torrvaror
såsom oljor, tofuprodukter, surkål, kryddor,
ostar och liknande. Det finns också ett stort
utbud av hudvårdsprodukter samt hygienoch rengöringsprodukter.
Läs mer: www.meretes.se

u Ekoby Växhuset i Mobodarne
Utanför Söderhamn ligger Ekobyn Växhuset
som säljer matnyttiga plantor i sin växthusbutik, samt ekologiska och fair-trade-produkter och ekologisk glass. I trädgården
eller växthuset kan du njuta av miljön med
en kopp kaffe från baren. Öppet alla dagar i
sommar (utom midsommar).

u Ängås Trädgård
I Västra Frölunda ligger Ängås Trädgård
som ursprungligen är en lantgård med
anor från 1600-talet. Numera drivs gården
som ett Vägen Ut!-kooperativ med ekolo-

gisk profil, KRAV-certifiering och Fairtrademärkning som en självklarhet. Det finns ett
kafé med uteservering och gårdsbutik under
vår- och sommarsäsong där de säljer plantor, snittblommor, förädlat och honung från
egen bigård.
Läs mer: http://vagenut.coop/foretag/
angas-tradgard/

u Lärjeåns Kök & Trädgårdar
I Angered, en dryg mil utanför Göteborg,
ligger Lärjeåns Kök & Trädgårdar. Det är
också ett Vägen ut! kooperativ som driver en
KRAV-certifierad lunchservering och har ekologiska odlingar. Runt omkring i trakten finns
härliga vandringsleder och ett rikt djurliv.
– Jag kan varmt rekommendera ett besök
här! Man kan ta en lunch eller bara vandra
runt i trädgården och njuta av odlingarna,
och varför inte köpa med lite grönsaker hem?
Säger Emma som är verksamhetschef.
Läs mer: www.larjeanstradgardar.se

Under tiden pågick också en
minimässa med utställande
kunder i Kulturhuset.

u Drömgården Arbottna på Muskö
Under sommaren 2019 kommer en gårdsbutik i Mangelboden på Drömgården att
hållas öppen vissa dagar (se hemsidan för
öppettider). Alla produkter såsom vackra
bruks- och prydnadsföremål i keramik, betong, textil, trä, plantor m.m. har någon
koppling till ön.
Läs mer: www.dromgarden.com

Rapport från bankens stämma
I april gick årets stämma av stapeln. Då bjöds kunder, medlemmar
och andra intresserade in till en inspirationsdag med hållbar livsstil som
tema. Under förmiddagen fick vi höra några av bankens kunder berätta
om sina företag, utmaningar och deras syn på att arbeta med hållbarhet. Under tiden pågick också en minimässa med utställande kunder i
Kulturhuset. På eftermiddagen genomfördes stämman.

Förändringar i bankens ledning
I samband med årets stämma blev det några förändringar
i bankens organisation.
• Kristoffer Lüthi som varit vice vd och kreditchef går över till att bli arbetande
styrelseordförande för Ekobanken och ny vice vd är Maria Flock Åhlander.
• Annika Laurén är kvar som vd men planerar att avgå till stämman 2020 och
styrelsen vill då att Maria Flock Åhlander tar över som vd.
• Reidar Erlandsson efterträder Kristoffer Lüthi som kreditchef.
• Styrelseledamöterna Cecilia Näsman och Pål Alfvegren avgick ur styrelsen
och Maria Rehnborg som är vd för pensionskassan Prometheus valdes in.
Ulla Herlitz valdes in i fullmäktige tillsammans med Sofia Edgren.
• Till ny ordförande i fullmäktige valdes Lena Lago och tidigare fullmäktigeord
föranden Rüdiger Neuschütz valdes till medlemsrevisor i banken.
• Sören Bergström, Ylva Lundqvist Fridh och Maria Rehnborg lämnade
bankens fullmäktige.
Vi är så glada över alla som
kom och på olika sätt bidrog
till årets stämmodag. Ett stort
tack - hoppas vi ses nästa år!
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Presentation av de nya ledamöterna
i styrelse och fullmäktige kommer i
nästa nummer.

Avsändare
Ekobanken medlemsbank
Box 64
153 22 JÄRNA

Ekobanken Medlemsbank I Box 64, 153 22 Järna I Besöksadress: Skäve Magasin, Järna / Lilla Nygatan 13, Stockholm
Telefon: 08-551 714 70 I Fax: 08-551 749 90 I E-post: info@ekobanken.se I www.ekobanken.se

Sara Ajnnak, Carmen Blanco Valer och
Erena Ragnimarie Rhöse I samband med
Tribunalen för Vättern gjordes en vattenceremoni med konferensens samtliga
deltagare. Sedan återlämnades vattnet
till naturen av de tre.

Vad skulle hända om naturen
hade egna rättigheter?
Den globala folkrörelsen Naturens rättigheter handlar om en hållbar kultur,
där samhället kan styras av ekologiska
värden snarare än ekonomiska.
Dagens lagstiftning reglerar exploateringen av naturen, men ger den inget egentligt
skydd. I det industrimoderna samhället
har naturen inget egenvärde utan ses som
en resurs på människans villkor. Om ekosystemen blev juridiska objekt skulle detta
ändras. Då skulle till exempel livsmiljöförstörelse (ekocid) kunna bli ett brott.
I maj 2019 hölls en konferens om Naturens Rättigheter i Sigtuna med ett välfyllt
program. Representanter för olika urfolk
deltog genom föredrag och olika rituella
och konstnärliga inslag att väcka insikt
och förståelse för ett annat sätt att se på
naturen där människan är delaktig i och
samspelar med det levande. Många med

juridisk bakgrund arbetade på konferensen
med att organisera frågan juridiskt-politiskt
genom de internationella End Ecoside-nätverken. Det finns också en namninsamling
med målet en miljon underskrifter på www.
rightsofmotherearth.com för att be FN om
att anta en Deklaration om Naturens Rättigheter som en vägvisare till hur vi kan
anpassa vår lagstiftning till ett nytt sätt att
tänka och ta hand om naturen i ett förnyat
rättsligt system.
Tribunal om sjön Vättern en framtidsmodell?
Ett starkt inslag var en tribunal om sjön
Vättern. En domarpanel, en åklagare och
ett antal vittnen som berättade om hur
Sveriges andra största sjö förgiftas genom
militära aktiviteter. Hittills har militära skjutövningar enligt vittnena placerat 5 500 ton
detonerad och odetonerad ammunition på

Kalendarium
u 3-4 juli Ekobankens seminarier i Almedalen enligt

separat program
u 9 september – Kom och träffa oss på
Skillebyholms höstmarknad i Järna

u 26-29 september Träffa Ekobanken och Oikocredit

på Bokmässan i Göteborg

u 12-13 november Social Innovation Summit i Malmö

Vätterns botten. Nu vill man utöka dessa
aktiviteter och även bygga ut den militära
flygplatsen nära sjön. Dessutom söker
flera gruvbolag tillstånd att etablera sig i
närheten av Vättern.
Människor börjar nu organisera sig
utifrån en oro över läckage av gifter och
tungmetaller ner i sjön från militära aktiviteter och från gruvorna. Domarna konstaterade att mänsklig inverkan för närvarande innebär ett stort övergrepp, såväl på
Vättern som på den kvarts miljon människor som är direkt beroende av denna
sjö. Detta är ett brott mot ”The Universal
Rights of Nature”. De styrelser och politiska organ som har makt över detta ska
få del av domslutet genom ett uttalande
som antogs av hela konferensen.
Kommer den här typen av tribunaler
att vara en av framtidens former för medborgarinflytande? När nationerna tappat
makten till näringslivet, när politikernas
möjligheter försvagas av partipolitikens
splittring, när kapitalets makt helt enkelt
måste tyglas för att världen ska fungera - då är en tribunal, där de ansvariga
får möta de människor som påverkas av
deras beslut och handlingar, en fredlig
och människovärdig möjlighet att dra upp
gränserna för vad som är acceptabelt.

Läs mer om naturens rättigheter:
www.naturensrattigheter.se

Ekobankens öppettider i sommar
Vi på Ekobanken vill passa på att önska alla våra
kunder och vänner en skön och vilsam sommar.
Under perioden 24 juni - 9 augusti stänger vi vårt
kontor i Stockholm och har öppet på kontoret i
Järna kl. 9-12 och kl. 13-15.

