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Innehåll. Detaljerad innehållsförteckning finns före varje kapitel.

Innehåll 20 november 1996:

Sid 1-12 Inledning. 

101-112 Kapitel 1 Världen, hur har den varit, hur är den, hur bör den bli enligt  FNs 
Riodeklaration 1992 ?

201-217 Kapitel 2 Människornas verksamheter förändrar världen och levnads-
villkoren och bör inriktas så att alla får ett hälsosamt och rikt liv.

301-326 Kapitel 3 De mänskliga rättigheterna. Fattigdom och elände i världen. Mate-
riens kretslopp och det stora viktiga kretsloppet som bildas av alla 
människors alla verksamheter.

401-473 Kapitel 4 Ett klassifikationssystem för det stora viktiga kretsloppet med 
människornas alla verksamheter som formar världens framtid.

501-513 Kapitel 5 Planeringar behövs som medel att förbättra världen. Gör bättre 
politiska och opolitiska planeringar och förbättra informationssy-
stemen. 

601-645 Kapitel 6 Läroplanen och kursplanerna för grundskolan innehåller intres-
santa beskrivningar och mål men inget tydligt om samhällsplane-
ringens problem.

701-752 Kapitel 7 Hur bör man planera så att alla får ett hälsosamt och rikt liv enligt 
Riodeklarationens krav ?

Kapitel 8, särskild bok:
Klassifikationssystemet för verksamheter. En jämförelse med 
DC  (Dewey Decimal Classification) , 
DK   (Universiella decimalklassifikationen) och 
SAB (Sveriges allmänna biblioteksförenings system på 

svenska bibliotek).
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Kapitel 8. Klassifikationssystemet för verksamheter. En jämförelse med 
DC, DK och SAB: 
Sid 1-27 Inledning.
101-142 10/29. Filosofiska, psykologiska och religiösa verksamheter o d.
301-350 30/39. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
401-402 40/49. Sambandsforskningsverksamheter.
501-512 50/59. Naturforskningsverksamheter.
601-630 60/69. Teknologiska / ekonomiska verksamheter.
701-723 70/99. Kulturella verksamheter. En översikt.
731-767 70/79. Formgivning av fysiska och social miljöer o d.
801-811 80/89. Språkliga och litterära verksamheter: Språk.Språkvetenskap.Litteraturve-

    tenskap.Skönlitteratur.
901-913 90/99. Blandade saklitterära verksamheter samt allmän geografi, biografi, allmän 

            historia.

Diagram och bilder o d (grafik, ej text ):
I kapitel 1-7:
Sid 215 Den fundamentala påverkanskedjan.
217 Sammanfattning om samhällsplaneringens fundamentala frågor.
315 Omsorg om Jorden.
317 Från SCB, miljöbild.
320 Verksamheter som formar världens framtid.
436 Pildiagram om samband mellan verksamhetsområden.
437 Fyra bilder av problemområden.
438 Ett dynamiskt nät av verksamheter.
439 Översiktligt schema med samband mellan verksamheter.
507 Schema med politiska och opolitiska planeringar.
510 Slutsatser och förslag till åtgärder.
706 Världskarta.
722 Pildiagram på textsida.
723 Schema över påverkans-och förändringsproblem.
726 Scema över individens inre och yttre påverkansflöden.
727 Schema om inre och yttre verkligheter och verksamheter.
728 Schema om samverkan med symboler.
729 Samspelsdiagram.
730 Planeringsprincip som utgår från nutiden.
731 Planeringsprincip som utgår från framtiden.
746-748 Statens offentliga utredningar 1995-1996.
749-752 Kulturpolitikens inriktning.Innehållsförteckning till SOU med denna titel.
I kapitel 8: 
Sid 13 Pildiagram, samma som 436 i kapitel 4.
14 Ett dynamiskt nät av verksamheter, samma som 438 i kapitel 4.
723 Världskarta.

Typografi: 
Satsyta i kapitel 1-7 vanligen höjd 25,5 cm ,bredd 15,28-15,32 cm, omväxlande mellan en 
och två spalter med bredd 7,27 cm vardera, mellanrum 0,74. 
Satsyta  i kapitel 8 höjd 24,76 cm, bredd 14,6 cm. En spalt.
Typsnitt: Vanligen Times, i kapitel 1-7 i vissa tabeller 9 punkters Geneva.
Stilstorlek: I kapitel 8 huvudsakligen 10 punkter på grund av den stora informationsmäng-
den. För övrigt vanligen 12 punkter. Till vissa rubriker 18 punkter.  
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Sven Wimnell
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?

En kort sammanfattning  med några preliminära konceptsidor ur ett forskningsprojekt om 
samhällsplaneringens problem.
Innehåll:

1. Världen , hur har den varit , hur är den , 
hur bör den bli enligt FNs Riodeklaration  1992 ?
*  Världshistorien.
*  Forntiden. Till omkring 400.
*  Medeltiden. 400-1500.
*  Nya tiden . Från 1500.
*  Religionsstridernas tid 1500-1648 och tiden 1648-1815 med bl a oinskränkt furstemakt.
*  Genombrottstid för demokrati och industri, 1815-1914.
*  Första världskriget 1914-1918 och mellankrigstiden 1918-1939.
*  Andra världskriget 1939-1945.
*  Efterkrigstiden. Från 1945.
*  Nutid och framtid.
*  Världsbefolkningen.
*  Afrikas och Asiens äldsta historia.
*  Europeernas kolonier och utomeuropeisk historia.
*  Sveriges historia.
*  Årsrapport 1995 om våld i världen.
*  FNs Riodeklaration 1992 om miljö och utveckling.
*  En sortering av Riodeklarationens principer.
    *  Grundläggande mål och principer.
    *  Ekonomiskt system för tillväxt och utveckling i alla länder.
    *  Kunskaper, deltagande, planeringsprinciper.
    *  Staternas samarbete och lagar.  

2. Människornas verksamheter förändrar världen 
och levnadsvillkoren och bör inriktas så att alla 
får ett hälsosamt och rikt liv.
*  Informationsstress vår nya folksjukdom.
*  Ett hälsosamt och rikt liv.
*  Miljöerna.
*  Staternas samarbete.
*  Hur ska man kunna uppfylla Riodeklarationens krav ?
    *  Människornas levnadsvillkor.
    *  Människornas olika roller.
    *  Förändringsprocesserna.
*  Verksamheter som formar världens framtid.
    *  Individernas inre psykiska verksamheter.
    *  Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
    *  Sambandsforskningsverksamheter.
    *  Naturforskningsverksamheter.
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    *  Ekonomiska / teknologiska verksamheter.
    *  Formgivning av fysiska och sociala miljöer o d.
    *  Språkliga och skönlitterära verksamheter.
    *  Saklitterära verksamheter i blandade ämnen och om allmän geografi, biografi och all-
        män historia.
*  Mänskliga uppgifter och människornas agerande.
*  Förändringsprocesserna i världen.
*  Förändringskrafterna. Två sorters viljor, två sorters handlingar.
*  Medel och mål.
*  Planeringar. Framtidsplaneringens fundamentala frågor.
*  Den fundamentala påverkanskedjan.
*  Schema med frågor om  verksamheter som formar världens framtid.
*  Sammanfattning om samhällsplaneringens fundamentala frågor. 

3. De mänskliga rättigheterna. Fattigdom och elände 
i världen. Materiens kretslopp och det stora viktiga 
kretsloppet som bildas av alla människors alla
verksamheter.
*  Förenta Nationerna, FN, och dess stadga.
*  De mänskliga rättigheterna.
*  FNs huvudorgan .
*  Några av FNs underorgan och fackorgan.
*  Efterkrigstiden.
*  EU, Europeiska unionen.
*  Läget i världen.
    *  Världens befolkning.
    *  Medellivslängd.
    *  Världens största städer 1990.
    *  Orsaker till flykten från landsbygden.
    *  Människor kräver erkännande och rättvisa.
    *  Plus och minus för livskvaliteten i de rika länderna enligt FN-rapport 1993.
    *  Plus och minus för livskvaliteten i de fattiga länderna enligt FN-rapport 1993.
*  Hur var det ? Hur är det ? Hur kan det bli? hur bör det bli?
*  Några av de viktigaste makthavarna under efterkrigstiden.
*  Något om FNs arbete.
*  De politiska makthavarna.
*  Makt och inflytande.
*  Materiens kretslopp.
*  Omsorg om jorden, en bok 1993.
*  Naturmiljön i siffror, en bok från SCB.
*  Innehållet i Agenda 21, dokument från Riokonferensen 1992.
*  Det stora kretsloppet som bildas av alla människors alla verksamheter.
*  Ett schema med verksamheter i det stora kretsloppet som formar världens framtid.  
*  Statistik om familjerna i Sverige och Sveriges befolkning 1990 .
* Förvärvsarbetande i Sverige 1990 efter yrken enligt NYK,Nordisk yrkesklassificering.
*  Förvärvsarbetande i Sverige 1990 och 1991 efter näringsgrenar  enligt SNI, Svensk   
    näringsgrensindelning.
* Huvudgrupperna i SUN, Svensk utbildningsnomenklatur.
* Huvudgrupperna i SITC,Rev 3, FNs varugruppering för utrikeshandelsstatistik. 
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4. Ett klassifikationssystem för det stora viktiga 
kretsloppet med människornas alla verksamheter
som formar världens framtid.
*  Introduktion. Ett klassifikationssystem som vill hjälpa till att bota informationsstressen.
*  Verksamheter, problem och system i de första högkulturerna för 5000 år sedan.
*  Ett klassifikationssystem som hjälpmedel.
*  10/19 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
*  20/29 Religiösa och allmänna framtidvisionära verksamheter.
*  30/39 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
*  40/49 Sambandsforskningsverksamheter.
*  50/59 Naturforskningsverksamheter, med matematik.
*  60/69 Ekonomiska / teknologiska verksamheter. 60 Övergripande verksamheter. 
    *   61 Hälso-och sjukvård. Hygien och räddningsverksamheter o d.
    *   62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d).
    *   63 Biologisk produktion.Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske o d.
    *   64 Hushållsarbreten.Energi-och hygienförsörjning o d.
    *   65 Adminstration, distribution,kommunikation, organisation o d.
              651 Kontorsarbete, skriv- och registreringsarbete o d.
              652 Offentlig opolitisk förvaltning, civil och militär.
              653 Handelsverksamheter.
              654 Telekommunikationsverksamheter.
              655 Förlagsverksamhet o d.
              656 Transportverksamheter, resebyrå och lagring o d.
              657 Penningverksamheter o d.
              658 Allmänna företagsekonomiska verksamheter o d.
              659 Marknadsföringsverksamheter o d.
    *   66 Tillverkning av kemivaror o d .
    *   67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d.
    *   68 Tillverkning av komplexvaror.
    *   69 Tillverkning / byggande av byggnader och anläggningar.
*  70/99 Kulturella verksamheter  (handlingar till psykisk nytta).
*  70/79 Formgivning av fysiska och sociala miljöer o d. 70 Övergripande verksamheter. 
    *   71 Övergripande formgivning av fysiska miljöer o d (stadsplaner mm ).
    *   72 Formgivning av byggnader och anläggningar o d.
    *   73 Formgivning av konstföremål o d. 74 Formgivning av bruksföremål o d.
    *   75 Konstmåleri o d. 76 Formgivning av grafisk konst, trycksaker o d.
    *   77 Fotografiskt arbete o d. 78 Musikalisk verksamhet o d.
    *   79 Formgivning av sociala miljöer, nöjes- och sportverksamheter o d.
*  80/89 Språk. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
    *   80 Språkvetenskapliga verksamheter .
    *   81 Litteraturvetenskap, litteraturhistoria.
    *   82-89 Skönlitteratur.
*  90/99 Allmänna saklitterära verksamheter.
    *   90 Blandade saklitterära verksamheter.
    *   91 Verksamheter med allmän geografi, reseskildring o d .
    *   92 Biografiska verksamheter o d . 
    *   93-99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
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*  Verksamheter i Sverige. Några kommentarer.
    *  34 Lagar och förordningar.
    *  36-39 Politisk planering.
    *  40-49 Sambanfsforskningsverksamheter.
    *  35 Offentlig politisk förvaltning.
    *  31 Statistik. 32 Statsvetenskap. 33 Nationalekonomi. 
    *  10-19 Individernas  tankar, tycken och psykiska processer o d.
    *  20-29 Religiösa verksamheter.
    *  70-99 Kulturella verksamheter.
    *  50-59 Naturforskning.
    *  60-69 Ekonomiska verksamheter.
    *  61 Hälso-och sjukvård o d.
    *  62 Ingenjörsverksamheter.
    *  63 Biologisk produktion o d.
    *  64 Hushållsverksamheter, energi-och hygienförsörjning o d.
    *  66-69 Tillverkning av varor och byggnader och anläggningar.
    *  65 Administration, distribution, kommunikation o d.
*  Verksamheter i andra länder.
*  Samverkan mellan olika länder.
*  Förvärvsarbetande i Sverige 1990 enligt Statistisk årsbok för Sverige (SÅS). Klassifice- 
        rade på 10-99. 
    *    efter yrke (NYK).           Sammanfattning med diagram.1 sida.
    *    efter näringsgren (SNI).  Sammanfattning med diagram. 1 sida.
    *    efter yrke (NYK)             Sammanfattning på 2 sidor.
    *    efter näringsgren (SNI)   Sammanfattning på 2 sidor.   
    *    efter yrke (NYK)             Detaljerad lista på 15 sidor.(Läggs sist i kapitlet)   
    *    efter näringsgren(SNI)     Detaljerad lista på 9 sidor. (Läggs efter NYK på slutet) 
*  Utbildningar enligt SUN, Svensk utbildningsnomenklatur. Klassificerade på 10-99.
        Detljerad lista på 5 sidor.
*  Professorer enligt Sveriges Statskalender , klassificerade på 10-99. 1 sida.
*  Institutioner i Sveriges Statskalender, klassificerade på 10-99. 1 sida.
*  Varor enligt SITC, Rev3, FNs varugruppering för utrikeshandelsstatistik. 1 sida.
*  Materiens kretslopp i  avdelningarna 10-99
*  Varuproduktion. Klassificerad på 63-69
*  Det stora kretsloppet i avelningarna10-99
*  Diagram om samspel mellan verksamheter, bl a mellan kunskaper/värderingar och makt.
*  Fyra diagram med samspel för problemområden 1/2, 3, 5/6 och 7/9.
*  Översiktligt schema med samband mellan verksamheter.
*  Schema  ”Ett dynamiskt nät av verksamheter”.
*  Ett dynamiskt nät av  verksamheter.
*  Tabeller med exempel på organisationer och verksamheter o d.
    *  Innehåll i SÅS , Statistisk årsbok för Sverige.
    *  Myndigheter som ansvarar för officiell statistik , SOS.
    *  Rikets indelningar. Riksdagen och regeringen.
    *  Arbetsgivareförbund.
    *  Fackliga organisationer.
    *  Döda och dödsorsaker för män. Handikapporganisationer.
    *  Idrottsföreningar.
    *  Studieförbund. Studieförbundens kulturprogram.
    *  Vissa folkrörelser. Kyrkliga sammanslutningar. Nykterhetssällskap mm.
    *  Privat konsum. Hushållsbudgetar.
    *  Statsbudgetens utgifter. Statsskulden.
    *  SABs bibliotekssystem. Bokproduktion.
    *  Forskningsbibliotek. Nybörjare i högskolorna.  
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5. Planeringar behövs som medel att förbättra världen.
Gör bättre politiska och opolitiska planeringar
och förbättra informationssystemen. 
*  Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?
*  Hur ska man kunna förbättra världen ?
*  Studieobjektet världen.
*  Förändringsprocesserna i världen.
*  Förändringskrafterna. Två sorters viljor, två sorters handlingar.
*  Fyra levnasvillkor och fyra roller.
*  Sammanfattning av förändringsprocesserna.
*  Klassifikationssystemet. Ett system som sorterar förändringarna och deras samband.
*  Hantering av förändringsprocesserna. Planeringar.
*  Hur bör det bli ?
*  Schema med politiska och opolitiska planeringar.
*  Politiska och opolitiska planeringar.
*  Planeringsbrister och planeringsbehov.
*  Några politiska och opolitiska planeringar.
*  Något om miljöplanering.
*  Slutsatser och förslag till åtgärder. Med schema över samband och mål och medel.
*  Exempel på sektorplaneringar bland minst tusen möjliga.
*  Förbättra planeringarna och informationssystemen.
*  Klassifikationssystemets användning.

6. Läroplanen och kursplanerna för grundskolan
innehåller intressanta beskrivningar och mål men
inget tydligt om samhällsplaneringens problem.
*  Grundskolan och samhällsplaneringens problem. 
    Introduktion med kommentarer till grundskolans läroplan och kursplaner.
*  Grundskolan.
*  Läroplan Lpo 94 för det obligatoriska skolväsendet.
   *  Grundläggande värden.
   *  Förståelse och medmänsklighet.
   *  Saklighet och allsidighet.
   *  En likvärdig utbildning.
   *  Rättigheter och skyldigheter.
   *  Skolans uppgifter.
   *  God miljö för lärande.
   *  Den enskilda skolans utveckling.
   *  Mål och riktlinjer för  kunskaper.
   *  Mål och riktlinjer för normer och värden.
   *  Mål och riktlinjer för elevernas ansvar och inflytande.
*  Inledning till utbildningsdepartementets kursplaner för grundskolan.
*  Förteckning över kursplaner.
    I det följande redovisas kursplaner, som för varje ämne  anger : 
    *   Mål att sträva mot. 
    *   Ämnets uppyggnad och karaktär.
    *   Mål som eleverna ska ha uppnåt i slutet av femte och nionde skolåret. 
*  Samhällskunskap, religionskunskap.
*  Matematik, fysik ,kemi, biologi.
*  Teknik, hemkunskap.
*  Slöjd, bild, musik, idrott och hälsa.
*  Svenska, engelska, B- och C-språk, hemspråk.
*  Geografi, historia.  
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7. Hur bör man planera så att alla får ett hälsosamt 
och rikt liv enligt Riodeklarationens krav ?
*  Hur bör man planera så att alla får ett hälsosamt och rikt liv 
    enligt Riodeklarationens krav samtidigt som jorden vårdas?
*  Människornas levnadsvillkor, styrningsmöjligheter och roller . Planeringsmoment.
*  Folkmängd i världens olika länder.
*  De psykiska förhållanden. 
*  De kroppsliga förhållandena. Hushållspengar och arbetslöshet.
*  Att vårda jorden. De fysiska miljöerna.
*  De sociala miljöerna.
*  Opolitiska planeringar. Politiska planeringar. De demokratiska processerna.
*  Planering och styrning på globala och nationella nivåer. Svenska planeringar.
*  Tabeller :
    *  Anställda inom offentlig sektor. Anstälda inom industrin. Socioekonomisk indelning.
    *  Värde av exporterade varor. Värde av export och import  till och från olika länder.
    *  Aktiebolagens börsvärden. Statliga bolag.
    *  Sjukhusens verksamhet. Statliga anslag till forskning och utveckling.
    *  Statliga anslag till miljövårdsverksamhet. Utsläpp och utsläppskällor.
    *  Utsläpp till luft av svavel-, kväve-o kol. Återvunna mängder av glas, burkar , papper. 
    *  Brott som kommit till polisens kännedom. Personer som lagförts för brott.
*  Brottslighet, missbruk, moral och solidaritet.         
*  Individens möjligheter att förbättra för sig. Att påverka och förändra individer o miljöer.
*  Schema över påverkans-och förändringsproblem.  
*  Rådande och väntade bristsituationer och konfliktrisker medför krav om mer och bättre     
    planeringar.
*  Schema över individens inre och yttre påverkansflöden.
*  Schema om inre och yttre verkligheter och verksamheter.
*  Schema om samverkan med symboler.
*  Samspelsdiagram.
*  Planeringgprincip som utgår från nutiden.
*  Planeringsprincip som utgår från framtiden.
*  Människorna avgör tillsammans världens framtid.
    Inre och yttre verkligheter. Samspel med symboler.
*  Symboler, symbolsystem, informationsmedel, informationskanalsystem.
*  Människorna kan påverka fysiska ting med fysiska krafter 
    och påverka psyken med information.
*  Processer i inre verkligheterna som föregår människornas agerande i yttre verkligheten.
*  Inre verkligheter, spekulativt tänkande och empirism. 
    Framtidsplaneringens möjligheter. Medvetande. Ansvar.
*  Problemen har hopat sig och finns framför allt i de sociala 
    miljöerna som formar de inre verkligheterna.
*  Inre verkligheter och åsikter förändras vartefter. Åsiktsledande  organisationer.
*  Människor i samspel. Inre verkligheter  och verksamheter 
    kommer till uttryck i yttre verksamheter.
*  Viljor, framtidsvisioner, problem, makt och planeringar.
*  Inre och yttre  verkligheter och verksamheter hos personer och organisationer. 
*  Sändare, förmedlare, mottagare, överföringsfel och problem.
*  Vill man förbättra världen måste man få människorna att förstå sig själva och världen.
*  Förteckning över SOU, Statens offentliga utredningar, 1995 och 1996 t o m nr 10.
*  Innehåll i SOU 1995 : 84, Kulturpolitikens inriktning.
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8. Klassifikationssystemet för verksamheter. 
En jämförelse med 
DC  (Dewey Decimal Classification) , 
DK   (Universiella decimalklassifikationen) och 
SAB (Sveriges allmänna biblioteksförenings 

system på svenska bibliotek).

* Jämförelserna avser: SAB 6e omarbetade upplagan 1985. DK (UDK) Svenska förkor-
tade upplagan, tredje reviderade utgåvan (FID nr 556) 1977 + revideringar 1977-1983, 
ISBN 91-7390-005-2.  DC 18. fullst upplagan 1976. 

* 1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.                           
* 10 Övergripande och ledande filosofiska verksamheter o d.                  
* 11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.                            
* 12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.                                   
* 13 Individens känslor, värderingar od.                                            
* 14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.                        
* 15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.                         
* 16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.                                      
* 17 Individens moral och uppfattningar om moral.                           
* 18 Äldre västerländska filosofer och österländska.                           
* 19 Västerländska filosofer fr o m ca 1500-talet.                             

* 2. Religiösa och allmänna framtidsvisionära verksamheter.            
* 20 Religiösa verksamheter o d: övergripande verksamheter.
* 21 Religiösa verksamheter o d: allmän vetenskap.
* 22/28 Religiösa verksamheter : kristna religioner.                            
* 29 Religiösa verksamheter od: ej kristna religioner mm .                                        

* 3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
* 30 Övergripande verksamheter om politikvetenskaper och politiska verksamheter. 
* 31 Statistik- och demografiverksamheter o d.                                  
* 32 Statsvetenskapliga verksamheter o d.                                                             
* 33 Nationalekonomiska vetenskapliga verksamheter.                         
* 34 Juridiska lagtolkningsverksamheter o d.                                      
* 35 Offentlig politisk förvaltning. Demokratiskt valdas verksamheter.      
* 36 Politisk planering : individernas  kroppsliga förhållanden.            
* 37 Politisk planering : individernas psykiska förhållanden.                
* 38 Politisk planering : de fysiska miljöerna.                                    
* 39 Politisk planering : de sociala miljöerna.                                    

* 4. Sambandsforskningsverksamheter.

* 5. Naturforskningsverksamheter och matematikverksamheter.
* 50 Naturforskningsverksamheter o d, övergripande verksamheter.          
* 51 Matematik, matematikforskning o d.                                         
* 52 Astronomi, geodesi o d. Rymdforskning.                                    
* 53 Fysik o d.                                                                          
* 54 Kemi o d.                                                                          
* 55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d.                                        
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* 56 Paleontologi, arkeologi o d.                                                   
* 57 Biologi o d. Ekologi, mikrobiologi.                                         
* 58 Botanik o d.                                                                       
* 59 Zoologi o d.                                                                      

* 6. Teknologiska / ekonomiska verksamheter.
* 60 Övergripande verksamheter om teknologiska / ekonomiska verksamheter o d.            
* 61 Hälso-och sjukvård. Hygien- och räddningsverksamheter o d.            
* 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d).                                  
* 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske od.           
* 64 Hushållsarbeten, energi- och hygienförsörjning o d.                      
* 65 Administration, distribution, kommunikation, organisation o d.       
* 68 / 68 Tillverkning  av varor.
* 69 Tillverkning / byggande  av byggnader och anläggningar.               

* 70 / 99 Kulturella verksamheter .
* 7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer o d.
* 70 Övergripande om fysiska och sociala miljöer. Allmän konst- och kulturhistoria.          
* 71 Övergripande formgivning av fysiska miljöer o d (stadsplaner mm).   
* 72 Formgivning av byggnader och anläggningar o d, miljögestaltning.                          
* 73 Formgivning och visning av konstföremål, museiföremål o d.          
* 74 Formgivning av bruksföremål. Teckning. Konsthantverk. 
* 75 Konstmåleri o d.                                                                  
* 76 Formgivning av grafisk konst, trycksaker o d. Teckenkonst.                               
* 77 Fotografiskt arbete o d.                                                         
* 78 Musikalisk verksamhet o d.                                                    
* 79 Formgivning av sociala miljöer. Nöjes-och  sportverksamheter od    
* 791 / 794 Seder och bruk . Offentliga nöjen, teater, sällskapsnöjen, spel o d. 
* 795 Verksamheter med sociala miljöer, sociala relationer o d.
* 796 / 799 Sport, idrott o d.

* 8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
* 80 Språkvetenskapliga verksamheter.                                              
* 81 Litteraturvetenskap, litteraturhistoria.                                       
* 82 Engelsk skönlitteratur o d.                                                     
* 83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt.                                        
* 84 Fransk skönlitteratur o d                                                      
* 85 Italiensk skönlitteratur o d                                                     
* 86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d                                
* 87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d                                       
* 88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d                                        
* 89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d                              

* 9. Blandade saklitterära verksamheter samt allmän geografi, biografi,   
    allmän historia
* 90 Saklitterära verksamheter i blandade ämnen.                                
* 91 Verksamheter med allmän geografi, reseskildring o d.                    
* 92 Biografiska verksamheter o d.                                                 
* 93 Allmänt om allmän historia samt världshistoria och forntidshistoria.
* 94 Medeltidens och nya tidens historia i allmänhet och i Europa.        
* 95 Asiens historia. Medeltiden och Nya tiden.                               
* 96 Afrikas historia. Medeltiden och Nya tiden.                                
* 97 Nord- och Mellanamerikas historia. Medeltiden och Nya tiden.         
* 98 Sydamerikas historia. Medeltiden och Nya tiden.                        
* 99 Australiens, Oceaniens, polarområdenas, rymdens historia. Medeltiden. Nya tiden.
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1.  Världen , hur har den varit , hur är den, 
hur bör den bli enligt FNs Riodeklaration  1992 ?

*  Världshistorien.
*  Forntiden. Till omkring 400.
*  Medeltiden. 400-1500.
*  Nya tiden . Från 1500.
*  Religionsstridernas tid 1500-1648 och tiden 1648-1815 med bl a oinskränkt furstemakt.
*  Genombrottstid för demokrati och industri, 1815-1914.
*  Första världskriget 1914-1918 och mellankrigstiden 1918-1939.
*  Andra världskriget 1939-1945.
*  Efterkrigstiden. Från 1945.
*  Nutid och framtid.
*  Världsbefolkningen.
*  Afrikas och Asiens äldsta historia.
*  Europeernas kolonier och utomeuropeisk historia.
*  Sveriges historia.
*  Årsrapport 1995 om våld i världen.
*  FNs Riodeklaration 1992 om miljö och utveckling.
*  En sortering av Riodeklarationens principer.
    *  Grundläggande mål och principer.
    *  Ekonomiskt system för tillväxt och utveckling i alla länder.
    *  Kunskaper, deltagande, planeringsprinciper.
    *  Staternas samarbete och lagar.  
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Världshistorien.
  I världshistorien slutar forntiden omkring 
år 4oo och i svensk historia lo6o. Medel-
tiden slutar i båda fallen omkring år 1500, i 
svensk historia noga räknat 1521. Därefter 
följer nya tiden. Tidsgränserna för de tre 
epokerna  sattes på 1700-talet. Om de 
sattes idag skulle kanske nya tiden fått en 
annan beteckning. Sett från 1900-talet är 
nya tiden mest en tröstlös fortsättning på 
det gamla.

Forntiden. Till omkring 400.
   Universum räknar man med kom till för 
ca 15 miljarder år sedan, jorden bildades 
för 4 - 5 miljarder år sedan, människorna 
blev människor i de tropiska trakterna i 
Afrika för en eller ett par miljoner år sedan.  
   Grottmålningar i Sydeuropa vittnar om 
att människor för 20 000 år sedan var 
mycket konstnärligt begåvade. För 40 000 
år sedan kunde människor leva över stora 
delar av världen.  De första kända s k hög-
kulturerna bildades kring Nilen, Eufrat-Ti-
gris och Indus. Pyramiderna, de äldsta ca 
5000 år gamla. är bland de äldsta vittnes-
börden.
   Den europeiska kulturen, som blivit hela 
västerlandets, och spritt sig också till öster-
landet, har sitt ursprung i kulturer kring 
östra delarna av Medelhavet, bl a Grekland 
för ca  2500  år sedan, där började den 
västerländska filosofin på 500-talet f Kr. 
     Vid tiden för vår tideräknings början var 
romarna de dominerande med ett rike runt 
Medelhavet som var under expansion och 
på l00-talet sträckte sig långt upp i Mellan-
europa.
   Kristendomen vann anhängare och påve- 
dömet utvecklades till en stark världslig 
makt. De gamla romerska religionerna gick 
tillbaka, den romerske kejsaren Konstantin 
övergick till kristendomen och flyttade sitt 
residens från Rom till Konstantinopel år 
33o.    Kort därefter, år 395, delades riket i 
Västrom och Östrom. Västrom föll i händ-
erna på germanerna som kom norrifrån, 
och den siste västromerske kejsaren av-
sattes 476. Det stora romerska riket föll 
samman, och det är det som är gränsen för 
forntiden.

Medeltiden 400-1500.
  Den mest intressanta utvecklingen under 
världshistoriens medeltid tilldrog sig i Euro-
pa, och började med ett starkt påvedöme i 
Sydeuropa och icke-kristna folk som under 
strider grupperade sig i Mellaneuropa i allt 
större och större riken. Påvedömet i Rom 
med den romersk-katolska läran bredde se-
dan ut sina läror norrut och ökade lnflytan-
det. I Östrom utvecklades den grekisk-or-
todoxa läran utan större inflytande  över 
Europas följande hlistoria. På 600-talet ut-
formade Muhammed den islamska läran, 
som bredde ut sig  främst inom områdena 
öster och söder om Medelhavet.
  Det östromerska riket bestod till 1453 då 
turkar kom in och tog makten.

Nya tiden. Från 1500.
  Såsmåningom bröts påvedömets makt i de 
övre delarna av Europa av de världsliga 
furstarna och lärorna ifrågasattes av bl a 
Luther,  som 1517 började den s k refor-
mationen. Åren kring 1500 innehöll många 
förändringar som gett anledning till att däri-
från räkna en ny epok.
  Påvedömet under medeltiden  gjorde an- 
språk på att ha monopol på tolkning av li-
vets alla gåtor och hade bl a en mycket 
bestämd uppfattning om människornas och 
jordens plats i universum : jorden var uni-
versums centrum och därikring rörde sig 
solen och himlarna. Denna uppfattning op-
ponerade sig Copernicus (1473-1543) mot 
i en skrift 1543, han menade att solen stod i 
centrum.
  Columbus upptäckte Amerika 1492 och 
andra seglade åt andra håll så att världen 
blev mycket större än förut. En viktig för-
ändring innebar boktryckarkonsten, som 
började på 1440-talet och som gav nya 
möjligheter att sprida information.
   Inom vetenskap och teknik gjordes fram-
steg, ett av de stor  namnen därvidlag var 
Leonardo da Vinci (1452-1519). Den nu-
varande Peters-kyrkan i Rom kom till, ku-
polen blev klar 1590 under ledning av 
Michelangelo. Italienaren Machiavelli 
(1469-1527) framförde åsikter om hur fur-
starna borde utöva sin makt, i allmänhet 
och bl a med kraft gentemot kyrkan.
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Religionsstridernas tid 1500-1648 
och tiden 1648-1815 med bl a 
oinskränkt furstemakt.
  Under nya tidens början  skaffade sig Eu-
ropeerna kolonier i förut okända delar av 
världen och på hemmaplan fortsatte strider-
na. Nya tiden fram till 1648, Westfaliska 
freden, brukar ses som religionsstridernas 
tidevarv. Under den här tiden bildades 
också s k nationalstater med starka furstar i 
ledningen. Sverige blev en stormakt och 
stod på höjden vid slutet av den här period-
en. Tiden 1648 fram till 1789 med den 
franska revolutionen  ses som den oinsk-
ränkta furstemaktens epok  med bl a mäkti-
ga franska kungar, Ludvig XIV, XV och 
XVI, som revolutionärerna opponerade 
mot. I kolonierna i Amerika uppstod också 
opposition och folk frigjorde sig från her-
rarna i Europa och bildade Amerikas Före-
nta Stater 1786. Under den oinskränkta 
furstemakten tid fanns i Europa stora riken 
som hade stora resurser och bekämpade 
varandra. l de striderna förlorade Sverige 
sin stormaktsställning 1718.
  Den franska revolutionen  1789 var en 
revolution mot den hårda kungamakten och 
innebar bara början på vägen mot en större 
spridning av makten.
  Napoleon var 20-årig löjtnant  när revolu-
tionen bröt ut, han skaffade sig makt, blev 
kejsare, ville erövra världen och satte hela 
Europa på krigsfot, men kämpades ned vid 
Waterloo och placerade oskadliggjord på St 
Helena i Atlanten 1815.
  Efter hans krig samlades Europas mäktiga 
på kongressen i Wien l8l5 och ritade upp 
en ny politisk karta över Europa. Under 
napoleontidens slutskede var Sverige med 
mot Napoleon och utkämpade sitt senaste 
och förhoppningsvis sista krig. Vid Wien-
kongressen fick Sverige huvudsakligen 
gränserna som finns idag.
   Drivkrafter under den här perioden var bl 
a idéerna under den sk upplysningstiden då 
bl a Montesquieu (l689-1755) skrev om 
maktfördelning med en udd mot furstarnas 
starka makt, och Diderot samlade mänsk-
ligt vetande i "Encyklopedin" i 35 band 
1751-1780.

Genombrottstid för demokrati och 
industri, 1815-1914.

  I världshistorien är 1815 ett stort årtal. 
Som slutpunkt för den epok som började 
då kan man sätta 1914 då första världskri-
get började. Under de hundra åren bröt en 
demokrati med lika rösträtt för alla i stort 
sett igenom i några av de mest välutveck-
lade länderna, och industrier för varutill-
verkning i stor skala växte fram. 
  Världsbilden förändrades väsentligt när 
Darwin 1859 lade fram sin bok om arternas 
uppkomst, - en stöt mot de kyrkliga läror-
na. Inom naturvetenskaperna gjordes vik-
tiga upptäckter och en välutvecklad atom-
teori fanns innan första världskriget bröt ut. 
Mendel var pionjär inom ärftlighetsforsk-
ningen och gjorde viktiga rön, som dock 
föll i glömska och fick spridning först år 
1900.
  Överbefolkning ledde till uppkomsten av 
fattiga proletärer som Karl Marx intresser-
ade sig för, 1847 författade han tillsam-
mans med Engels ett kommunistiskt manif-
est. Första internationalen, en arbetaror-
ganisation, bildades i London l864. Den 
andra bildades i Paris l889 med arbetarom-
bud från 19 länder, bl a Sverige. Då ställd-
es som mål bl a  8-timmarsdag sex dagar i 
veckan, vilket blev lag i Sverige 30 år sen-
are 1919, och man införde 1 maj som arbe-
tarnas demonstrationsdag. Denna interna-
tional upphörde 1914.
  Den tredje, kommunistiska  internationa-
len, Komintern, bildades 1919, ledd av Le-
nin.
  I Amerikas Förenta Stater avskaffades 
slaveriet efter inbördeskrig 1861-1865.
  År 1914 behärskade europeerna en stor 
del av världen utanför Europa, de hade ko-
lonier eller härskade på annat sätt. Själv-
ständiga stater utanför Europa var huvud-
sakligen i Amerika USA, Mexiko och de 
flesta staterna som 1990 finns söder där-
om, i Afrika Etiopien och Liberia och i 
Asien  Turkiet, Arabien, Persien och 
Afghanistan  i Främre orienten och bortom 
Indus : Kina, Mongoliet, Japan, Siam och 
några småstater i Tibet.
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Första världskriget 1914-1918 och
mellankrigstiden 1918-1939.

  Perioden 1914-1945 bildar en ny epok 
med första världskriget, mellankrigstiden 
och andra världskriget. Österrikes tronföl-
jare mördades 1914 med ett skott i Saraje-
vo och det utlöste första världskriget 1914-
1918,  som ledde till stora förändringar av 
Europas karta. Kriget var en fortsättning på 
gamla maktstrider i Europa och slutade 
med nederlag för Tyskland.
  I krigets spår ägde rum revolutioner  i 
Tyskland och framför allt i Ryssland som 
förvandlades till Sovjetunionen. Ett antal 
nationalstater uppstod eller återuppstod. 
Finland, Estland, Lettland och Litauen blev 
självständiga stater. Polen, som varit upp- 
delat på grannländer, återuppstod.Tysk- 
land förminskades. Tjeckoslovakien tog 
arv efter bl a det medeltida Böhmen. Ru- 
mänien förstorades. Serbien växte ut till 
Jugoslavien. Österrike-Ungern splittades. 
Det Ottomanska-Osmanska riket som exist-
erat från 1300-talet och omfattat områden i 
Nordafrika, Mellanöstern och delar långt 
upp i Östeuropa splittades. En turkisk na-
tionalstat bildades 1923 och av övriga delar 
bildades såsmåningom många skilda stater. 
Av Europas många monarkier återstod efter 
kriget och revolutionerna drygt ett dussin.
  På initiativ av USA-presidenten Wilson 
tillkom 1919 Nationernas förbund, men 
hans eget land blev aldrig medlem och 
Sovjetunionen stod också utanför.
  Spanien blev republik 1931 och sedan ut-
bröt där inbördeskrig som slutade med att 
general Franco blev diktator. Italien un-
derkuvade Etiopien 1936 under ledning av 
Mussolini som gjort sig till överste 
makthavare, diktator, i Italien. Japanerna 
ockuperade större delen av Kina 1937-
1938. Stalin gjorde sig till diktator i Sovje-
tunionen.
   I Tyskland uppträdde Adolf Hitler och 
bildade den nationalsocialistiska rörelsen. 
Han blev rikskansler 1933, statschef 1934 
med titeln ”Führer und Reichskanzler” och 
gjorde sig till diktator. Han tog Österrike 
mm "under sitt beskydd", dvs ockuperade 
och anslöt till Tyskland.

Andra världskriget 1939-1945.
  Brittiske premiärministern Chamberlain 
gjorde 1938 med Hitler en överenskom-
melse som skulle stoppa Hitlers framfart, 
och kom hem till London med ett papper 
som garanterade "fred i vår tid". Det blev 
dock en kort garantitid, hösten 1939 angrep 
tyskarna Polen och det andra världskriget 
kom igång. Det var till en början lokalt, 
men utvidgades våren 1941. Danmark och 
Norge ockuperades 9 april 1940 av tyskar-
na och Holland och Belgien den  l0  maj. 
Frankrike var helt ockuperat i juni. Italien 
inträdde därefter på Tysklands sida.
  I en tysk-rysk vänskapspakt 1939 "fick” 
ryssarna de baltiska länderna, och efter 
finsk-ryska vinterkriget 1939-40 måste 
Finland avstå Karelen. Vänskapen tog slut 
när tyskarna angrep Sovjetunionen 1941. I 
december det året anföll japanerna USA 
genom bombning av den amerikanska flot-
tbasen Pearl Habor. Kriget fick därmed full 
styrka med Tyskland, Italien och Japan på 
den ena sidan och England, USA och Sov-
jetunionen på den andra. Krigshandlingar 
förekom huvudsakligen i Europa, Norda-
frika och Ostasien. Sverige kunde hålla sig 
utanför kriget.
  Det gick sämre och sämre för tyskarna 
och de allierade på andra sidan träffades i 
Jalta i februari 1945 och gjorde upp om 
krigsslutet och Europas framtid, det var 
brittiske premiärministern Churchill, ameri-
kanske presidenten Roosevelt och Sovjet-
diktatorn Stalin. Den 30 april 1945 var det 
tyska nederlaget nära och Hitler begick 
självmord i en bunker i Berlin. Kapitulation 
följde kort därefter. Men kriget pågick i 
Asien. För att få definitivt slut på det lät 
amerikanske presidenten hösten 1945 fälla 
två atombomber över Japan, som då kapi-
tulerade. President var vid denna tid Tru-
man, sedan Roosevelt avlidit i början av 
april. Mussolini avrättades av italienska 
partisaner.
  Det andra världskriget har setts som som 
en kamp för demokratin mot Hitlers dikta-
tur med "arier" som herrefolk och med en 
rasism som riktades isynnerhet mot judar 
med en strävan att utplåna dem helt.
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Efterkrigstiden. Från 1945.

  Den europeiska politiska kartan efter an-
dra världskriget såg i stort sett ut som före 
kriget, men de baltiska staterna blev sovje-
tiska delstater, Polen flyttades västerut och 
Tyskland delades i öst och väst. Alla de 
östeuropeiska staterna förvandlades till s k 
folkrepubliker i rysk regi.
  Som supermakter framstod efter kriget 
USA och Sovjetunionen. Vänskapen dem 
emellan under kriget övergick snart i 
fiendskap i ett "kallt krig”, en "järnridå" 
drogs ned i Europa mellan öst och väst. 
Världspolitiken har under efter krigstiden 
präglats av motsättningarna mellan USA 
och Västeuropa å den ena sidan och Sovje-
tunionen å den andra.
  De krigshärjade delarna av världen åter-
uppbyggdes. Kolonierna frigjorde sig vart-
efter och bildade en stor mängd nya stater, 
många i Afrika. De västeuropeiska staterna 
har blivit fredliga demokratier, även Span-
ien.
  På 8o-talet gjorde sig polackerna mer och 
mer fria från det sovjetiska inflytandet, och 
med början 1989 har fredliga revolutioner i 
Sovjetunionens s k satellitstater i Östeuropa 
ratat den sovjetiska kommunismen som ha-
vererat. Tysklands två delar har förenats 
1990. I Sovjetunionen har kommunistpar-
tiets partimonopol avskaffats och den sov-
jetiska s k kommandoekonomin avses bli 
ersatt av en marknadsekonomi mer av väst-
eurpeiskt snitt.
  Nationernas förbund havererade och 
kunde inte hindra andra världskriget. Som 
en efterföljare bildades vid krigsslutet 
Förenta Nationerna, FN. Organisationen 
har under efterkrigstiden medverkat till att 
dämpa många svåra konflikter länder emel-
lan. Den medverkade till bildandet av staten 
Israel 1948 med avsikt att ge judarna det 
hemland de inte haft och saknat under lån-
ga tider. Judarna har dock inte varit nöjda 
med det land de fått och krävt mera, vilket 
orsakat strider i trakterna där hela efterkrig-
stiden, strider som äntligen kanske kan ta 
slut i och med en fred mellan Israel och 
palestinierna 1995 och en palestinsk presi-
dent 1996. 

Nutid och framtid.   

   I980-1988 pågick ett stort krig mellan 
Irak och Iran med stora förluster för båda 
men utan några tydliga praktiska resultat.   
Hösten 1990 invaderades Kuwait av Irak, 
vilket väckte protester världen över. En 
FN-allians med USA i spetsen  slog i ett 
sexveckorskrig med all moderna krigstek-
nik tillbaka Irak, som ålades betala ska-
destånd och att förstöra vapen mm.
   I Sydafrika har konservativa regimer 
länge förhindrat en demokratisering, men 
under 90-talet har rasåtskillnadspolitiken 
upphört och landet har som president fått 
Nelson Mandela, representant för de svar-
ta. I Afrika för övrigt finns många problem 
med krig och annat, bl a problem med vir-
ussjukdomar. I många delar av världen har 
demokratiseringssträvandena haft stora 
svårigheter, bl a i Syd-och Mellanamerika. 
I Sydostasien finns problem.
    Atombomber och andra förfärliga krigs-
redskap har blivit så utvecklade att de kan 
förstöra möjligheterna till liv på jorden. 
Mänskligheten har hamnat i en fälla där 
människorna blir tvungna att samverka. 
Sedan Sovjetunionen upphört fr o m 1992  
anses det dock att ”det kalla kriget” upphört 
och att faran för atombomber  minskat. I 
Jugoslavien har efter 1991 pågått ett inbör-
deskrig som äntligen resulterat ien fred i 
slutet av 1995.
  I Västeuropa har hela efterkrigstiden på-
gått en integrationsprocess som lett fram till 
Europeiska Unionen, EU, där Sverige trätt 
in 1 januari 1995. Unionen lider av 
”demokratisk underskott”,dvs gamla de-
mokratiska principer är satta ur spel, lagar 
utfärdas av ministrar  och mycket bestäms i 
den av en byråkrati  i Bryssel.
   Trots motgångar har demokratins princip 
blivit ledstjärna världen över, men mycket 
återstår innan den helt slagit igenom i prak-
tiken. Den sovjetiska komunismen avses 
bli ersatt av mer demokratiska former.
   Jämsides med demokratin löper jämlikhe-
ten. Den svåra uppgiften i framtiden tycks 
vara att förbättra demokratin  och att förbät-
tra jämlikheten. Förändringarna efter 1989, 
200 år efter franska revolutionen 1789, ger 
löften om en bättre framtid, men kan också 
leda till försämringar om reaktionära krafter 
tar överhanden.
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Världsbefolkningen.

  För två miljoner år sedan levde i Afrika 
Homo habilis - den händiga människan -   
som började tillverka och använda redskap 
av sten  och därmed inledde stenåldern. 
Frukt och grönsaker var den viktigaste fö-
dan. 
  När våra förfäder började äta kött regel-
bundet utvecklades för ca 1,5 miljoner år 
sedan en ny redskapskultur och samtidigt 
uppträdde en ny art, Homo erectus. Fynd 
av de två arterna har gjorts i trakterna öster 
am Viktoriasjön i Afrika och man menar att 
där blev människorna människor. 

År Världen Europa Asien Afrika
Miljoner med hela
personer Sovjet-

unionen
-7000    10
-3000 40-80
       0  160
1000  360
1650  545 100   330  100
1800  906 187   602   95
1900 1608 401   935 120
1920 1811 487   966  141
1930 2015 532 1072  157
1940 2249 573 1212  176
1950 2516 572 1376  224
1960 3019 639 1668  280
1970 3693 701 2102  361
1980 4450 750 2584  479
1990 5248 790 3057  645
2000 6127 828 3544  877
2025 8177 894 4467 1643

Källor till tabellen: till år 1000: Bonniers 
världshistoria del 20,1987. 1650-1900: 
Sv. uppslagsbok,"Jorden",1956. 1920-
1940: Statistisk årsbok för Sverige (SÅS) 
1965. 1950-2025: SÅS 1990. 1990-2025 
enligt FNs beräkningar. Sverige 1650: 
Sv.upp-slagsbok ”Sverige”.

Källor till de historiska avsnitten i det 
föregående och i det närmast följande:

Tecken tyder på att Homos erectus för 
drygt en miljon år sedan började sprida sig, 
först till Asien och sedan till Europa.
  Homo erectus levde kvar i ungefär en mil-
jon år  och efterträddes av Homo sapiens - 
den förståndiga - för ca 300 000 år sedan. 
Vår tids människa, Homo sapiens sapiens, 
uppträdde för ca 40 000 år sedan, och den 
spred sig över hela världen även till Austra-
lien som var bebodd för 20-30 000 år se-
dan  och till Amerika via Berings sund. De  
amerikanska kontinenterna var befolkade 
för ca 12000 år sedan. Under årens lopp 
har de olika svarta, vita, gula och röda ra-
serna utvecklats men alla av samma art.

Nord- Mellan- Oce- U- I-
amerika o Syd- anien länder länder

amerika

  ( Sverige
     cirka:

   1   12  2   1 225 000  
   6   19  2   2 347 303
  81   63  6   5 136 441
117   91  9   5 904 489
135 109 10   6 142 191
146 131 11   6 371 432
166 165 13   7 041 829
199 217 16   7 497 967
227 283 19   8 081 229 )
252 362 23
275 453 27 4040   1209 (23%)
298 550 30 4851   1276 (21%)
347 787 40 6780  1397 (17%)

*  Svensk uppslagsbok.
*  Åke Holmberg:Vår världs historia.(Bl a  
    kriterierna för de första högkulturerna). 
*  Bonniers världshistoria.
*  Människoarter: Etnografiska museets 
    bok Historien om människan.
*  Sveriges historia: Söderlund /Tunberg:   
    Svensk historia för gymnasiet.
*  Historien senaste år: Dagens  Nyheter.
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Afrikas och Asiens äldsta historia.
  Den senaste istidens slut för ca 10 000 år 
sedan var en milstolpe i människornas hi-
storia. Då började man med jordbruk. För 
l0 000 år sedan odlades vete öster om Me-
delhavet, för 7000 år sedan hirs i Kina och 
för 6000 år sedan majs i Amerika. I sam-
band med jordbruket började man också 
med djurhållning med djur både som föda 
och som dragare.
   Människorna blev mer och mer bofasta 
och bildade samhällen med byar och städ-
er. För ungefär 7000 år sedan  ökade be-
folkningen kraftigt i vissa omraden, t ex i 
de första städerna, som kom till i fyra flod-
dalar i Egypten, Mesopotamien,  Indusda-
len och i Kina. Vattnet i floderna utnyt-
tjades för konstbevattning i jordbruket. 
Samhällena krävde administration  och 
specialiserade yrken och där utvecklades 
samhällsklasser. Skiftspråk utvecklades, 
de första kända skrifterna är ca 5000 år 
gamla. Kunskaper om förhållanden före 
skriftspråken måste skaffas genom tolknin-
gar av arkeologiska fynd. Som historisk tid 
brukar ses tider för vilka det finns skriftliga 
källor. Hiistorisk tid börjar alltså ca 3000 
år f Kr.
  De första högkulturerna uppstod i Egyp-
ten och Mesopotamien ca år 3000 f Kr, i 
Indien något senare, kanske ca 2500 f Kr 
och i Kina ca 1500-2000 f Kr. Årtalen är 
satta med hänsyn till 
1. Tekniska och ekonomiska förändringar, 
framför allt inom jordbruket och transpor-
terna, varigenom en större befoIkning del-
vis koncentrerad i icke livsmedelsprodu-
cerande städer, samt en intensivare handel 
blev möjlig. Även metallurgins utveckling, 
som fick inte minst maktpolitiska och mili-
tära korsekvenser. 
2. Politiska och sociala förändringar, 
klasssamhällets framväxt och den centrali-
serade skatteindrivande statens utveckling 
på be-kostnad av stammen och hövdinga-
dömet. 
3. En rad religiösa och kulturella omvan-
dlingar, bland dem särskilt skrivkonsten.
  I de nämnda trakterna utvecklade männis-
korna sitt tekniska kunnande. Segel och 
hjul fanns upp. Textil och keramik kunde 

tillverkas. Man bearbetade metaller och till-
verkade svärd och sköldar för att beväpna 
arméer som skulle skydda samhällena. 
Handeln utvecklades och de stora kultur-
områdena knöts samman  av handelsvägar, 
sorn också användes av arméerna med vars 
hjälp  stora områden kunde läggas under 
centralt styre. Tankar om stora imperier  ut-
vecklades.
  De första stora imperierna  fanns i Meso-
potamien men såsmåningom växte flera fram 
över hela jordklotet. De har under tidernas 
lopp avlöst varandra. Imperierna har växt 
och blomstrat tills de blivit för stora och 
svåra att administera och då fallit sönder.
  Omkring år 1000 f Kr länkades  högkul-
turerna  kring Medelhavet  och fram till 
Kina samman. Då fanns en handelsväg, 
den s k sidenvägen, i en slinga mellan In-
dien, Kina och Persien, som stod i förbin-
delse med Medelhavets trakter. Kring år 
noll sträckte sig ett smalt bälte av välden 
från Atlanten till Stilla havet. I detta bälte 
bedrevs handel och utbyttes ideer och tek-
nik, bl a spreds de stora världsreligionerna. 
Det började med buddhismen och hinduis-
men och fortsatte med judendom, kristen-
dom och islam.
  På 300-talet e Kr började nomadfolk på 
Asiens stäpper anfalla de stora rikena och 
gjorde handelsvägarna osäkra. In i Europa 
kom bla hunner som satte igång omflyt-
tningar så att det romerska riket upplöstes 
och nya riken tog form.
  Mongolerna i norra Asien var ett stort er-
övrarfolk och kineserna byggde den kine-
siska muren som skydd mot dem. På 1200-
talet trängde mongolfursten Djingiskan med 
l00 000 ryttare över den då l000-åriga kine-
siska muren och erövrade Peking. Sedan 
forstsatte erövringarna. Hans son och son-
son  utsräckte riket så att det omfattade ett 
stort rike från Svarta havet till Stilla havet. 
Mongolerna vid den här tiden här-jade ock-
så i Östeuropa.
  Det stora mongolriket delades sedan. På 
1300-talet framträdde en ny mongolisk er-
övrare, Timur-lenk, som skapade ett stort 
rike mellan Medelhavet och Indien. Ett 
mongolbehärskat rike grundades på 1500-
talet i Indien.        107



Europeernas kolonier och utomeur-
opeisk historia.

  Den europeiska kulturen härstammar från 
de gamla kulturerna i Egypten-Främre 
orienten-Grekland-Rom och uppstod i  
kombination med dem och med kristendo-
men och kulturerna hos folken som kom 
norr- och österifrån. Den europeiska kul-
turen fr o m 400-talet har varit livskraftig, 
på gott och ont, och spred sig fr o m l500-
talet ut till de andra världsdelarna.
  På 1200-talet fanns i Euopa ett begär efter 
indiska och kinesiska produkter och Marco 
Polo, son till en köpman i Venedig, gjorde 
resor i Kina mm och förde till Venedig hem 
kunskaper om  Asien. Men handelsvägarna 
till Asien var i hög grad spärrade för euro-
peerna p g a att Muhammedanerna då be-
härskade Nordafrika och Främre orienten.
  För att kunna få varor från lndien och 
Kina, bl a siden, kom europeerna på att 
man  kunde nå de länderna  genom att segla 
runt Afrika eller segla västerut runt jorden, 
en del kände till att jorden var rund. Vasco 
da Gama seglade runt Afrika och nådde  
Indien 1498. 
   Columbus seglade västerut och upptäckte 
1492 Amerika, som han trodde var Indien, 
och folken i Amerika blev kallade indianer. 
Öarna mellan Nord-och Sydamerika blev 
de Västindiska öarna.
  Den första världsomseglingen startades av 
portugisen Magellan 1519 under spansk 
flagg, han seglade västerut söder om Syda-
merika, skeppet kom sedan via de Ostin-
diska öarna och Afrikas sydspets tillbaka 
till Spanien 1522.
  När europeerna kom till Amerika hade be-
folkningen där levt isolerade från övriga 
världen. I Mellan-och Sydamerika uppstod 
högkulturer, bl a Mayakultur på 300-talet, 
Inkakultur på ll00-talet och Aztekerkultur 
på 1300-talet.
  Euroreerna praktiskt taget erövrade Amer-
ika på 1500-talet. Engelsmän och fransmän 
etablerade sig i Nordamerika och spanjorer 
och portugiser i Mellan- och Sydamerika. 
Amerika kristnades och blev västerländskt, 
men europeerna införde 

slavdrift med indianer och negrer.
  Europeerna anlade vidare kolonier i Afri-
ka, i större delan av Asien och i Australien. 
Kolonialmakterna har konkurrerat om ko-
lonierna och under årens lopp har många 
konflikter om dem uppstått. 
   Vartefter har emellertid foIken i kolonier-
na frigjort sig från moderländerna. Om man 
undantar Amerika hade kolonierna sin 
största utbredning 1914 före första 
världskriget.
  Nordamerikanerna gjorde sig fria och bil-
dade Amerikas förenta stater genom en 
oavhängighetsförklaring 4 juli 1776. Fol-
ken i kolonierna i Sydamerika gjorde sig 
fria i början av 1800-talet  och bildade de 
stater som finns än i dag. År 1914 bestod  
Amerika till största delen av självständiga 
stater, men i nordöstra Sydamerika hade 
britter, fransmän och nederländare några 
relativt små kolonier. Kanada var en brit-
tisk koloni.
  I Afrika fanns 1914 bara två självständiga 
stater, Eiopien och Liberia, resten var brit-
tiska, franska, tyska, belgiska, portugisis-
ka och spanska kolonier.
   I Asien var de södra delarna till största 
delen brittiska, franska, amerikanska, ne-
derländska, portugisiska och tyska koloni-
er. Australien och Nya Zeeland var brittis-
ka. I norra Asien härskade ryssarna fram 
till Stilla havet.
  Japanerna hade isolerat sig från yttervärl-
den, men USA tvingade dem 1854 att öp-
pna några hamnar för handel. Med det 
trängde den europeiska kulturen in i Japan, 
som utvecklade sig till en aggresiv stat och 
som expanderade mot Korea, Kina och 
Ryssland. Japan blev en stormakt. Kina 
hade också isolerat sig men måste 1839-42 
öppna hamnar för handel. Inre strider i 
Kina ledde till att kejsaren avsattes och lan-
det blev en republik 1912. År 1914 var i 
Asien huvudsakligen Kina, Japan och Siam 
självständiga stater medan resten behärs-
kades av europeerna.
  Folken i kolonierna som fanns 1914 har 
till största delen  gjort sig fria, huvudsakli-
gen i olika omgångar efter andra världskri-
get.
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Sveriges historia.

Istiden: Norges västkust var sannolikt isfri 
under senaste istiden. Skåne var isfrltt för 
13 000 år sedan. Iskanten låg ungefär vid 
mitten av Vättern  för l0 000 år sedan och 
vid kanten av fjällområdet för ca 9000 år 
sedan.

Den äldre stenåldern                 - 3000 f Kr
Den yngre stenåldern      3000  - 1500 f Kr
Bronsåldern                    1500  -   500 f Kr
Jårnåldern                  500 f Kr - 1060 e Kr
varav förromersk
  järnålder                   500 f Kr -       0
  romersk järnålder                0 -   400 e Kr
  yngre järnålder                400 -   600 e Kr
  vlkingatiden                    800 - 1060 e Kr

Under äldre stenåldern vartefter som isen 
smälte  bort : kom lövträd, tall, gran, ren, 
hjort, älg, uroxe, vildsvin, björn, bäver, 
säl, fisk, ostron. Hundar enda husdjur. 
Verktyg och vapen av ben, horn, flinta. 
Yxor, dolkar, pilspetsar, enkla lerkärl.
Yngre stenåldern : tamboskap, primitivt 
åkerbruk med vete och korn. Får, getter, 
svin, hästar. Fast bosättning. Bostäder av 
flätverk av trä tätat med lera.
Gravar stendösar, gånggrifter, hällkistor.
Bronsåldern : varmt klimat. Finare redskap 
och vapen av importerad brons.
Smycken av guld. Kläder av ylletyg. Häll-
ristningar. Gravar gravhögar av sten eller 
jord.
Förromersk järnålder :  klimatet kyligare än 
förut. Järn ur sjö-och myrmalm.
Romersk järnålder : livliga kontakter med 
folken söderut. Runor som uppkommit 
genom ombildning av grekiska och ro-
merska bokstäver. Nordens folk omnämns 
av romerske författaren Tacitus som l00 e 
Kr skrev "Germania" om de germanska 
fol-ken. 
Den yngre järnåldern : motsvarar folkvand-
ringstiden. Mycket guldföremål i Sverige, 
bl a ett på 12,5 kilo. Fästningar av stenma-
terial på höjder med branta stup, fornbor-
gar, mer än sju hundra st. Rika fynd i gra-
var vid Vendel i Uppland. Tiden 550 - 800 
e Kr brukar kallas vendeltid.

!
!
!    550-800
!    Vendeltid.               

 !    
      800    *    

!
!

      900 !    800-1060
!    Vikingatiden.
!

    1000 !
!
*    

    1100 !     
!     
!

    1200 !    1060-1389
!    Den äldre
!    medeltiden

    1300 !
!
*

    1400 !    1389-1521
    !    Unionstiden.

!
    1500 !

*    1521-1611
!     Reformationstiden.

    1600 !
*    1611-1718
!    Stormaktstiden.

    1700 !
*    1718-1772
*     Frihetstiden.

    1800 !     1772-1815
*     Gustavianska tiden.
!     1815-1914    

    1900       !     Genombrottstid för industri           
    *     och demokrati. 1815-1914

*    1914-1945:
    2000 !     Första världskriget,
   !     mellankrigstiden, 

!     andra världkriget.
!     1945-
!     Efterkrigstiden.
!
!
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Årsrapport om våld i världen .

Artikel i Dagens Nyheter den 16 juni 1995 
av Lasse Granestrand:
”Det heter fortfarande fredsforskningsin-
stitut. Men vetenskapsmännen på Sipri 
tycker det låter flummigt och talar hellre 
om konflikter och militärstrategiska ana-
lyser. I går kom deras årliga översikt av 
våldets trender i världen och det står helt 
klart att fred ännu inte brutit ut. 

Det var Tage Erlanders idé. Han tyckte att 
ett land som haft fred i 150 år borde bli 
värd för ett fredsforskningsinstitut. 1966 
startade det med Alva Myrdal som ordför-
ande och Sveriges riksdag som finansiär. 

  Tjugonio år senare presenterar en klase 
forskare de senaste kunskaperna om värl-
dens våld i en årsbok på 970 sidor.
• Konflikterna har blivit något färre. 
  31 stycken 1994 mot 33 året innan. Trös-
keln för att något ska kallas konflikt är tu-
sen döda. 
  Inget klassiskt krig mellan två självständiga 
stater bröt ut under 1994. Så ser den nya 
världen ut.
 
Nord mot syd
Väpnade konflikter är allt oftare interna ell-
er möjligen regionala. Finns det en hu- vud-
motsättning i världen så går den mellan 
nord och syd i stället för öst och väst. 
  Fyra av de mest segslitna konflikterna i 
världen gick mot en lösning under 1994. 
Hoppet har ökat för Angola, Nordirland, 
Sydafrika och Mocambique. 
  Israel och Jordanien ingick ett fredsför-
drag och situationen stabiliserades på Haiti. 
Freden i det tidigare så krigsdrabbade Cen-
tral- och Sydamerika tycks bestå. 
    Men våldsutbrotten i Rwanda och Tjetje-
nien och krigen i forna Jugoslavien för-
mörkade den ljusnande bilden, liksom in-
bördeskrigen i Algeriet och Afghanistan. 
• Fredsprocessen i Mellan Östern står inför 
en viktig tröskel. 
  Trots vissa framsteg är det viktigt med yt-
terligare genombrott före det amerikanska 
presidentvalet i november 1996 och det is-
raeliska parlamentsvalet samma år. 

Krig i Tjetjenien
•Ryssland drog bort sina trupper från de 
baltiska staterna, men startade i december 
kriget i Tjetjenien. Inom det forna Sovjet 
finns åtta konfliktområden, varav fyra i 
Kaukasus. 
• Produktion och försäljning av vapen mins-
kar i världen.  De hundra största vapenföre-
tagen reducerade sin försäljning med 6 pro-
cent på ett år. Rysslands vapenexport har 
minskat dramatiskt. Hundratals vapenfabri-
ker har slagit igen och 2 miljoner jobb har 

försvunnit under åren 1991-94. 
   I USA har försvarsindustrin styrt över till 
andra produkter, men landet svarar fortfar-
ande för 55 procent av världens samlade ex-
port av konventionella vapen. 

Lägre militärutgifter
• Världens militärutgifter sjunker utom i Sy-
dasien och Mellanöstern. Kapitlet om det 
sistnämnda har skrivits av kanadensaren Paul 
George. 
  Leder hans tabeller till mera fred? 
  - Vi är inte fredsmäklare säger Paul George 
där han sitter i Sipris hus vid Brunnsviken i 
Solna, men vi kan bidra till freden genom att 
ta fram information. Jag tror att välinfor-
merade politiker fattar beslut som gynnar 
världsfredem 
  Paul George jagar information i öppna 
källor och genom besök i de olika länderna. 
Det finns många hemligheter. 
  - Västvärldens biståndsgivare har blivit 
alltmer intresserade av hur mycket deras 
mottagarländer satsar på militären. Därför 
finns också ett ökande intresse av mörkläg-
gning, 
  Paul George ser ett farligt samband mellan 
ekonomisk tillväxt i tredje världen och sats-
ningar på militär upprustning.
 
Samlas i Chile
Just nu samlas all världens vapenhandlare 
förväntansfullt kring Chile. 
  Landet har en mycket stark ekonomi och 
ett mycket föråldrat försvar. Än har inget 
hänt, men Paul George är orolig. Om Chile 
rustar upp rubbas balansen i regionen och 
Brasilien följer efter och då kan inte Argen-
tina låta bli... 
  Balans år ett nyckelbegrepp för fredsfors-
karna. 
  Bates Gill studerar Sydasien. 
  Kina är en slumrande jåtte som ännu inte 
rustar men ändå redan antas påverka den 
militära balansen i Asien. 
  - Det finns en osäkerhet om vad Kina tänk-
er göra med sin ekonomiska tillväxt.
  Länderna i Sydostasien som haft hög eko-
nomisk tillväxt under lång tid, investerar nu i 
avancerade vapensystem. Indien ökar också 
sina militära utgifter - med 12 procent rnel-
lan 1992 och 1994. Samma tid sköt Pakis-
tans militärutgifter i höjden med 19,5 pro-
cent. 

Miljontals flyktingar 
Sipri arrangerar varje år en föreläsning till 
Olof Palmes minne. I år hölls den av FN:s 
flyktingkommissarie Sadako Ogata. 
  Hon förde in världens 27 miljoner flyktin-
gar i debatten om freden. 
  Sadako Ogata anser att fredsarbete i fram-
tiden handlar mindre om säkerheten mellan 
nationalstater och mer om enskilda männis-
kors trygghet.”     110



Riodeklarationen om miljö och 
utveckling.

   Vid FN:s konferens om miljö och ut-
veckling i Rio de Janeiro 1992 deltog enligt 
uppgift  106 stater med ca 35 000 deltagare 
under närvaro av  ca 9000 journalister.      

   Vid konferensen antogs den s k Riodek-
larationen.  Den innehåller 27 principer 
med många olika påpekanden och krav. 
Här följer korta sammanfattningar av prin-
ciperna.

1. Människan står i centrum. Hon har 
rätt till ett hälsosamt och rikt liv i samklang 
med naturen.

2. Staterna har rätt utnyttja sina naturtill-
gångar, men så att inte skador uppstår 
utom det egna landet.

3. Utvecklingen måste ske så, att den 
rättvist tillgodoser nuvarande och kom-
mande generationer.

4. Skyddet av miljön måste vara en inte-
grerad del av utvecklingsprocesserna.

5. Alla stater och folk måste samarbeta 
för att minska skillnaderna i levnadsvill-
koren och utrota fattigdomen.

6. Utvecklingsländernas behov måste 
ges prioritet. Internationella åtgärder bör 
beakta alla länders behov.

7. Staterna ska samarbeta i globalt sam-
förstånd för att bevara, skydda och åter-
ställa hälsa hos jordens ekosystem. De ut-
vecklade länderna, med stora teknologiska 
och finansiella resurser, erkänner sitt ans-
var i de internationella strävandena.

8. För att uppnå högre livskvalitet för 
alla människor bör staterna begränsa och 
undanröja ohållbara produktions- och kon-
sumtionsmönster och främja en lämplig be-
folkningspolitik.

9. Staterna bör samarbeta för att stärka 
kompetens, vilket kan ske genom utbyte 
och spridning av kunnande.

10. Varje individ ska lätt ha tillgång till 
information och ges möjlighet delta i be-
slutsprcesserna. Effektiva procedurer för 
upprättelse och gottgörelse ska erbjudas.

11. Staterna ska anta effektiva miljöla-
gar. Miljönormer, mål och prioriteringar 
ska spegla de miljö- och utvecklingssam-
manhang  där de ska tillämpas.

12. Staterna bör samarbeta för att främja 
ett öppet internationellt ekonomiskt system 
som kan bidra till ekonomisk tillväxt  och 
hållbar utveckling i alla länder. Handelspo-
litiska åtgärder får inte medföra  godtycklig                                    

eller otillbörlig begränsing av den interna-
tionella handeln. Miljöåtgärder som syftar 
till att bemästra gränsöverskridande eller 
globala miljöproblem bör grundas på inter-
nationella överenskommelser.

13. Staterna ska utveckla sina lagar vad 
avser ansvar och ersättning till offer för 
föroreningar och andra miljöskador.

14. Staterna bör samarbeta effektivt för 
att motverka att skador på miljöer och män-
niskors hälsa inte överförs till andra stater.

15. I syfte att skydda miljön ska försik-
tighetsprincipen tillämpas så långt möjligt. 
Avsaknad av vetenskaplig bevisning får 
inte användas som ursäkt för att skjuta upp 
kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra 
miljöförstöring.

16. Förorenare ska i princip bära kost-
naderna för föroreningar. Ekonomiska 
styrmedel bör främjas, men så att det inte 
medför störningar i den internationella 
handeln och investeringarna.

17. Miljökonsekvensutredningar ska an-
vändas för verksamheter som kan antas ha 
betydande skadlig inverkan på miljön.

18. Staterna ska omedelbart underrätta 
andra stater om naturkatastrofer och andra 
nödsituationer. Det internationella samfun-
det ska göra sitt yttersta  för att bistå drab-
bade stater.

19. Staterna ska i god tid underrätta an-
dra stater som kan komma att drabbas av 
betydande gränsöverskridande verksamhet-
er med effekter på miljöerna.

20. Kvinnornas medverkan är av största 
betydelse. 

21. Ungdomarna ska mobiliseras för att 
skapa ett globalt kamratskap i syfte att säk-
ra en bättre framtid för alla.

22. Urbefolkningar och deras samhällen 
har en viktig roll i utvecklingen. Staterna 
bör erkänna och stödja deras identitet, kul-
tur och intressen.

23. Miljö och naturresurser som tillhör 
folk som lever under förtryck, dominans 
och ockupation ska skyddas.

24. Krig är destruktivt. Staterna måste 
respektera och utveckla folkrättens regler 
till skydd för miljön

25. Fred, utveckling och miljöskydd är 
beroende av varandra och odelbara.

26. Staterna ska lösa sin miljötvister 
fredligt i enlighet med FNs stadga.

27. Stater och folk ska samarbeta i för-
troende och i en anda av delaktighet  för att 
uppfylla principerna i deklararionen  och 
för att utveckla folkrättens regler vad avser 
en hållbar utveckling.
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En sortering av Riodeklarationens 
principer.

Grundläggande mål och principer.
1. Människan står i centrum. Hon har 

rätt till ett hälsosamt och rikt liv i samklang 
med naturen.

5. Alla stater och folk måste samarbeta 
för att minska skillnaderna i levnadsvill-
koren och utrota fattigdomen.

6. Utvecklingsländernas behov måste 
ges prioritet. Internationella åtgärder bör 
beakta alla länders behov.

8. För att uppnå högre livskvalitet för 
alla människor bör staterna begränsa och 
undanröja ohållbara produktions- och kon-
sumtionsmönster och främja en lämplig be-
folkningspolitik.

22. Urbefolkningar och deras samhällen 
har en viktig roll i utvecklingen. Staterna 
bör erkänna och stödja deras identitet, kul-
tur och intressen.

3. Utvecklingen måste ske så, att den 
rättvist tillgodoser nuvarande och kom-
mande generationer.

25. Fred, utveckling och miljöskydd är 
beroende av varandra och odelbara.

4. Skyddet av miljön måste vara en inte-
grerad del av utvecklingsprocesserna.

23. Miljö och naturresurser som tillhör 
folk som lever under förtryck, dominans 
och ockupation ska skyddas.

24. Krig är destruktivt. Staterna måste 
respektera och utveckla folkrättens regler 
till skydd för miljön

Ekonomiskt system för tillväxt och 
utveckling i alla länder.

12. Staterna bör samarbeta för att främja 
ett öppet internationellt ekonomiskt system 
som kan bidra till ekonomisk tillväxt  och 
hållbar utveckling i alla länder. Handelspo-
litiska åtgärder får inte medföra  godtyck-
llig eller otillbörlig begränsing av den inter-
nationella handeln. Miljöåtgärder som syf-
tar till att bemästra gränsöverskridande eller 
globala miljöproblem bör grundas på inter-
nationella överenskommelser.

7. Staterna ska samarbeta i globalt sam-
förstånd för att bevara, skydda och åter-
ställa hälsa hos jordens ekosystem. De ut-
vecklade länderna, med stora teknologiska 
och finansiella resurser, erkänner sitt ans-
var i de internationella strävandena.

Kunskaper,deltagande,planerings-
principer.
9. Staterna bör samarbeta för att stärka 

kompetens, vilket kan ske genom utbyte 
och spridning av kunnande.

10. Varje individ ska lätt ha tillgång till 
information och ges möjlighet delta i be-
slutsprcesserna. Effektiva procedurer för 
upprättelse och gottgörelse ska erbjudas.

20. Kvinnornas medverkan är av största 
betydelse. 

21. Ungdomarna ska mobiliseras för att 
skapa ett globalt kamratskap i syfte att säk-
ra en bättre framtid för alla.

15. I syfte att skydda miljön ska försik-
tighetsprincipen tillämpas så långt möjligt. 
Avsaknad av vetenskaplig bevisning får 
inte användas som ursäkt för att skjuta upp 
kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra 
miljöförstöring.

17. Miljökonsekvensutredningar ska an-
vändas för verksamheter som kan antas ha 
betydande skadlig inverkan på miljön.

16. Förorenare ska i princip bära kost-
naderna för föroreningar. Ekonomiska 
styrmedel bör främjas, men så att det inte 
medför störningar i den internationella 
handeln och investeringarna.

Staternas samabete och lagar. 
27. Stater och folk ska samarbeta i för-

troende och i en anda av delaktighet  för att 
uppfylla principerna i deklararionen  och 
för att utveckla folkrättens regler vad avser 
en hållbar utveckling.

26. Staterna ska lösa sin miljötvister 
fredligt i enlighet med FNs stadga.

13. Staterna ska utveckla sina lagar vad 
avser ansvar och ersättning till offer för 
föroreningar och andra miljöskador.

11. Staterna ska anta effektiva miljöla-
gar. Miljönormer, mål och prioriteringar 
ska spegla de miljö- och utvecklingssam-
manhang  där de ska tillämpas.

2. Staterna har rätt utnyttja sina naturtill-
gångar, men så att inte skador uppstår utom 
det egna landet.

14. Staterna bör samarbeta effektivt för 
att motverka att skador på miljöer och män-
niskors hälsa inte överförs till andra stater.

18. Staterna ska omedelbart underrätta 
andra stater om naturkatastrofer och andra 
nödsituationer. Det internationella samfun-
det ska göra sitt yttersta  för att bistå drab-
bade stater.

19. Staterna ska i god tid underrätta an-
dra stater som kan komma att drabbas av 
betydande gränsöverskridande verksamhet-
er med effekter på miljöerna.
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2.  Människornas verksamheter förändrar världen 
och levnadsvillkoren och bör inriktas så att alla 
får ett hälsosamt och rikt liv.

*  Informationsstress vår nya folksjukdom.
*  Ett hälsosamt och rikt liv.
*  Miljöerna.
*  Staternas samarbete.
*  Hur ska man kunna uppfylla Riodeklarationens krav ?
    *  Människornas levnadsvillkor.
    *  Människornas olika roller.
    *  Förändringsprocesserna.
*  Verksamheter som formar världens framtid.
    *  Individernas inre psykiska verksamheter.
    *  Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
    *  Sambandsforskningsverksamheter.
    *  Naturforskningsverksamheter.
    *  Ekonomiska / teknologiska verksamheter.
    *  Formgivning av fysiska och sociala miljöer o d.
    *  Språkliga och skönlitterära verksamheter.
    *  Saklitterära verksamheter i blandade ämnen och om allmän geografi, biografi och all-
        män historia.
*  Mänskliga uppgifter och människornas agerande.
*  Förändringsprocesserna i världen.
*  Förändringskrafterna. Två sorters viljor, två sorters handlingar.
*  Medel och mål.
*  Planeringar. Framtidsplaneringens fundamentala frågor.
*  Den fundamentala påverkanskedjan.
*  Schema med frågor om  verksamheter som formar världens framtid.
*  Sammanfattning om samhällsplaneringens fundamentala frågor. 
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Informationsstress vår nya folk-
sjukdom.

   Under 1900-talet har  kommunikation-
stekniken för varu-och persontransporter 
och för överföring av meddelanden utveck-
lats mycket kraftigt. I början av seklet kom 
bilar, flygmaskiner, radio och rörliga bilder 
på biografer. Efter andra världskriget har 
tillkommit TV, komunikationssatelliter och 
datorer och faxar som kan kopplas in i 
världsomspännnade kommunikationsnät. 
Bilder och meddelanden förmedlas med 
blixtens hastighet. Handel med värdepap-
per mellan motsatta delar av jordklotet kan 
ske på några sekunder och varje dag han-
dlas med skyhöga belopp.
   Varuhandeln över klotet är mycket bety-
dande. En stor del av svenskarnas elektro-
niska produkter och kläder kommer från 
Ostasien, en stor del av våra underhåll-
ningsprodukter kommer från USA.
    Människorna i världen är inflätade  i ett 
stort nät av samband och byten  där alla är 
beroende av varandra. Några  vinner på det 
som händer i det stora nätet, några förlorar. 
Konkurrensen mellan människorna och 
folken leder lätt till konflikter som i värsta 
fall leder till krig. Det gäller att hålla reda 
på det som händer  så att man kan göra rätt 
och inte hamnar bland förlorarna.
   Det har blivit så mycket att hålla reda på  
att människor drabbas av information-
sstress. Psykologiprofessor Marianne 
Frankenhaeuser menar,  att information-
sstressen är en ny svensk folksjukdom  
 
    I Dagens Nyheter den 22 maj 1995 på 
sid A14 fanns följande notis från TT om 
den nya folksjukdomen:
   ” Har du svårt att koncentrera dig? Kän-
ner dig förvirrad? Kanske stänger du av 
omvärlden en stund för att du inte orkar ta 
in mer ?  Då kan du ha drabbats av den nya 
folksjukdomen: informationsstress.
  - Väldigt stora grupper människor går 
omkring med känslan av att här händer det 
en massa saker som de borde ta till sig, 
men de mäktar inte med, säger Marianne 
Frankenhaeuser, professor emeritus vid 
Stockholms universitet. 
  Hela sitt yrkesliv har hon forskat i frågor 
som rör människor och deras förhållande 
till stress. Hon ser en ökad klyfta mellan 

högutbildade och lågutbildade i framtiden.
  - När man bombarderas med ett sådant 
flöde av impulser gäller det att sovra och 
tolka den informatlon man tar emot för att 
få fram det som är värdefullt, säger hon.     
   Här har de högutbildade ett övertag, ef-
tersom de kan placera in informationen i ett 
sammanhang där den får mening, och de 
kan därmed också sortera bort det överflö-
diga och oväsentliga. 
   Hur yttrar sig informationsstressen? 
- Först tappar man förmågan att koncentre-
ra sig och börjar känna sig förvirrad, man 
kanske stänger av omvärlden en stund för 
att man inte orkar ta in mer.
    Om detta får fortsätta, obeearbetat, kom-
mer man ohjälpligt in i nästa stadium, det 
farliga. När situationen blir övermäktig ger 
man upp. Då är risken för likgiltighet stor. 
Man blundar och slår dövörat till istället 
och slutar engagera sig i omvärlden. 
  Marianne Frankenhaeuser anser att förde-
larna med den nya tekniken är påtagliga, 
men att problemet ligger i att människan 
inte vill gå med på de biologiska begräns-
ningarna. Inbyggt i nervsystemet finns en 
gräns för hur mycket information och in-
tryck man kan ta till sig.   
    Hon menar att det är en illusion att män-
niskor skulle fatta klokare beslut ju mer in-
formation de får. Upp till en viss gräns 
stämmer det, men sedan växer inte klokhe-
ten utan bara förvirringen. På senare tid har 
hon sysslat mycket med överstimulans, hur 
människan reagerar om hon får för många 
intryck. Enligt Frankenhaeuser fungerar 
nervsystemet och hjärnan optimalt med la-
gom mycket stimulans. Både för mycket 
och för lite stimulans mår man dåligt av.” 

  Det finns ett behov av att sortera upp all 
information så att den blir hanterlig. En så-
dan sortering ska göras i det följande och 
utgångspunkt tas i den sk Riodeklarationen 
som tillkom vid  Förenta Nationernas kon-
ferens i Rio 1992 och i vilken man kom 
överens om riktlinjer för hur man borde 
hantera utvecklingen i världen. 
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Ett hälsosamt och rikt liv.

Riodeklarationens första princip är, att 
människan står i centrum och att alla har 
rätt till ett hälsosamt och rikt liv. Det betyd-
er att alla i första hand har rätt till mat och 
dryck, kläder och bostad, har rätt till före-
byggande hälsovård, rätt slippa onödiga 
kroppsliga och psykiska skador och lidan-
den och har  rätt till sjukvård och rehabili-
tering. Men det räcker inte: ett rikt liv är 
som regel inte möjligt utan kunskaper om 
väsentligheter och inte möjligt utan goda 
förhållanden till andra människor.

 Enligt den femte principen måste alla 
stater och folk samarbeta för att minska 
skillnaderna i levnadsvillkoren och utrota 
fattigdomen. Det innebär bl a att alla måste 
få kunskaper så att de kan försörja sig, 
kunskaper om jordbruksproduktion o d där 
människor lever på jordbruk o d och kuns-
kaper om industriproduktion o d där män-
niskor lever på det, etcetera och kunskaper 
om lämpligt levnadssätt.

Enligt den tionde principen ska varje in-
divid ha lätt tillgång till information och ges 
möjlighet delta i samhällenas beslutspro-
cesser. Enligt den nionde principen ska 
staterna samarbeta för att öka kompetens 
och kunnande. Det betyder, att alla måste 
få utbildning om världsproblemen och om 
sätt  att komma till rätta med dem.

Kraven  om kunskaper som behövs för 
egen försörjning och ett rikt rikt liv, och 
för deltagande i samhällenas beslutspro-
cesser betyder att alla bör ha kunskaper om 
världens problem, kunskaper om produk-
tion, konsumtion och lämpligt levnadssätt 
och det innebär krav om mycket omfat-
tande system för utbildning och informa-
tion.

Enligt den sjätte principen måste utveck-
lingsländernas behov prioriteras, interna-
tionella åtgärder bör beakta alla länders be-
hov. För att uppnå högre livskvalitet för 
alla människor bör staterna enligt den åt-
tonde principen begränsa och undanröja  
ohållbara produktions-och konsumtions-
mönster.

Enligt den tredje principen måste ut-
vecklingen ske så, att den rättvist tillgodos-
er nuvarande och kommande generationer. 
Det betyder, att de nuvarande generationer-
na inte för mycket får förstöra för kom-
mande.  

Miljöerna.

Människornas levnadsvillkor beror av 
de egna kroppsliga och psykiska förhållan-
dena och av de miljöer de lever i. Miljöerna 
är av två slag: de fysiska miljöerna och de 
sociala miljöerna som består av människor-
nas kontakter och relationer till varandra. 
Människor kan vara isolerade från varandra 
eller ha stora kontaktnät, de kan vara vän-
ligt sinnade eller fientliga till varandra.   

Enligt den sjunde principen ska staterna 
samarbeta i globalt samförstånd för att bev-
ara, skydda och återställa hälsa hos jordens 
ekosystem. Till jordens ekosystem hör de 
fysiska miljöerna, men också de sociala 
miljöerna.

Fred är en fråga om förhållandena i de 
sociala miljöerna. I den 25:te principen står 
att fred, utveckling och miljöskydd är be-
roende av varandra och odelbara. De miljö-
er som ska utvecklas och skyddas är inte 
bara de fysiska miljöerna utan också de so-
ciala miljöerna.I den 21:a principen nämns, 
att ett globalt kamratskap ska skapas fär att 
säkra en bättre framtid för alla.

Staternas samarbete.

   Staterna ska enligt Riodeklarationen sa-
marbeta för att  ge alla ett hälsosamt och 
rikt liv och för att utveckla och skydda de 
fysiska och sociala miljöerna.
   Som medel att fullgöra detta ska enligt  
den sista pincipen, nr 27, stater och folk 
samarbeta i förtroende och i en anda av de-
laktighet. Vid katastrofer ska det inter-na-
tionella samfundet göra sitt yttersta för att 
bistå drabbade stater (18). Staterna ska lösa 
sina miljötvister fredligt i enlighet med FNs 
stadga (26).
  Staterna ska införa lämpliga lagar och en-
ligt princip nr tolv bör de samarbeta för att 
främja ett öppet internationellt ekonomiskt 
system som kan bidra till ekonomisk till-
växt och hållbar utveckling i alla länder. 
Handelspolitiska åtgärder får inte medföra 
godtycklig eller otillbörlig begränsning av 
den internationella handeln.
  Krig är destruktivt står det i princip nr 24: 
Staterna måste respektera och utveckla 
folkrättens regler.
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Hur ska man kunna uppfylla Rio-
deklarationens krav ? 

Människornas levnadsvillkor.

Människornas levnadsvillkor beror av 
eller bestäms av fyra föränderbara faktorer 
:

* Individens kroppsliga förhållanden, 
dvs individens kroppsliga status och per-
sonliga hjälpmedel för de kroppsliga beho-
ven.

* Individens psykiska förhållanden, dvs 
individens olika psykiska tillstånd och ak-
tiviteter, individens inre verklighet.

* Individens fysiska miljö - fysiska 
samhälle.

* Individens sociala miljö - sociala sam-
hälle.

Mäniskornas olika roller.

I dagens långt utvecklade samhällen  är 
individerna mestadels specialicerade, de 
har en arbetstid med speciella arbeten och 
en fritid. Större delen av tiden kan ses som 
fritid. En mindre del av tiden går till arbete 
i de gemensamma förvärvslivssystemen. I 
Sverige idag är ca 90% fritid och ca 10% 
förvärvstid. 

Individerna har fyra viktiga roller:

* A. Huvudroll: allmän levnadsroll-
lekmannaroll-fritidsroll.

* A1. Att i största allmänhet leva med 
kropp och psyke i de fysiska och sociala 
miljöerna med de möjligheter och innanför 
de ramar som ges av de politiska styrnin-
garna. Denna roll kan ses som den vikti-
gaste.

* A2. Att påverka de politiska styrnin-
garna som direkt eller indirekt styr indivi-
dernas kroppsliga och psykiska förhållan-
den och fysiska och sociala miljöer. Gen-
om denna roll  kan individen påverka  möj-
ligheterna i all rollerna. 

* B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-
yrkesroll. Är viktig bl a för att den ger pen-
gar till verksamheterna i A.
   * B1. Att hitta lämplig plats i de gemen-
samma förvärvslivssystemen och göra ar-
betet med hänsyn till de egna egoistiska 
kraven. B1 är under individens aktiva år ett 

viktigt komplement till rollen A1, en indi-
vids förvärvsarbete kan på olika sätt berika 
hennes totala livssituation. 

* B2. Att sköta arbetsuppgifterna i för-
värvsarbetet med hänsyn till vad de övriga 
samhällsmedlemmarna kan begära att få 
uträttat i den gemensamma arbetsfördelnin-
gen. Rollen B2 är ett medel för det gemen-
samma samhället och kommer indirekt in-
dividen till nytta genom samhällets totala 
utbud av varor och tjänster.

Förändringsprocesserna.

Förändringsprocesserna i världen beror 
av människornas verksamheter i vid me-
ning. De beror av :

* Individernas psykiska verksamheter, 
dvs kunskaper, erfarenheter, känslor, 
framtidsvisioner, värderingar, uppfattnin-
gar om förändringsprocesserna i världen, 
sätt att tänka, uppfattningar om moral, reli-
giösa tänkesätt  o d. 

* De  politiska styrningarna.
* Verksamheter som undersöker sam-

band mellan olika verksamheter.
* Naturforskningsverksamheter.
* Ekonomiska verksamheter till materi-

ell nytta.
* Informationsverksamheter o d som 

på-verkar individernas psykiska verksam-
heter,  dvs påverkar kunskaper, värderin-
gar, uppfattningar om moral etc.

Människorna världen över deltar i dessa 
verksamheter och får sina levnadsvillkor 
påverkade av dem direkt eller indirekt.

Verksamheterna bildar ett kraftspel  som 
ger olika tillstånd och fördelningar för olika 
personer  och olika miljöer på olika ställen i 
rummet och vid olika tidpunkter i tiden.

Man bör observera, att begreppet verk-
samhet här har ett vidsträckt innehåll och 
förutom vanliga materiella verksamheter in-
nehåller psykiska verksamheter, politiska 
verksamheter, forskningsverksamheter,pla-
neringsverksamheter, utredningsverksam-
heter,biblioteksverksamheter, information-
sverksamheter, konstnärliga verksamheter 
etc, kort sagt alla slags mänskliga verksam-
heter.

I det följande lämnas mer detaljerade 
uppgifter om dessa verksamheter. 
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Verksamheter som formar världens framtid.

1 Individernas inre psykiska verksamheter.
Kunskaper, erfarenheter, visioner, känslor, värderingar, ideologier,

2 psykiska mekanismer, logik, moral. Religiösa verksamheter.
3  Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
* Statistik- och demografiverksamheter o d                                  
* Statsvetenskapliga verksamheter o d.
* Nationalekonomiska vetenskapliga verksamheter                         
* Juridiska lagtolkningsverksamheter o d. 
* Offentlig politisk förvaltning. Demokratiskt valdas verksamheter.      
*   Politisk planering. Planering av politiska / demokratiska styrningar. 
4 Sambandsforskningsverksamheter.

Undersökningar om samband mellan olika verksamheter.
5 Naturforskningsverksamheter.
* Matematik, matematikforskning o d                                         
* Astronomi, geodesi o d. Rymdforskning                                    
*  Fysik o d.                                                                         
*  Kemi o d.                                                                         
*  Geologi, meteorologi, hydrologi o d                                        
*  Paleontologi, arkeologi o d                                                   
*  Biologi o d. Ekologi, mikrobiologi                                         
*  Botanik o d                                                                       
*  Zoologi o d.                                             
6 Ekonomiska / teknologiska verksamheter
* Hälso-och sjukvård. Hygien- och räddningsverksamheter o d.          
* Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d).                                  
* Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske od           
* Hushållsarbeten, energi- och hygienförsörjning o d.                      
* Administration, distribution, kommunikation, organisation o d. 
* Tillverkning  av kemivaror o d.                                                                
* Tillverkning av bearbetningsvaror o d.                                                        
* Tillverkning  av komplexvaror.                                                                
* Tillverkning / byggande  av byggnader och anläggningar.               
7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer o d.
* Övergripande formgivning av fysiska miljöer o d (stadsplaner mm).   
* Formgivning av byggnader och anläggningar o d.                          
* Formgivning och visning av konstföremål, museiföremål o d.          
* Formgivning av bruksföremål. Grundläggande form-och bildverksamhet.
* Konstmåleri o d                                                                  
* Formgivning av grafisk konst,trycksaker o d.                               
* Fotografiskt arbete o d.                                                         
* Musikalisk verksamhet o d.                                                    
* Formgivning av sociala miljöer. Nöjes-och  sportverksamheter od.    

* Artistunderållningsverksamhet o d, teater, sällskapsnöjen o d.
* Verksamheter med sociala miljöer, sociala relationer o d. 
* Verksamheter med sport, gymnasik, utomhuslekar o d.

8 Språkliga och skönlitterära verksamheter.
* Språk. Språkvetenskapliga verksamheter.                                              
* Litteraturvetenskap, litteraturhistoria. 
* Skönlitteratur på olika språk.                                      
9 Saklitterära verksamheter  i blandade ämnen och 

om  allmän geografi, biografi och allmän historia.
* Saklitterära verksamheter i blandade ämnen.                                
* Verksamheter med allmän geografi, reseskildring o d.                    
* Biografiska verksamheter od, släkthistoria.
* Historieskrivande verksamheter, allmän historia.                                      
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Individernas inre psykiska verksamheter. 

* Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.  Kunskaper i individens olika roller: 
A   Allmän levnadsroll - lekmannaroll - fritidsroll: 
A1 Att leva  med kroppen  och psyket i de fysiska och sociala miljöerna som de är. 
A2 Att påveka politiska styrningar vilka direkt och indirekt styr levnadsvillkoren som     

     beror av individernas kroppsliga o psykiska förhållanden och fysiska o sociala miljöer. 
B   Fövärvslivsroll - expertroll - yrkesroll:
B1 Kunskaper  med hänsyn till egoistiska krav. 
B2 Kunskaper för att sköta arbetet.  

* Individens visioner, framtidsvisioner o d                                   
* Individens känslor, värderingar od. Känslor som mål för individens välbefinnande och   
   känslor och värderingar som  medel för vilja och handling i de olika rollern A och B.
*  Individens ideologi / uppfattning om samband o d                        
*  Individens psykiska mekanismer Psykologi o d                           
*  Individens logik. Vetenskpsteori o d                                        
*  Individens moral och uppfattningar om moral.   I roller A och B: Beror av kunskaper-
    visioner - värderingar - ideologier och av frågor: Hur var det ? Hur är det ? Hur kan det 
     bli ?  Hur bör det bli?
* Religiösa verksamheter och uppfattningar o d.

Politikvetenskaper och politiska verksamheter.

* Statistik- och demografiverksamheter o d                                  
* Statsvetenskapliga verksamheter o d.  Former för samhällsbildning, stats-och styrelse-     
     former, inrikespolitik, socialgrupper, yrkesgrupper, klasser, val, folkomröstningar, val-

kampanjer, valresultat, befolkningsrörelser, slaveri, internationell politik, utrikespolitik, 
internationella konflikter, imperialism, folkrepresentation, parlamentarism, politiska par-
tier o rörelser, partistruktur, partitaktik o d.

* Nationalekonomiska vetenskapliga verksamheter                         
* Juridiska lagtolkningsverksamheter o d. Internationell rätt. Offentlig rätt. Grundlagar.

Militärlagar, off. ägande, finanser, skatter, reglering av näringar o d. Sociallagar:  
Socialförsäkring,-vård, sjukvård, miljökontroll, ordning, utbildning, forskning od.  

     Straffrätt. Privaträtt: avtal, skadestånd, egendom, familj, arv,handel, bank,försäkring 
od 

* Offentlig politisk förvaltning. Demokratiskt valdas verksamheter.      
   Riksdagen med utskott: konstitutions-,finans-, skatte-, justitie-, lag-, utrikes-,försvars-, 
  socialförsäkrings-, social-, kultur-, otbildnings-,trafik-, jordbruks-, närings-, arbets-
     marknads- och bostadsutskott.

Kommunfullmäktige, ca 284 kommuner. Landsting. Kyrkofullmäktige
Regeringen med departementen: statsrådsberedningen, justitie-, utrikes-, försvars-, 

     social-, kommunikations-, finans-, utbildnings-, jordbruks-, arbetsmarknads-, kultur-, 
     närings-,  civil- och  miljödepartementen

Andra centrala politiska organ. Mellanfolkliga (FN, EU o d).
*   Politisk planering. Planering av politiska / demokratiska styrningar för:

* individernas  kroppsliga förhållanden,            
* individernas psykiska förhållanden,                
* de fysiska miljöerna,                                    
* de sociala miljöerna .                                   

Sambandsforskningsverksamheter.

* Undersökningar om samband mellan olika verksamheter
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Naturforskningsverksamheter.

*  Matematik, matematikforskning o d                                         
*  Astronomi, geodesi o d. Rymdforskning                                    
*  Fysik o d.                                                                         
*  Kemi o d.                                                                         
*  Geologi, meteorologi, hydrologi o d                                        
*  Paleontologi, arkeologi o d                                                   
*  Biologi o d. Ekologi, mikrobiologi                                         
*  Botanik o d                                                                       
*  Zoologi o d.                                                                      

Ekonomiska / teknologiska verksamheter

* Hälso-och sjukvård. Hygien- och räddningsverksamheter o d.            
* Anatomiforskning o d.
* Fysiologiforskning o d.
* Hygienforskning o d. 
* Hygienverksamheter, räddningstjänst o d. Socialmedicinska verksamheter o d.
* Läkemedelsbehandlingar, sköterskevård, fysikalisk terapi o d:
Farmakologiska verksamheter o d
Allmänna vårdverksamheter o d, sjukvård
Personal för mottagningar, laboratorier, och öppenvård, utom läkare
Vårdpersonal för allm. medicinska och kirurgiska vårdavd., barnavd., långvård o d
Vårdpersonal för psykiatrisk vård och vård av utvecklingsstörda, utom läkare
Personal för röntgenterapi, röntgendiagnostik och fysiklisk terapi o d
Narkoman- och alkoholistvård, giftvård (förgiftningar)
* Allmänläkare och läkare med allmänt laboratoriearbete o d
* Läkare för särskilda medicinska sjukdomar.  
Hjärt- och kärlsjukdomar (Kardiovaskulära sjukd.)
Andningsorganens sjukdomar 
Matsmältningsorganen sjukdomar
Sjukdomar i blodbildande organ, endokrina körtlar, lymfatiska system o d
Hudsjukdomar. Dermatologi.
Urogenitala systemets sjukdomar, urologi 
Rörelseappararatens sjukdomar. Muskuloskeletala sjukdomar 
Läkare för nerv- och psykiatriska sjukdomar. Neurologi. Psykiatri 
Läkare för infektionssjukdomar o d. Smittosamma sjukdomar 
* Kirurgiläkare
* Tandläkarverksamheter o d
* Läkare för ögon och öron-näsa-hals. Oftalmiatrik. Otorinolaryngologi 
* Narkosläkare och operationsassistenter o d 
* Kvinno-, barn- och ålderssjukdomar. Mödravård och vård av nyfödda o d
*Veterinärverksamheter o d

* Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)                                  
* Ingenjörsverksamheter: maskinkonstruktion o d
* Ingenjörsverksamheter: el- och telekonstruktion o d. Elektronik
* Ingenjörsverksamheter: apparat-och kemikonstruktioner o d
* Ingenjörsverksamheter: gruvkonstruktioner o d
* Ingenjörsverksamheter: militärkonstruktioner o d
* Ingenjörsverksamheter: byggnads-och anläggningskonstruktion
* Ingenjörsverksamheter: konstruktion av byggnader o d
* Ingenjörsverksamheter: konstruktion av trafikleder till lands.Järnvägar,gator,vägar o d
* Ingenjörsverksamheter: vattenbyggnad i allmänhet. Kanaler. Anl. för jordbruk o fiske
* Ingenjörsverksamheter: anläggningar i hamnar,vattendrag och öppet hav. Dammar.
* Ingenjörsverksamheter: Hygienkonstruktioner. Vatten och avlopp. Belysning o d
* Ingenjörsverksamheter. transportmedelskonstruktion (fordon o d)
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* Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske od           
* Allmänna lantbruksverksamheter. Allmän lantbruksekonomi.
* Verksamheter med växtsjukdomar, växtförädling o d.
* Växtodling (åkerbruk ) o d. Spannmål, foder, potatis, fiberväxter, socker, kaffe, te, 

   kakao, tobak, kryddor, gummi etc.
* Skogsbruk o d.
* Trädgårdsodling o d.
* Djurhållning, djurprodukter , biodling  o d.
* Jakt, viltvård, fiske, fiskevård, sjövård, djurbekämpning o d. Naturvårdsarbete.

*  Hushållsarbeten, energi- och hygienförsörjning o d                      
* Matlagning o d, matservering.
* Organisation av boende, personalrum o d.

    Boende i småhus, flerbostadshus, bostadsstandard, hotell, pensionat, camping, vilo-   
     hem, ålderdomshem, boende på institutioner, kategorihus, daghem, fritidshem etc.

* El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
    Drift av centrala och lokala  anläggningar för elförsörjning, gas, fjärrvärme, vatten, av- 
     lopp, renhållning, skorstensfejning, bevakning, luftbehandling od. 

* Skötsel av inventarier o d.
* Personlig hygien och skönhetsvård, klädvård o d (utom tvätt o d).

      Egenvård, frisörer, hud-, hand-och fotvård,bad,badhus,hemsömnad, val av kläder o d.
* Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter mm.

      Fastighetsförvaltning,fastighetsförmedling,konsumentupplysning,hushållsekonomi od.
* Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
* Personvård, barnavård, hemsjukvård o d (även allmänt hushållsarbete).

*  Administration, distribution, kommunikation, organisation o d 
* Kontorsarbete, skriv-och registreringsarbet o d .

      Kontorsorganisation, kontorsarbete, bl a arbete vid datorer.
* Offentlig opolitisk förvaltning.
Offentlig opolitisk förvaltning, civil. Offentlig opolitisk förvaltning, militär.
* Handelsverksamheter.
Partihandel och varuhandelsförmedling.Partihandel med råvaror, halvfabrikat, driftsför-   

     nödenheter för industrier o d, bränslen od. Konsumtionsvaruinriktad: livsmedel, dryc-
     ker, textil, beklädnad, hemutrustning, cyklar, leksaker, fritidsartiklar, radio, TV, tran-   
     sportmedel etc.

Detaljhandel. Varuhushandel, dagligvaruhandel, sällanköpsvaruhandel, bilhandel, sy-
stemvaruhandel.
* Telekommunikationsverksamheter.

      Telefon, telegrafi, radio, rundradio-TV, system för fax och datorkommunikation o d.
* Kunskapsförmedling, kulturspridning, förlagsverksamhet o d .

     Bok-o tidningsförlag, tidningsdistribution,musikförlag,radiostationer,telegrambyråer od 
* Transportverksamheter, resebyrå och lagring o d.
Gatu-och vägtransportverksamheter. Järnvägstransporter, lokala kollektivtransporter o d
Övriga landtransporter, interna transporter o d.
Sjötransportverksamheter. Lufttransportverksamheter
Postkommunikationsverksamheter
Resebyråverksamheter, speditions- och lagringsverksamheter o d
* Penningverksamheter o d: Bankverksamheter o d. Försäkringsverksamheter o d inkl. 

     socialförsäkringar. Bokförings-och kassaarbete i allmänhet och i företag utom bank-
     försäkring. Verksamheter med skatter och folkbokföring o d

* Allmänna företagsekonomiska verksamheter o d.
   Allmän företagsekonomi, organisation, anlägggningar och inventarier, personal, arbets-
     ledning, samarbete, löner, drift, lager, transporter, inköp, försäljning, arbetsförmedling, 

allmänna arbetsgivar- och löntagarorganisationer, arbetsmarknad, arbetarskydd  od.
* Marknadsförings- och reklamverksamheter o d.

     Annons-, reklam- och marknadsundersökningsverksamhet o d.
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*  Tillverkning  av kemivaror o d                                                                
*Tillverkning av kemikalier o d
* Tillverkning av explosivämnen, tändmedel, bränslen o d
* Tillverkning av drycker och njutningsmedel o d. Vin, öl, spritdrycker, vatten, läske-

     drycker, saft, choklad, konfekt, kaffe, te, tobaksvaror od.
* Tillverkning av livsmedel. Socker, stärkelse, matolja, margarin, ättika, kryddor, bröd, 
tårtor, mjöl, gryn, konserver, husdjursprodukter, mjölk, smör, ost, äggprodukter, kött-

     varor, djupfryst, färdiglagat etc.
* Tillverkning av oljor, olje- och asfaltprodukter, fett, vax o d.

   Petroleumraffinering, bensin, smörjoljor, eldningsoljor, asfaltpapp, stearinljus  etc.
* Tillvekning av glas och porslin, lergods, cement, betong o d.

      Fönsterglas och annat byggnadsglas, hushållsglas, hushållsporslin, sanitetsporslin, 
      murtegel, taktegel, golv-och väggmaterial av lergods, keramik, mineralull, cement, be-
   tong, kalk, betong- och lättbetongvaror etc. 

* Tillverkning av färger o d.
* Tillverkning av hygienartiklar, läkemedel od, kemisk-tekniska artiklar
* Tillverkning av metaller o d. Järn-o ståltillverkning o halvfabrikat därav: tråd, stänger, 
balkar, plåt, rör, gjutgods  etc, tillverkning av andra metaller och halvfabrikat därav.

* Tillverkning av bearbetningsvaror o d                                                        
* Tillverkning av ädelmetallvaror, ädelstensvaror o d
* Tillverkning av metallvaror ej av ädelmetall: Spik, skruv, enklare verktyg och redskap, 
beslag, metallförpackningar, trådnät, kranar, ventiler, diskbänkar, rördelar, metallkon-

     struktioner, cisterner, knivar,skedar, hushållsmetallvaror metallfönster,portar,stegar,o d
* Tillverkning av trävaror o d. Sågat och hyvlat virke, monteringsfärdiga trähus, föns-

     ter, dörrar, skåpinredningar, fanér, lamellträ, spånskivor, träfiberskivor, träförpack-
     ningar, stegar, hushållsvaror av trä etc.

* Tillverkning av läder och skinn o d
* Tillverkning av pappersmassa, papper och pappersvaror o d
* Tillverkning av garn, tråd, textilier o d
* Tillverkning av plast- och gummivaror
* Gruvbrytning o d och tillverkning av stenvaror o d.

    Kolbrytning, oljeborrning,brunnar, malmbrytning, sten,grus,salter, stenbearbetning od.

* Tillverkning  av komplexvaror                                                                
* Tillverkning av finmekaniska produkter, instrument o d.

     Mätinstrument, ur, datorer, kontorsmaskiner, foto- och optikvaror, televaror, telefoner, 
  sändare, radio, TV, musikinstrument, elektronik, röntgenutrustning, automater etc. 

* Tillverkning av maskiner.
   Turbiner, maskiner för jordbruk, skogsbruk, byggnadsverksamhet, metall- och träbear-
     betning, varubearbetning, industritillverkning, förpackning etc, lyftanordningar, hissar.

* Tillverkning av maskiner för värme, ventilation, sanitet och för el o d.
   Pumpar, kylskåp, disk-, tvättmaskiner, hushållsapparater, lampor, batterier,varmvatten-
     eredare, elkaminer, luftkonditionering, ugnar, elmotorer, generatorer, strömbrytare etc.

* Tillverkning av möbler o d
* Tillverkning av skor, lädervaror, hjälpmedel för gång o d, sportartiklar
* Tillverkning av grafiska produkter, bokbindning o d.

    Tryckning av tidningar, böcker, kopiering, tillverkning av kontors-och skrivmateriel od. 
* Tillverkning av beklädnadsartiklar.
* Tillverkning av dekorationsartiklar, leksaker o d
* Tillverkning o reparation av transportmedel. Markfordon, vattenfarkoster, luftfartyg. 

* Tillverkning / byggande  av byggnader och anläggningar               
     Hus, gator, väg-och vattenbyggnader, kraftledningar, vatten och avlopsssystem etc.

* Byggnadsverksamhet utom el-,värme-,ventilations- och sanitetsarbeten , måleri od.
* Måleri- och glasmästeriarbeten o d
* Inbyggnad o reparation av el-, värme-, ventilations- och sanitetsutrustning od.

209



Formgivning av fysiska och sociala miljöer o d.

* Övergripande formgivning av fysiska miljöer o d (stadsplaner mm).   
Övergripande verksamheter om formgivning av fysiska och sociala miljöer o d .

   Översiklig samhällsplanering, regionplanering, generalplanering, stadsplanering.
* Utgångspunkter och principer, inventeringar, prognoser, utvärderingar, nybebyggelse    
   och sanering, världsplaner, nationella planer, fysisk riksplanering .
* Regionplanering, områdesplaneringar, lokaliseringar.
* Landsbygdsplanering. 
* Stads-och  tätortsplanering . 
* Delområden, stadsdelar, byggnadsområden.
* Byggnads- och  stadsplanebestämmelser.
* Planering av trafikleder.
* Ledningsnät. Övrigt. 
* Landskapsplanering, trädgårdsarkitektur, parker,fritidsområden,nationalparker.Vägar,

        vatten, fiskar,skog,träd, luft, fåglar, mark, örter, markdjur, anläggningar i landska-    
   pet. 
* Särskilda anläggningar, kyrkogårdar mm. 
* Kulturvård, hembygdsvård o d.

* Formgivning av byggnader och anläggningar o d.                          
* Formgivning av byggnader och anläggningar od: Allmänt mm. Arkitektur, arkitektur-     

        estetik, arkitektuteori, arkitektarbete, byggnadsstilar i  forntid, medeltid, nyare tid.
* Offentliga byggnader för myndigheter mm .
* Byggnader för butiker, kontor, verkstäder, transporter o d .
* Byggnader för vård och rekreation o d.
* Byggnader för undervisning o d.
* Bostadshus o d.
* Klimatreglering m m. Detljutformning m m. 

* Formgivning och visning av konstföremål, museiföremål o d          
* Formgivning av bruksföremål. Grundläggande form-och bildverksamhet.
* Konstmåleri o d                                                                  
* Formgivning av grafisk konst,trycksaker o d                               
* Fotografiskt arbete o d                                                         
* Musikalisk verksamhet o d                                                    

* Formgivning av sociala miljöer. Nöjes-och  sportverksamheter od.    
* Beteendekonst och sociala miljöer, övergripande verksamheter.

Artistunderållningsverksamhet o d, teater, sällskapsnöjen o d
* Offentliga nöjen o d (utom teater od )
* Teater,opera, balett o d
* Sällskapsnöjen o d
* Sällskapsspel, hasardspel

Verksamheter med sociala miljöer, sociala relationer o d. 
* Sociala miljöer, allmänt  och äldre miljöer.
* Poliser, brottslingar od. Myndigheters interna o externa relationer od .
* Sociala miljöer: butiker, kontor, transport, verkstäder o d.
* Sociala miljöer: inom vård och rekreation o d.
* Sociala miljöer: i skolor o d.
* Sociala miljöer: bostäder, bostadsområden ,familjer, grannar od. 
* Sociala miljöer o beteenden: detaljer o d, mm.

Verksamheter med sport, gymnasik, utomhuslekar o d
* Sport o d i allmänhet samt sport od på land
* Sport o d i vatten och i luften
* Ridsport, hästsport, djursport
* Sportfiske, jaktsport,sportskytte.
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Språkliga och skönlitterära verksamheter.

*  Språk. Språkvetenskapliga verksamheter.                                              
* Allmän språkvetenskap.

* Engelska, amerikanska , västerländska språk i allmänhet .
* Tyska , nederländska od, nordiska språk , germanska språk.
    Isländska, färöiska , norska , svenska , danska.
* Franska , provencalska , romanska språk i allmänhet .
* Italienska , rumänska .
* Spanska, portugisiska.
* Latin , grekiska (klassisk och ny), klassiska språk.

* Slavisk-baltiska språk: ryska , ukrainska , polska , tjeckiska , slovakiska , serbiska , 
        kroatiska , slovenska, makedoniska,bulgariska, baltiska , lettiska , litauiska.

* Orientaliska och övriga språk, bl a finska.
Indo-ariska språk, indiska, iranska, keltiska iriska baskiska skottska, övriga indoeuro-

     peiska språk, armeniska albanska, semitiska språk,hebreiska, arabiska, hamitiska egyp-
     tiska  koptiska, uraliska altaiska kaukasiska språk, turkiska, finsk-ugriska,ungerska, 
     finska, estniska,lapska  eskimå ,                    

  övriga asiatiska språk, kinesiska, övriga sydostasiatiska, japanska, koreanska . 
   övriga afrikanska språk,
     övriga nordamerikanska o mellanamerikanska språk ,
     övriga sydamerikanska språk,
     övriga austronesiska  o övriga språk .

* Litteraturvetenskap, litteraturhistoria                                       
* Litteraturvetenskap/ litteraturhistoria: allmänt

* Engelsk litteraturhistoria / vetenskap o d
* Tysk,nederländsk, nordisk litteraturhistoria/vetensk. od
   Svensk litteraturhistoria
* Fransk litteraturhistoria/vetenskap o d
* Italiensk litteraturhistoria/vetenskap o d
* Spansk,portugisisk litteraturhistoria/vetenskap o d
* Grekisk och latinsk litteraturhistoria/vetenskap o d
* Slavisk ,baltisk litteraturhistoria/vetenskap o d
* Orientalisk och övrig litteraturhistoria/vetenskap o d

* Skönlitteratur på olika språk                                                       
* Skönlitteratur på blandade språk o d

* Engelsk skönlitteratur o d                                                     
* Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt.                                        
   Svensk skönlitteratur. (Med utländsk  litteratur  i svensk  översättning)
* Fransk skönlitteratur o d                                                      
* Italiensk skönlitteratur o d                                                    
* Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d                                
 * Grekisk och latinsk skönlitteratur o d                                     
* Slavisk och baltisk skönlitteratur o d                                       
* Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d                              
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Saklitterära verksamheter  i blandade ämnen och om  allmän geografi, bio-
grafi och allmän historia.

* Saklitterära verksamheter i blandade ämnen.                                
    Journalister m fl vid allmänna tidningar och tidskrifter.Årsböcker,blandade händelser od.

* Verksamheter med allmän geografi, reseskildring o d                    
* Allmän geografi: allmänt, metoder mm.
* Allmän världsgeografi, allmän forntidsgeografi.

Värdsdelarnas o ländernas moderna allmänna geografi.
* Europas allmänna geografi
   Sveriges allmänna geografi
* Asiens allmänna geografi
* Afrikas allmänna geografi
* Nord-o Mellanamerikas allmänna geografi
* Sydamerikas allmänna geografi
* Australien, Oceanien, polarområdena, rymden, allmän  geografi

* Biografiska verksamheter od, släkthistoria.

* Historieskrivande verksamheter, allmän historia.                                      
* Allmänt om allmän historia samt världshistoria och forntidshistoria

   * Forntidshistoria: Kina Japan , Egypten, Palestina Judéen, Indien, Indokina, Eufrat-   
Tigrisområdet Iran , Europa N och V om Italien , Rom Italien , Grekland Hellas, övriga 
områden .

*Allmän historia, medeltiden ca år 375-1492 och nya tiden.
    Medeltidens och nya tidens historia. Europas historia, medeltiden och nya tiden.        

Medeltidens och nya tidens historia i allmänhet.                    
Europas historia och  västerlandets historia, medeltiden och nya tiden.

De enskilda europeiska ländernas historia, medeltiden och nya tiden
* Englands historia, brittiska öarna, Storbritannien, samväldet.
* Tysklands historia mm, Mellaneuropas historia.

        Västtyskland, Östtyskland, Österrike, Tjeckoslovakien, Polen, Ungern.
* Frankrikes historia.
* Italiens historia mm
* Spaniens och Portugals historia mm.
* Sovjetunionens historia mm, Ryssland (med asiatiska delar), Baltiska länder: Estland,    
   Lettland, Litauen, 
* Skandinaviens / Nordens historia mm: Sveriges historia. Finland, Norge, Danmark.
* Övriga europeiska länders historia: Östeuropa, Benelux, Schweiz, Balkan m fl. 

        Island, Färöarna , Holland Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Grekland,    
   Albanien, Jugoslavien, Bulgarien, Rumänien.                   

* Asiens historia, medeltiden och nya tiden                                  
* Afrikas historia, medeltiden och nya tiden                                  
* Nord-och Mellanamerikas historia, medeltiden och nya tiden :          

        Kanada, Mellanamerika och Mexiko , USA .
* Sydamerikas historia, medeltiden och nya tiden                           
* Australiens, Oceaniens, polarländernas, rymdens historia, medeltiden o nya tiden,          
   rymdhistoria.
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Mänsklighetens uppgifter och män-
niskornas agerande.

     Man kan säga, att mänskligheten enligt 
Riodeklarationen har två stora uppgifter:
*   Att ordna det så, att alla människor får 
ett hälsosamt  och rikt liv.    
*   Att vårda jorden, vår planet, så att den 
inte förstörs och vårda den så att det blir 
möjligt att ordna hälsosamt och rikt liv för 
alla.

På jorden finns det  4 viktiga kategorier:
*   Den döda materien, omfattande den dö-
da delen av jordskorpan, vattnen, atmos-
fären runt jorden med luft, regn, vind och 
annat som bl a ger utgångspunkterna för 
klimatet.
*   Växterna.
*   Djuren.
*   Människorna.
   Först på jorden var den döda materien, 
sedan kom växterna, djuren och sist män-
niskorna. Den döda materien har lagrats 
om på många sätt under jordens historia 
och på mycket omfattande sätt innan det 
fanns människor.
   Den döda materien ändrar sig fortfarande 
på många  sätt, och på sätt människorna 
inte kan ändra på. Kontinenterna flyttar sig 
fortfarande, regnet slipar ner bergen och 
floderna för material ut till havet bl a.
   Växterna och djuren bildar världar var 
för sig, men som är beroende av varandra i 
komplicerade ekologiska system. Om män-
niskorna inte funnes skulle man få ett slags 
paradis på jorden.
   Bovarna i dramat är människorna. De är 
intelligenta så att de i stor utsträckning kan 
skydda sig mot klimatet och förhållanden i 
fråga om den döda materien, och skydda 
sig mot angrepp från växter och djur. Men 
bovarna - människorna  har luckor i sin in-
telligens och i sina ansträngningar att sky-
dda sig och åstadkomma ett drägligt liv 
kommer de i konflikt med varandra, strider 
om resurserna, och åstadkommer inte av-
sedda biverkningar som  försämrar möj-
ligheterna  till ett hälsosamt och rikt liv. 
   Människorna har en benägenhet att se 
kortsiktigt på problemen  och  att under-
skatta skadliga biverkningar av det de gör.
Människorna är ofta egoister, som i första 
hand ser till egna fördelar och inte bryr sig 
om hur andra har det.

Förändringsprocesserna i världen.

    Förändringsprocesserna i världen hålls 
igång av krafter.
    Inom naturvetenskaperna räknar man för 
närvarande med att det finns fyra olika 
slags krafter eller ”växelverkande krafter” 
som det heter. De fyra krafterna verkar i 
och mellan atomerna.
  Men atomerna bygger ibland ihop sig till 
organismer som vi kallar levande. De 
högsta organismerna rymmer något man 
kan kalla viljekrafter, som helt eller delvis 
styr organismernas verksamheter mot om-
givningen. Det är i detta sammanhang 
lämpligt att dra en gräns mellan människor-
na å ena sidan och djuren och växterna å 
den andra och räkna med att viljekrafter 
finns bara hos människorna.Krafterna som 
hör samman med den döda materien och 
med djuren och växterna kan betraktas som 
naturkrafter.
    Förenklat kan man påstå, att naturkraf-
terna dominerade under den förhistoriska 
tiden och att de krafter som grundas på 
människornas viljor och handlingar domin-
erat under den historiska tiden. Människor-
na har under den historiska tiden i stort sett 
varit världens herrar, och det vanligen utan 
att veta om det. Hur det kan och bör gå i 
framtiden beror i högsta grad på männis-
korna som krafter i utvecklingen.
   Naturkrafterna kan ses som i grunden 
stabila och opåverkbara, men kan utnyttjas 
av människorna. Naturkrafternas med-
verkan i förändringarna är mest intressanta 
i den mån de kan påverkas, och påverkan 
kommer in i kraftspelen genom människor-
nas verksamheter.
   En av de viktigaste uppfinningarna män-
niskorna gjort är demokratins princip, som 
innebär, att människorna i viss mån kan 
komma överens om gemensamma viljor, 
dvs kollektiva viljor.
   De väsentliga krafterna i utvecklingen är:
*   individernas viljor,
*  de kollektiva viljorna som de kommer till 
uttryck i de politiska-demokratiska styrnin-
garna,
*  människornas ekonomiska/ teknologiska 
handlingar som syftar till praktisk -materiell 
nytta och
*  människornas kulturella handlingar som 
syftar till psykisk nytta. 
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Förändringskrafterna. Två sorters 
viljor, två sorters handlingar.

  Förändringsprocesserna i världen hålls i 
de mest väsentliga avseendena igång av 
människornas verksamheter, som kan sor-
teras på följande sätt :

*  Viljor (viljekrafter, dvs tankar mm 
som föregår handlingar):

-- individernas viljor ( som beror av 
kunskaper, känslor, världsuppfattning, 
moral mm i individernas  inre verklighet-
er).
   Ingår i ”Individernas inre psykiska pro-
cesser ” i förteckningen över verksamheter 
som formar världens framtid.

--  kollektiva viljor (motsvarande poli-
tiska -demokratiska styrningar).
    Ingår i ”Politikvetenskaper och politiska 
verksamheter” och ”Sambandsforsking-
sverksamheter”.

*  Handlingar (= viljor + naturkrafter, 
dvs handgrepp mm där viljorna direkt med 
händerna eller indirekt via instrument, 
verktyg och maskiner mm utnyttjar naturk-
rafterna för att påverka den materiella yttre 
verkligheten) :

-- handlingar för kroppen (”eko-no-
miskt handlande”).
 Hit kan föras ”Naturforskningsverksam-
heter” och ”Ekonomiska / teknolgiska 
verksamheter”.

--  handlingar för psyket  (”kulturellt 
handlande”).
  Motsvarar ”Formgivning av fysiska och 
sociala miljöer mm”, ”Språkliga och skön-
litterära verksamheter” och ”Saklitterära 
verksamheter”.

   Verksamheterna påverkar varan-
dra i en påverkanskedja utan slut 
enligt diagrammet i det följande.

    Man ser i diagrammet att påverkan sker 
i en kontinuerlig process i tiden. Det finns i 
schemat ingen klar början på påverkans-
processerna, de började för säg en miljon 
år sedan när människorn blev människor. 
Om man ser schemat som ett kraftspelsdia-
gram  kan man inte säkert utpeka någon av 
de fyra komponenterna som den viktigaste.

  Men man kan läsa schemat på ett annat 
sätt då man anknyter till demokratins prin-
cip, där man menar att viljorna hos indivi-
derna är det viktigaste. Lärdomarna av ut-
vecklingen i det förgångna  har lett till en 
överenskommelse där individernas viljor i 
princip betraktas som det viktigaste i 
kraftspelet. 

Medel och mål. 
  De fyra verksamhetsområdena med viljor 
och handlingar gäller alla medel för att nå 
mål. I verksamhetsområdet om individer-
nas psykiska processer finns också ett slut-
mål, som gäller individens tillfredsställelse 
och upplevelser om ett rikt liv.
   I individens inre verklighet i psyket finns 
alltså processer som är medel för förän-
dring ( vilja och förmåga, bl a genom 
kunskaper) och processer som gäller up-
plevelse av tillfredsställelse som  kan ses 
som mål.  De inre psykiska processerna är 
mycket komplicerade och individens viljor  
leder ofta fel och inte till den tillfreds-
ställelse som eftersträvas. 
   Det svåraste i arbetet med att förbättra 
världen är att få människorna att förstå och 
acceptera sammanhangen och få dem att 
vilja sådant som leder till förbättringar. 

Planeringar.Framtidsplaneringens 
fundamentala frågor.

    Planeringar är verksamheter som går ut 
på att finna vad man bör vilja och innehåller 
följande fyra planeringsmoment som kan 
redovisas på många olika sätt alltefter om-
ständigheterna i varje planeringsfall :

*  Hur var det ? Kunskaper och erfar-
enheter från det förgångna.
* Hur är det ? Riktiga kunskaper om rå-
dande förhållanden.
*  Hur kan det bli ? Vilka alternativ är 
möjliga i framtiden ?
*  Hur bör det bli ? Vilket eller vilka 
alternativ bör man välja ?

   Dessa frågor bör ställas ifråga om alla 
mänskliga verksamheter, och man bör ut-
forma svaren på frågorna om hur det bör 
bli med hänsyn till effekterna på individer-
nas levnadsvillkor, som ges av deras psy-
kiska och kroppsliga förhållanden och av 
deras fysiska och sociala miljöer. 
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Verksamheter som formar världens framtid. Hur Hur Hur Hur
Framtidsplaneringens grundläggande frågor. var är kan det bör det

det ? det ? bli ? bli ?
Individernas inre psykiska verksamheter.
Kunskaper, erfarenheter, visioner, känslor, värde-

     ringar, ideologier,psykiska mekanismer, logik, moral      .......      .......      .......      ....... 
     Religiösa verksamheter o d.                                          .......      .......      .......      .......

Politikvetenskaper o politiska verksamheter.
* Statistik- och demografiverksamheter o d                       .......      .......      .......      .......                       
* Statsvetenskapliga verksamheter o d. ....... ....... ....... .......
* Nationalekonomiska vetenskapliga verksamheter ....... ....... ....... .......                         
* Juridiska lagtolkningsverksamheter o d. ....... ....... ....... .......
* Offentlig politisk förvaltning.      ....... ....... ....... .......
*   Politisk planering. Planering av politiska styrningar.      .......      .......      .......      .......       
     Sambandsforskningsverksamheter.   

Undersökningar om samband mellan verksamheter.       .......      .......      .......      .......

Naturforskningsverksamheter.
* Matematik, matematikforskning o d                     .......      .......      .......      .......                                       
* Astronomi, geodesi o d. Rymdforskning                    .......      .......      .......      .......                                   
*  Fysik o d.                                   .......      .......      .......      .......                                                                     
*  Kemi o d.                                                    .......      .......      .......      .......
*  Geologi, meteorologi, hydrologi o d  ....... ....... ....... .......
*  Paleontologi, arkeologi o d                           .......      .......      .......      ......
*  Biologi o d. Ekologi, mikrobiologi                     .......      .......      .......      .......
*  Botanik o d  ....... ....... ....... .......                                                                     
*  Zoologi o d.                                 .......      .......      .......      .......       
      Ekonomiska / teknologiska verksamheter
* Hälso-och sjukvård. Hygien- och räddningsverks.         .......       .......      .......      .......
* Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d).                    .......       .......      .......      .......                             
* Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk,

 jakt och fiske od                               .......       .......      .......      .......          
* Hushållsarbeten, energi- och hygienförsörjning o d.      .......      .......      .......      .......                      
* Administration, distribution, kommunikation,

organisation o d.                                .......      .......      .......      .......
* Tillverkning  av kemivaror o d.                    .......      .......      .......      .......                                                               
* Tillverkning av bearbetningsvaror o d.                    .......      .......      .......      .......                                                       
* Tillverkning  av komplexvaror.                             .......      .......      .......      .......                                                      
* Tillverkning  av byggnader och anläggningar.               .......      .......      .......      .......              

Formgivning av fysiska och sociala miljöer o d.
* Övergripande formgivning av fysiska miljöer o d           .......      .......      .......      .......
* Formgivning av byggnader och anläggningar o d.         .......      .......      .......      .......                         
* Formgivning o visning av konstföremål od. .......   .......   .......      .......
* Formgivning av bruksföremål.                                       .......      .......      .......      .......
* Konstmåleri o d                                                .......      .......      .......      .......                                                
* Formgivning av grafisk konst,trycksaker o d.                 .......      .......      .......      .......                              
* Fotografiskt arbete o d.                                               .......      .......      .......      .......                                        
* Musikalisk verksamhet o d.                       .......      .......      .......      .......                                              
* Formgivning av sociala miljöer od.    

* Artistunderållning o d, teater, sällskapsnöjen o d.        .......      .......      .......      .......
* Verksamheter m sociala miljöer, sociala relationer od  .......     .......      .......      .......            
* Verksamheter m sport, gymnasik, utomhuslekar o d.   .......     .......      .......      .......

Språkliga och skönlitterära verksamheter.
* Språk. Språkvetenskapliga verksamheter.                    .......      .......      .......      .......                                            
* Litteraturvetenskap, litteraturhistoria.                    .......      .......      .......      .......
* Skönlitteratur på olika språk.                                          .......      .......      .......      .......         

Saklitterära verksamheter  i blandade ämnen och 
om  allmän geografi, biografi och allmän historia.

* Saklitterära verksamheter i blandade ämnen.                  .......      .......      .......      .......                        
* Verksamheter med allmän geografi, reseskildring o d.    .......      .......      .......      .......                   
* Biografiska verksamheter od, släkthistoria.                     .......      .......      .......      .......
* Historieskrivande verksamheter, allmän historia.             .......      .......      .......      .......     
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Sammanfattning om samhällspla-
neringens fundamentala frågor.

                                   

                            

Människornas levnadsvillkor beror 
av  fyra föränderbara faktorer :
* Individens kroppsliga förhållan-
den, dvs individens kroppsliga status och 
personliga hjälpmedel för de kroppsliga 
behoven.
* Individens psykiska förhållanden, 
dvs individens olika psykiska tillstånd och 
aktiviteter, individens inre verklighet.
* Individens fysiska miljö - fysiska 
samhälle.
* Individens sociala miljö - sociala 
samhälle.

Förändringsprocesserna i världen 
hålls i de mest väsentliga avseendena igång 
av människornas verksamheter : 
* Individernas viljor.
* Kollektiva viljor. 
* Handlingar för kroppen ( ekono-
miska- teknologiska  handlingar ). 
* Handlingar för psyket (informa-    
tionshandlingar- kulturella handlingar).
  Verksamheterna påverkar varandra i en 
påverkanskedja utan slut

Mäniskorna påverkar genom verk-
samheter i fyra olika roller.
* A. Huvudroll: allmän levnadsroll-
lekmannaroll-fritidsroll.
* A1. Att i största allmänhet leva med 
kropp och psyke i de fysiska och sociala 
miljöerna med de möjligheter och innanför 
de ramar som ges av de politiska styrnin-
garna.

             

* A2. Att påverka de politiska styrningar-
na som direkt eller indirekt styr individer-
nas kroppsliga och psykiska förhållanden 
och fysiska och sociala miljöer.
* B. Biroll: förvärvslivs-yrkes-expertroll.
* B1. Att hitta lämplig plats i de gemen-
samma förvärvslivssystemen och göra ar-
betet med hänsyn till de egna kraven.
* B2. Att sköta arbetsuppgifterna i för-
värvsarbetet med hänsyn till vad de övriga 
samhällsmedlemmarna kan begära att få 
uträttat i den gemensamma arbetsfördelnin-
gen.

                                                         
Individer och samhällen  planerar 

framtiden. Planeringar är verksamheter 
som går ut på att finna vad man bör vilja 
och innehåller fyra planeringsmoment som 
kan redovisas på många olika sätt alltefter 
omständigheterna i varje planeringsfall :
*  Hur var det ? Kunskaper och erfar-
enheter från det förgångna.
* Hur är det ? Riktiga kunskaper om rå-
dande förhållanden.
*  Hur kan det bli ? Vilka alternativ är 
möjliga i framtiden ?
*  Hur bör det bli ? Vilket eller vilka 
alternativ bör man välja ?
   Dessa frågor bör ställas ifråga om alla 
mänskliga verksamheter, och man bör ut-
forma svaren på frågorna om hur det bör 
bli med hänsyn till effekterna på individer-
nas levnadsvillkor, som ges av deras psy-
kiska och kroppsliga förhållanden och av 
deras fysiska och sociala miljöer. 
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3.  De mänskliga rättigheterna. Fattigdom och 
elände i världen. Materiens kretslopp och det 
stora viktiga kretsloppet som bildas av alla män-
niskors alla verksamheter.

*  Förenta Nationerna, FN, och dess stadga.
*  De mänskliga rättigheterna.
*  FNs huvudorgan .
*  Några av FNs underorgan och fackorgan.
*  Efterkrigstiden.
*  EU, Europeiska unionen.
*  Läget i världen.
    *  Världens befolkning.
    *  Medellivslängd.
    *  Världens största städer 1990.
    *  Orsaker till flykten från landsbygden.
    *  Människor kräver erkännande och rättvisa.
    *  Plus och minus för livskvaliteten i de rika länderna enligt FN-rapport 1993.
    *  Plus och minus för livskvaliteten i de fattiga länderna enligt FN-rapport 1993.
*  Hur var det ? Hur är det ? Hur kan det bli? hur bör det bli?
*  Några av de viktigaste makthavarna under efterkrigstiden.
*  Något om FNs arbete.
*  De politiska makthavarna.
*  Makt och inflytande.
*  Materiens kretslopp.
*  Omsorg om jorden, en bok 1993.
*  Naturmiljön i siffror, en bok från SCB.
*  Innehållet i Agenda 21, dokument från Riokonferensen 1992.
*  Det stora kretsloppet som bildas av alla människors alla verksamheter.
*  Ett schema med verksamheter i det stora kretsloppet som formar världens framtid.  
*  Statistik om familjerna i Sverige och Sveriges befolkning 1990 .
* Förvärvsarbetande i Sverige 1990 efter yrken enligt NYK,Nordisk yrkesklassificering.
*  Förvärvsarbetande i Sverige 1990 och 1991 efter näringsgrenar  enligt SNI, Svensk   
    näringsgrensindelning.
* Huvudgrupperna i SUN, Svensk utbildningsnomenklatur.
* Huvudgrupperna i SITC,Rev 3, FNs varugruppering för utrikeshandelsstatistik. 
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Världshistorien. FN.

Världshistorien är full av krig, revolutioner 
och inbördeskrig med olika orsaker, förut-
sättningar och syften. Efter första världsk-
riget bildades Nationernas Förbund, NF, 
med främsta syfte att förhindra  krig. Men 
NF fungerade inte väl och det första 
världskriget följdes två decennier senare av 
det andra världskriget, som fick en stor 
final i atombomberna som fälldes över Ja-
pan 1945.
     Efter andra världskriget bildades Fören-
ta Nationerna, FN. FNs stadga tillkom i 
San Fransico 1945 och undertecknades av 
50 stater. Nu är nära alla av världens stater 
med i FN. Stadgan visar i inledningen inte 
bara på fredsmålen utan anknyter uttryckli-
gen till idén om lika rättigheter för alla 
människor på jorden:

” Vi, de förenade nationernas folk, be-
slutna -

att rädda kommande släktled undan kri-
gets gissel, som två gånger under vår liv-
stid tillfogat mänskligheten outsägliga li-
danden,

att ånyo betyga vår tro på de grundläg-
gande mänskliga rättigheterna, på den en-
skilda människans värdighet och värde, på 
lika rättigheter för män och kvinnor samt 
för stora och små nationer,

att skapa de villkor, som äro nödvändi-
ga för upprätthållande av rättvisa och aktn-
ing  för förpliktelser, härrörande ur fördrag 
och andra källor till den intenationella rät-
ten,

att främja sociala framsteg och bättre 
levnadsvillkor under större frihet ; och 

att i dessa syften öva fördragsamhet och 
leva i fred med varandra såsom goda 
grannar....”

 
FNs generalförsamling antog den 10 

december 1948 ”Allmän förklaring om de 
mänskliga rättigheterna.”

Förklaringen innebär en utveckling av 
tankegångar om mänskliga rättigheter som 
vuxit fram under historiens gång. Ett par 
milstolpar på vägen är rättighetsförklarin-
gar som formulerades 1776 i samband med 
att Amerikas Förenta Stater bildades, och 
rättighetsförklaringar som gjordes i sam-
band med franska revolutionen 1789.

De mänskliga rättigheterna.

FNs deklaration om de mänskliga rät-
tigheterna innehåller en inledning och 30 
artiklar.

Artikel  1. Alla människor är födda fria 
och lika i värde och rättigheter. De är utrus-
tade med förnuft och samvete och böra 
handla gentemot varandra i en anda av bro-
derskap.

Artikel 2. Envar är berättigad till alla de 
fri-och rättigheter, som uttalas i denna 
förklaring, utan åtskillnad av något slag, 
såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, 
politisk eller annan uppfattning, nationellt 
eller socialt ursprung, egendom, börd eller 
ställning i övrigt....

Artikel 3. Envar har rätt till liv, frihet 
och personlig säkerhet .

Artikel 4. Ingen må hållas i slaveri eller 
träldom; slaveri och slavhandel i alla dess 
former äro förbjudna.

Artikel 5. Ingen må utsättas för tortyr 
eller grym, omänsklig eller förnedrande be-
handling eller bestraffning......

Artikel 6. Envar har rätt att allestädes 
erkännas som person i lagens mening.

Artikel 7. Alla äro lika inför lagen och 
äro utan åtskillnad berättigade till lika 
skydd från lagens sida...

Artikel 8. Envar har rätt till verksam 
hjälp från sitt lands behöriga domstolar...

Artikel 9. Ingen må godtykligt anhållas, 
fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10. Envar är under full likställd-
het berättigad till rättvis och offentlig ran-
nsakning inför oavhängig och opartisk 
domstol vid fastställandet av såväl hans 
rättig-heter och skyldigheter som varje ank-
lagelse mot honom för brott.

Artikel 11. 1.Envar som blivit anklagad 
för straffbar gärning, har rätt att betraktas 
som oskyldig, till dess hans skuld blivit la-
gligen fastsälld vid offentlig rättegång, un-
der vilken han åtnjutit alla för sitt försvar 
nödiga garantier. 2.Ingen må dömas för 
handling eller underlåtenhet, som vid tid-
punkten för dess begående icke var 
straffbar...
   Artikel 12. Ingen må utsättas för god-
tyckliga ingripanden i fråga om privatliv, 
familj, hem eller korrespondens, ej heller 
angrepp på heder och anseende. Envar har 
rätt till lagens skydd mot sådana ingripan-
den eller angrepp. 302



Artikel 13. 1.Envar har rätt att inom 
varje stats gränser fritt förflytta sig och väl-
ja sin vistelseort. 2. Envar har rätt att lämna 
varje land, inbegripet sitt eget, och att åter-
vända till sitt land.

Artikel 14. 1 Envar har rätt att i andra 
länder söka och åtnjuta fristad från förföl-
jelse. 2.Denna rätt må icke åberopas vid 
laga åtgärder, reelllt grundade på icke-poli-
tiska  brott eller på handlingar, som strida 
mot FNs ändamål och grundsatseer.

Artikel 15. 1.Envar har rätt till en na-
tionalitet. 2.Ingen må godtyckligt berövas 
sin nationalitet eller förmenas rätten att än-
dra nationalitet.

Artikel 16.1.Fullvuxna män och kvin-
nor har rätt att utan någon inskränkning på 
grund av sin ras, nationalitet eller religion 
ingå äktenskap och bilda familj. De äga lika 
rättigheter vid giftermål, under äktenskap 
och vid äktenskaps upplösning.  2.Äkten-
skap må ingås endast med de blivande 
makarnas fria och fullständiga samtycke. 
3.Familjen är den naturliga och grundläg-
gande enheten i samhället och äger rätt till 
skydd skydd från samhället och staten.

Artikel 17.  1.Envar har rätt att äga 
egendom såväl ensam som i förening med 
andra. 2.Ingen må godtyckligt berövas sin 
egendom.

Artikel  18. Envar har rätt till tankefri-
het, samvetsfrihet och religionsfrihet....

Artikel 19. Envar har rätt till åsiktsfrihet 
och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar fri-
het för envar att utan ingripanden  hysa 
åsikter och frihet att söka, mottaga och 
sprida upplysningar och tankar genom var-
je slags uttrycksmedel och utan hänsyn till 
gränser...

Artikel 20. Envar har rätt till frihet ifrå-
ga om fredliga möten och sammanslutnin-
gar.

Artikel 21. 1.Envar har rätt att taga del i 
sitt lands styrelse direkt eller genom fritt 
valda ombud.2. Envar har rätt till lika till-
träde till allmän tjänst i sitt land. 3.Folkets 
vilja skall utgöra grundvalen för statsmak-
tyernas myndighet. Denna vilja skall ut-
tryckas i periodiska och verkliga val, vilka 
skola äga rum med tillämpning av allmän 
och lika rösträtt samt hemlig röstning eller 
likvärdiga fria röstningsförfaranden.

Artikel 22. Envar äger i sin egenskap av 
samhällmedlem rätt till social trygghet och 
är berättigad att till de ekonomiska, sociala 

och kulturella rättigheter, som äro 
oundgängliga för hans värdighet och för fri 
utveckling av hans personlighet, förverkli-
gas genom nationella åtgärder och mellan-
folkligt samarbete med hänsyn tagen till 
varje stats organisation och resurser. 

Artikel 23. 1.Envar har rätt till arbete, 
till fritt val av sysselsättning, till rättvisa 
och tillfredsställande arbetsförhållanden 
och till skydd mot arbretslöshet. 2.Envar 
har utan åtskillnad rätt till lika lön för lika 
arbete. 3.Envar, som  arbetar, har rätt till 
rättvis och tillfredsställande ersättning, som 
tillförsäkrar honom själv och hans familj en 
människovärdig tillvaro och som, där så är 
nödvändigt, kompletteras med andra medel 
för socialt skydd. 4.Envar har rätt att bilda 
och ansluta sig till fackföreningar till skydd 
för sina intressen. 

Artikel 24. Envar har rätt till vila och 
fritid, innefattande rimlig begränsing av ar-
betstiden och regelbunden semester med 
bibehållen lön.

Artikel 25.  1.Envar har rätt till en lev-
nadsstandard, som är tillräcklig för hans 
egen och hans familjs hälsa och välbefin-
nande, däri inbegripet föda, kläder, hälso-
vård  och nödvändiga sociala förmåner, vi-
dare rätt till trygghet i händelse av arbets-
löshet, sjukdom, invaliditet, makes död, 
ålderdom eller annan förlust av försörjning 
under omständigheter, över vilka han inte 
kunnat råda. 2.Mödrar och barn äro berätti-
gade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla 
barn, vare sig födda inom eller utom äk-
tenskap, skola åtnjuta samma sociala 
skydd.

Artikel 26. 1.Envar har rätt till under-
visning. Undervisningen skall vara kost-
nadsfri, åtminstone på de elementära och 
grundläggande stadierna. Den elementära 
undervisningen skall vara obligatorisk. 
Yrkesundervisning och och teknisk under-
visning skall vara allmänt tillgänglig. Den 
högre undervisningen skall stå öppen i lika 
mån för alla på grundval av deras du-
glighet. 2.Undervisningen skall syfta till 
personlighetens fulla utveckling och till att 
stärka respekten för människans grundläg-
gande fri- och rättigheter. Undervisningen 
skall främja förståelse, tolerans och väns-
kap mellan alla nationer, rasgrupper och re-
ligiösa grupper samt befordra Förenta Na-
tionernas verksamhet för fredans bevar-
ande. 303



3.Rätten att välja den undervisning, som 
skall ges åt barnen , tillkommmer i främsta 
rummet deras föräldrar.

Artikel 27.  1.Envar har rätt att fritt taga 
del i samhällets kulturella liv, att njuta av 
konsten samt att bli delaktig av vetenska-
pens framsteg och dess förmåner.  2.Envar 
har rätt till skydd för de moraliska och ma-
teriella intressen som härröra från varje 
vetenskapligt,litterärt eller konstnärligt verk 
till vilket han är upphovsman.

Artikel 28. Envar har rätt till en social 
och internationell ordning, i vilken de fri-
och rättigheter, som uttalas i denna förklar-
ing, till fullo kunna förverkligas.

Artikel 29. 1.Envar har plikter mot 
samhället, i vilket den fria och fullständiga 
utvecklingen av hans personlighet ensamt 
är möjligt.  2.Vid utövandet av sina fri-och 
rättigheter må envar underkastas endast så-
dana inskränkningar, som blivit fast-ställda 
i lag i uteslutande syfte att trygga tillbörlig 
hänsyn till respekt för andras fri-och rät-
tigheter samt för att tillgodose det de-mok-
ratiska samhällets rättmätiga krav på moral, 
allmän odning och allmän välfärd.  3.Dessa 
fri-och rättigheter må i intet fall utövas i 
strid med Förenta Nationernas ändamål och 
grundsatser.

Artikel 30. Intet i denna förklaring må 
tolkas såsom innebärande rättighet för nå-
gon stat, grupp eller person att ägna sig åt 
verksamhet eller utföra handling, som syf-
tar till att omintetgöra någon av häri utta-
lade fri-och rättigheter.

Förenta nationerna.
Förenta Nationernas huvudorgan är :     
* Generalförsamlingen, där alla medlems-
länder är med och har en röst var.  
* Säkerhetsrådet, med begränsat antal me-
dlemmar. Vakar över freden i världen.
* Ekonomiska och sociala rådet, som drar 
upp riktlinjerna för FNs hela verksamhet 
för bättre levnadsförhållanden och mänsk-
liga rättigheter åt alla.              
* Förvaltarskapsrådet, för att förbereda 
kolonier för självständighet. Nu liten verk-
samhet.        
* Internationella domstolen. 
*Sekretariatet, som är FNs verkställande 
organ.
Till detta kommer ett stort antal underorgan 
och fackorgan.

Några av FNs underorgan och fack-
organ.
UNRWA. FNs hjälporganisation för Pale-
stinaflyktingar.
IAEA. Internationella atomenergiorganet.
INSTRAW. Internationella forsknings-och 
utbildningsinstitutet för kvinnors utveck-
ling.
UNCHS. FNs centrum för boende-och be-
byggelsefrågor.
UNCTAD. FNs konferens för handel och 
utveckling.
UNDP. FNs utvecklingsprogram. Planer-
ar, finansierar och leder FN-systemets 
gemensamma bistånd till u-länderna.
UNEP. FNs miljöprogram. Organiserar 
och leder FNs uppgifter för skyddet av 
miljön och ger rekommendationer till state-
rna om miljövård.
UNFPA. FNs befolkningsfond.
UNHCR. FNs flyktingkommissarie. Ger 
rättsskydd och materiell hjälp till världens 
flyktingar.
UNICEF. FNs barnfond. Ger u-länderna 
bistånd för förbättring av barnens hälsa, 
uppväxtmiljö och utbildning.
UNITAR.FNs utbildnings-och forsknings-
institut. Genomför bl a studier av olika FN-
verksamheter.
UNU. FN-universitetet.
WFC. Värdslivsmedelsrådet.
WFP. Världslivsmedelsprogrammet. Ger 
hjälp bl a till offer för naturktastrofer.
ITC. Internationella handelscentret.
Specialkommissioner för  statistik, befolk-
ningsfrågor, social utveckling, mänskliga 
rättigheter, kvinnors ställning, narkotika.
Regionala kommissioner för europa 
(ECE), Asien och Stillahavsområdet 
(ESCAP), Latinamerika och Karibien 
(ECLAC), Afrika (ECA), Västasien 
(ESCWA).
ILO. Internationella arbetsorganisationen.
FAO. FNs livsmedels -och jordbruksor-
ganisation.
UNESCO. FNs organisation för utbildn-
ing, vetenskap och kultur.
WHO. Världshälsoorganisationen.
Världsbanksgruppen:
-IBRD. Världsbanken- Internationella åter-
uppbyggnads- och utvecklingsbanken.
-IDA. Inyternationella utvecklingsfonden.
-IFC. Internationella finansieringsbolaget.
-MIGA. Organisationen för mulitilaterala 
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investeringsgarantier.
IMF. Internationella valutafonden.
ICAO. Internationellacivila luftfartsorgani-
sationen.
UPU. Världspostunionen.
ITU. Internationella teleunionen.
WMO.Meterologiska världsorganisation-
en.
IMO.Internationella sjöfartsorganisationen.
WIPO. Världsorganisationen för intellek-
tuella äganderätten.
IFAD. Internationella jordbruksutveck-
lingsfonden.
UNIDO. FNs organisation för industriell 
utveckling. Bistår u-länder med rådgivning 
vid deras industriella uppbyggnad.
GATT. Allmänna tull-och handelsavtalet.
(GATT ersatt av WTO 1995)
FNs fredsbevarande operationer: Kambod-
ja, det forna Jugoslavien, Somalia, El Sal-
vador, Västsahara, Angola, Irak-Kuwait, 
Cypern, Golanhöjderna, Libanon, Palesti-
na, Indien och Pakistan, Mocambique.

Efterkrigstiden.
   Trots FNs deklarationer om fred och 
fredlig utveckling har otaliga krig, revolu-
tioner och inbördeskrig ägt rum under ef-
terkrigstiden och pågår delvis fortfarande: i 
Korea, Sydostasien, Sydvästasien, Mella-
nöstern, Afrika, Syd- och Mellanamerika, 
Östeuropa,  på Irland och  i  Jugoslavien. 
Krigets gissel vilar över delar av världen.   
  Kraven och önskemålen  om de mänskli-
ga rättigheterna har inte förverkligats. Det 
är stora skillnader i levnadsvillkor mellan 
de relativt väl utvecklade industriländerna, 
i-länderna, i norr och de mindre utvecklade 
länderna,  u-länderna, i söder.
   Både inom de utvecklade länderna och 
inom u-länderna råder ofta stora skillnader 
i levnadsvillkor mellan bättre och sämre 
lottade.
   En del av människorna i världen blir sju-
ka och dör på grund av vällevnad, andra 
blir sjuka och dör på grund av undernäring 
och svält.
   Det är långt kvar till den jämlikhet FN ef-
tersträvar.

EU, Europeiska unionen.
  EUs politik styrs av en stor och svårö-
verskådlig byråkrati.  Genom  medlemsska-
pet i EU har Sverige och svenskarna mins-
kat sina möjligheter att föra en självständig 
irikes- och utrikespolitik i FNs anda. 

Läget i världen.

  ”Läget i världen” heter en skrift på 99 
sidor från  svenska FN-förbundet 1993. 
Där beskrivs kort FNs organ och verksam-
het och förhållanden i världen. Här  återges 
några  redovisningar i skriften.

Världens befolkning .
Miljarder, avrundat.

1950 1970 1990 2000 2025
Världen  2,5 3,7 5,3 6,3 8,5
I-länder  0,8 1,0 1,2 1,3 1,3
U-länder  1,7 2,7 4,1 5,0 7,2
Afrika  0,2 0,4 0,6 0,9 1,6
Nordamerika 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
Latinamerika 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8
Asien  1,4 2,1 3,1 3,7 4,9
Europa  0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
Oceanien 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04
Sovjetunion 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4
Världen 1993: 5,5.  2050: 10.

Medellivslängd.
Japan längst med 78,6 år. 74,8 - 77,4 :  
Canada, USA och Australien samt  de nor-
diska länderna och England, Frankrike, 
Nederländerna, Schweiz, Tyskland, Öster-
rike. Läskunnigheten i dessa länder 99%, 
och antalet år i skola mellan 8,9 och 12,3.
   Kortast medellivslängd 42 - 48,2 år: 
Guinea-Bissau, Tcad, Somalia, Gambia, 
Mali, Nigeria, Burkina Faso, Afghanistan, 
Sierra Leone, Guinea där läskunnigheten 
ligger mellan 18,2 och 36,5% och antalet år 
i skola mellan 0,1 och 0,9 år.

Världens största städer 1990.
Mexico City 20,2 milj Tokyo   18,1
Sao Paulo 17,4 New York   16,2
Shanghai 13,4 LosAngeles  11,9
Calcutta 11,8 BuenosAires11,5
Bombay 11,2 Söul   11,0
Beijing 10,8 RiodeJaneiro10,7
Tianjin  9,4 Jakarta            9,3
Kairo  9,0 Moskva     8,8
New Delhi  8,8 Osaka     8,5
Paris  8,5 Manila     8,5
      Städerna drar till sig allt fler männis-
kor. Under 90-talet väntas 83% av världens 
befolkningstillväxt ske där. Det betyder 81 
miljoner fler stadsinvånare per år. Ett 
stycke in på nästa sekel kommer över hälf-
ten av mänskligheten att bo i städer.
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Orsaker till flykten från landsbyg-
den.
*  Folkökningen på landsbygden är så stor 
att jordbruket inte kan ge arbete och för-
sörjning åt alla.
*   Investeringarna i jordbrukssektorn in-
riktas inte på småföretag med många sys-
selsatta utan på storskaligt och kapitalinten-
sivt jordbruk, och därför behövs det färre 
lantarbetare.
*  Eftersom den ekonomiska politiken i all-
mänhet favoriserar städerna är samhälls-
servicen bättre där än på landsbygden.
*   Lönerna är högre i städerna.
*  Satsningarna på landsbygden gäller 
särskilt infrastruktur, inte minst vägar, som 
gör det lättare att ta sig till städerna.
*  Jordreformer som inte tar hänsyn till tra-
ditionellt gemensamt ägande av betesmark-
er, fiskevatten etc förstör de jordlösas möj-
ligheter och ökar inflyttningen till städerna.
   Men livet i städerna kan vara problema-
tiskt. I en stad i Indien bor en fattig storfa-
milj bestående av fem vuxna och fem barn i 
ett litet fönsterlöst rum. De delar kök med 
två andra familjer och sover i korridoren. 
Elektricitet finns, men kvinnorna måste stå 
i kö tre kvällar i veckan för att hämta vatten 
från en kran på gården. En öppen avlop-
psbrunn utanför huset är deras toalett. När 
det regnar täpps den till och svämmar över. 

Människor kräver erkännande och 
rättvisa. 
    Tack vare sociala satsningar har många 
människor fått förbättrad livskvalitet de 
senaste trettio åren. Men världen är fortfar-
ande fylld av orättvisor och dikriminering. 
Tiden är därför inne att sätta människorna i 
centrum politiskt och ekonomiskt. Det 
kräver radikala omprövningar av begrepp 
som säkerhet, utveckling och internationellt 
bi-stånd.
  Så står det i 1993 års FN-rapport om  
mänsklig utveckling och sedan bl a följande:
   Minst en miljard människor lever i dju-
paste fattigdom. Den rikaste femtedelen av 
mänskligheten tjänar 150 gånger mera än 
den fattigaste femtedelen. Kvinnornas 
inkomster är mindre än männens. På u-län-
dernas landsbygd är inkomsterna och den 
sociala servicen knappt hälften av vad stä-
dernas invånare får.

  Växande miljöhot nödvändiggör samar-

bete för överlevnad på vår sårbara planet.
    Rustningskostnaderna sjunker för första 
gången sedan andra världskriget, vilket ger  
nya möjligheter för mänsklig utveckling. 
Den största nedrustningen har skett i USA 
och f d Sovjetunionen. Många fattiga stater 
satsar fortfarande alltför mycket på det mil-
itära i förhållande till vad de lägger ned på 
sociala ändamål.
   Risken för kärnvapenkrig har minskat 
betydligt tack vare nedrustningsavtal, men 
kärnvapenhotet är långt ifrån avlägsnat och 
konventionella vapen dödar alltjämt många.
    Om u-länderna fryser sina militära sats-
ningar på 1990 års nivå frigörs pengar, 
som med bistånd utifrån till sekelskiftet  
skulle kunna avskaffa analfabetismen och 
ge alla elementär hälsovård och rent vatten.
  Man behöver satsa på människornas ar-
betsförmåga och skapa fler jobb. När 
marknadskrafterna inte fungerar och ger 
önskade resultat måste staten reglera och 
korrigera. Marknaden skall tjäna folket och 
inte tvärtom.
    En utveckling som prioriterar männis-
korna omfattar även kommande generation-
er. Den vanliga definitionen av kapital 
måste vidgas till att gälla också mänskligt 
kapital och miljö. 
   Bistånd bör riktas till människor istället 
för till länder - till dem som behöver det 
bäst, till de fattiga var de än lever. Hjälpen 
bör inriktas på det som är viktigt för män-
niskorna - hälsovård, elementär utbildning, 
miljövård och begränsning av befolkning-
stillväxten. 
    Biståndet bör främja båda parters intres-
sen. Mottagarna kan prioritera sådant som 
mänsklig utveckling, fattigdomsbekämpn-
ing och snabbare ekonomisk tillväxt, me-
dan givarna kan vara intresserade av att 
främja mänskliga rättigheter, bekämpa mil-
jöförstöring och stoppa kärnvapenspridn-
ing. 
 Kampen mot den globala fattigdomen 
måste bli det nya motivet för bistånd. Det 
ska ses inte bara som en insats för de fatti-
ga ländernas utveckling utan också för de 
rika ländernas trygghet. Under kommande 
decennier blir det stora hotet att nöden 
sprider sig i olika former som t ex narkoti-
ka, sjukdomar, terrorism, och flykting-
strömmar. Fattigdom någonstans i världen 
hotar alla människors välstånd.
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Plus och minus för livskvaliteten i 
de rika länderna. FN-rapport 1993.

Livslängd och hälsa.
+ Medellivslängden var 1960 över 70 år i 
bara 12 länder. Nu är den det i samtliga i -
länder.
- Nära två miljoner är hiv-smittade. De dir-
ekta och indirekta kostnaderna var under 
80-talet 210 miljarder dollar.
Utbildning.
+ Inskrivningen på universitet och högs-
kolor mer än fördubblades mellan 1965 
och 1990.
- Drygt en tredjedel av alla vuxna saknar 
gymnasie- eller högskoleutbildning.
Inkomster och arbete.
+ BNP per capita steg med 2,4 procent per 
år mellan 1965 och 1990.
- Arbetslösheten är i genomsnitt 7%, och 
en fjärdedel av de drygt 30 miljoner arbets-
lösa har varit det i över två år.
   Inkomstfördelningen är sned och snedast 
i Portugal, Nya Zeeland, Australien, Cana-
da, Frankrike, Italien och USA. 
Social trygghet.
+ Utgifterna för social trygghet uppgår nu 
till nästan 15% av BNP.
- Omkring 100 miljoner människor lever 
under existensminimum.
   Sned inkomstfördelning ger upphov till 
spänningar och problem. De svarta i USA 
har i genomsnitt mycket lägre livskvalitet 
än de vita.
Kvinnor.
+ Kvinnor utgör 4o% av arbetskraften.
- Kvinnor innehar färre än 10 % av parla-
mentsplatserna.
Samhällsstruktur.
+ Det finns fem biblioteksböcker och minst 
en radio per invånare, och en telefon och 
en TV per varannan. Var tredje invånare 
läser en dagstidning.
- Det sker drygt 15 självmord, 100 narko-
tikabrott och 15 dödsolyckor i trafiken per 
100 000 invånare.
Befolkning och miljö.
+ Energibehoven per BNP-enhet minskade 
med 40 % mellan 1965 och 1990.
-  I-ländernas befolkning utgör ca 1/5 av 
jordens befolkning men förbrukar tio 
gånger mer kommersiell energi än u-
länder-na, och de svarar för 71 % av kol-
dioxidutsläppen och 68% av industriavfal-
let.

Plus och minus för livskvaliteten i 
de fattiga länderna. FN-rapport 1993.

Livslängd.
+ Medellivslängden ökat med drygt 1/3 
senaste 30 åren. I 23 u-länder: över 70 år.
- Av de 300 miljoner människor som är 
över 60 år har bara 20% en säker inkomst.
Hälsa.
+ Minst 70% av u-ländernas befolkning 
har tillgång till hälsovård. Nära 60% har 
avlopp och renhållning.
- Varje år dör 17 milj i infektions-och para-
sitsjukdomar som diarré, malaria och tbc.
Mat.
+ Antalet länder som klarar sitt dagliga ka-
loribehov per invånare fördubblades åren 
1965-1990 från ca 25 till 50.
- Omkring 800 miljoner människor kan 
fortfarande inte äta sig mätta.
Utbildning.
+ Inskrivningen i grundskolan på 20 år 
från knappt 70% till drygt 80%. På gymna-
sienivå dubblades från under 25% till 40%.
- Nära en miljard - 35% av vuxna befolk-
ningen- är alltjämt analfabeter. 30% av ele-
verna i grundskolan avbryter skolgången.
Inkomster och fattigdom.
+ I Syd-och Ostasien, där två tredjedelar av 
u-ländernas invånare bor, ökade BNP med 
drygt 7% per år under 80-talet.
- Nära 1/3 av u-ländernas befolkning, dvs 
1,3 miljarder människor, är extremt fattiga.
Barn.
+ Dödligheten bland spädbarn o förskole-
barn har mer än halverats senaste 30 åren.
- Fortfarande dör 34 000 barn under fem år 
varje dag av undernäring och skjukdomar.
Kvinnor.
+ Inskrivningen av flickor i gymnasiet steg 
från 17% år 1970 till 36% 1990.
- 2/3 av analfabeterna är kvinnor.
Säkerhet.
+ Efter det kalla krigets slut dras u-länder-
na inte längre in i supermaktskonflikten. 
1990 återvände 380 000 flyktingar till sina 
hemländer i Asien, Afrika och Latinameri-
ka.
- Omkring 60 länder har drabbats av inbör-
deskrig och 35 miljoner människor är på 
flykt inom eller utanför sitt land.
Miljö.
+ Under de senaste decennierna har ande-
len familjer på landsbygden med tillgång till 
rent vatten stigit från tio till nästan 60%.
- 850 miljoner människor lever i områden 
som berörs av torka och ökenspridning. De 
tropiska skogarna huggs ned i en takt 
motsvarande en fotbollsplan per sekund.  
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Hur var det ? Hur är det ? 
Hur kan det bli ? Hur bör det bli ? 

Frågorna är i någon mån besvarade i det 
föregående. I spalterna med plus och mi-
nus för livskvaliteten i de rika och de fatti-
ga länderna antyds hur det var för 25-30 år 
sedan och hur det är nu. Det finns natur-
ligtvis mer detaljerad och mer omfattande 
statistik om förhållandena, men det går inte 
att fylla framställningen med det nu.

Hur det bör bli framgår bl a av FN-
stadgan, av Deklarationen om de mänskliga 
rättigheterna och av Riodeklarationen.

Enligt FN-stadgan vill vi, de förenade 
nationernas folk, rädda kommande genera-
tioner undan krigets gissel och  ha lika rät-
tigheter för alla, vill främja sociala framsteg 
och bättre levnadsvillkor och leva i fred 
med varandra som goda grannar.

I de mänskliga rättigheterna ingår att en-
var har rätt till liv, frihet och personlig sä-
kerhet, har rätt till tankefrihet, åsiktsfrihet 
och yttrandefrihet, har rätt att ta del i sitt 
lands styrelse, rätt till social trygghet, rätt 
till arbete, rätt till vila och fritid, rätt till un-
dervisning som ska syfta till personlighe-
tens fulla utveckling och till förståelse, tol-
erans och vänskap mellan alla nationer, 
rasgrupper och religiösa grupper. 

Men envar har också skyldighet att tåla 
inskränkningar som tryggar respekt för an-
dras fri-och rättigheter och som tillgodoser 
det demokratiska samhällets krav  på mor-
al, allmän ordning och allmän välfärd.

Enligt Riodeklarationen skall människan 
stå i centrum. Hon har rätt till ett hälsosamt 
och rikt liv i samklang med naturen.

Alla stater och folk måste samarbeta för 
att minska skillnaderna i levnadsvillkoren 
och utrota fattigdomen.

Utvecklingsländernas behov måste ges 
prioritet. Internationella åtgärder bör beakta 
alla länders behov.

För att uppnå högre livskvalitet för alla 
människor bör staterna begränsa och un-
danröja ohållbara produktions- och kon-
sumtionsmönster och främja en lämplig be-
folkningspolitik.

Utvecklingen måste ske så, att den rät-
tvist tillgodoser nuvarande och kommande 
generationer.
Fred, utveckling och miljöskydd är be-

roende av varandra och odelbara.
Skyddet av miljön måste vara en inte-

grerad del av utvecklingsprocesserna.
Staterna bör samarbeta för att stärka 

kompetens, vilket kan ske genom utbyte 
och spridning av kunnande.

Varje individ ska lätt ha tillgång till in-
formation och ges möjlighet delta i be-
slutsprcesserna.

I Riodeklarationen har man uppmärk-
sammat problem i miljöerna som gäller kli-
matet och naturresurser i form av jord-
bruksmark, skogar, vatten, ren luft, miner-
altillgångar o d, problem som följer av 
skövling av resurser och utsläpp av avfalls-
produkter mm, och som på senare år blivit 
mer och mer påtagliga.

Bristen på skog i Medelhavsområdet är 
till stor del en följd av för hård avverkning 
redan för två tusen år sedan. För hård betn-
ing med boskapshjordar  kan ge upphov till 
öken. De tropiska regnskogarna som anses 
ha stor betydelse för klimatet på jorden av-
verkas nu med en fart av en fotbollsplan 
per sekund. Konstgödsel i jordbruket läck-
er ut i vattendragen och försämrar dem. 
Bekämpningsmedel i jordbruket tar död på 
mer än vad som avses. 

Förbränning i värmeanläggningar och i 
bilmotorer mm leder till utsläpp av gaser 
som kan skada klimatet och svårt försämra 
den luft vi andas. I Athen förstör den dåliga 
luften marmormonumenten från antiken. I 
industriprocesser uppstår biprodukter som 
kan skada miljön. Avfallet  från hushåll och 
kommersiella verksamheter o d är så stort 
att det givit betydande problem. 

Utsläpp och avfall skadar miljön, män-
niskorna och även växter och djur som i en 
del fall hotas av utrotning. Fiskar blir i en 
del fall odugliga som människoföda. Om 
gasutsläppen inte minskas kan temperatur-
en på jorden öka så att polarisarna smälter 
och dränker låglänta delar av världen, och 
ozonskiktet kring jorden kan  tunnas ut så 
att solstrålarna ger oss cancer  så att vi dör.

Den stora mängden avfall i form av so-
por  är ett tecken på dålig effektivitet  i de 
mänskliga verksamheterna. Produkter som 
ger avfall bör konstrueras så att avfallet blir 
litet och inte orsakar skador och så att det 
som ändå blir kan återanvändas på något 
sätt. 
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Enligt Riodeklarationen måste skyddet 
av miljön vara en del av utvecklingsproces-
serna. Den övergripande uppgiften är att 
sätta människorna i centrum och att samar-
beta för att minska skillnaderna i levnads-
villkoren och utrota fattigdomen.

Olikheter i levnadsvillor orsakar spän-
ningar mellan människor och grupper som 
kan leda till förödande inbördeskrig och 
krig med lidande för många och materiell 
förstörelse om skillnaderna inte minskas i 
god tid. Fattigdom någonstans i världen 
hotar alla människors välstånd.

Under efterkrigstiden har i världen före-
kommit många svåra strider av olika orsak-
er, bl a  ibland i  samband med att  folken i 
europeernas forna kolonier gjort sig fria 
och bildat egna självständiga stater. Krig 
och strider har också varit en följd av spän-
ningar mellan USA-kapitalismen och Sov-
jetutunionens kommunism.

Trots allt har har det under efterkrig-
stiden skett förbättringar i världen så som 
sammanställningen om plus och minus   
visar. Det liggger inom räckhåll att göra de 
flesta läskunniga, att ge alla elementär häl-
sovård och rent vatten. Vissa sjukdomar 
kan undvikas eller botas med billiga åt-
gärder. Cirka en miljard människor får för 
litet jod i maten, vilket orsakar sjukdomar, 
bl a   mentala skador hos barn. För 30 öre 
jod per person och år kan detta undvikas.

 Den allra största katastrofen får vi säl-
lan se på TV. Det är den undernäring och 
de sjukdomar som varje dag drabbar barn i 
fattiga samhällen över hela världen, skriver 
Unicef i en rapport 1993 och vidare:

” Eftersom detta händer varje dag saknar 
det nyhetsvärde. Men ingen hungersnöd, 
ingen översvämning, inget krig har någon-
sin tagit 250 000 barns liv under en enda 
vecka. Så många barn dör av undernäring 
och sjukdomar varje vecka. Miljoner fler 
hämmas i sin utveckling. Med de kunska-
per vi har idag kan denna tragedi undvikas. 
Därför kan den inte heller accepteras....

För 190 miljarder kr kan man halvera 
undernäringen hos världens barn, få bukt 
med de storta barnsjukdomarna, utrota po-
lio, förse alla med rent vatten, ge alla barn 
elementär utbildning och göra familjepla-
nering tillgänglig för alla.
190 miljarder kr är mindre än vad man i 
Amerika lägger ned på cigaretter under ett 

halvår och i Västeuropa på alkohol under 
tre månader. 190 miljarder är litet mer än 
den beräknade kostnaden för Honkongs 
nya flygplats och litet mindre än japanska 
statens anslag 1992 till ny väg mellan To-
kyo och Kobe, något mindre än vad de sju 
rikaste staterna under 1992 beslöt att ge till 
Ryssland och ungefär lika mycket som u-
länderna betalar sina soldater i lön under 
sex månader.”

I 1993 års rapport från FN om den so-
ciala situationen i världen nämns bl a : 

”Fattigdom är världens största och so-
ciala problem.  I Afrika har två decenniers 
ekonomisk stagnation och tillbakagång 
tvingat människor att sänka sin levnads-
standard till en oacceptabelt låg nivå. Inter-
nationella valutafondens och Världsban-
kens krav på strukturanpassning bidrog 
under 80-talet till ökad fattigdom.

I Asien, där de flesta fattiga bor, skedde 
vissa framsteg i fattigdomsbekämpningen 
tack vare tillväxt och klok politik.

I de forna Sovjetunionen och Östeuropa 
blev allt fler människor fattiga, och in-
komst- och välfärdsklyftorna vidgades 
mellan både folkgruppper och länder.

I u-länderna har stor arbetslöshet och låg 
produktivitet gjort det omöjligt för männis-
korna att ta sig ur fattigdomen.

Statens roll har ifrågasatts i alla samhäl-
len, och i situationer med ökad fattigdom 
och arbetslöshet och allt större åldrande be-
folkning har de sociala trygghetssystemen 
omprövats.

De ekonomiska problemen och den all-
männa tendensen att begränsa statens roll 
har försvårat regeringarnas möjligheter att 
ge social service. Bristen på pengar har 
hindrat konkreta sociala framsteg. Sprid-
ningen av aids har medfört enorma problem 
och krävt omfattande resurser. Räntekost-
nader för stora offentliga lån har orsakat 
obalans i de statliga utgifterna.

Snabb folkökning och urbanisering är 
fortfarande en central fråga. Internationella 
folkvandringar har mötts av reaktioner från 
inhemska befolkningar som själva har 
svåra ekonomiska problem. Etniska och re-
ligiösa konflikter har drivit många på flykt.

Dessa och andra förändringar har skett i 
en atmosfär som är mera gynnsam för in-
ternationellt samarbete än någonsin tidigare 
i FNs historia.”
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Världshälsoorganisationen WHO är ett 
självständigt fackoran i FN-systemet och 
hade i maj 1993 186 medlemmar. WHO:s 
definition av hälsa: ”Hälsa är inte bara 
frånvaron av sjukdom utan ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande.”

WHO.s mål är att få till stånd den bästa 
möjliga hälsosituationen för alla människor 
världen över, och  arbetar med kost-och 
näringslära för att förbättra näringsstan-
darden, tillgång till rent vatten och sanitet, 
mödra-och barnavård och familjeplanering, 
vaccinering mot de vanligaste infektion-
ssjukdomarna, kontroll och behandling av 
smittsamma och vanligt förekommande 
sjukdomar och tillgång till de nödvändi-
gaste läkemedlen.

1967 dog varje år 1,5 - 2 miljoner män-
niskor av smittkoppor. Ytterligare en halv 
miljon blev blinda och över 10 miljoners-
vårt vanställda. Kostnaderna för vacciner-
ing, karantän och behandling översteg 300 
miljoner dollar per år. En utrotningskam-
panj mot smittkoppor bedrevs 1967-1977 
med lyckat resultat. Världens sista smit-
tkoppsfall sägs vara en person i Somalia 
1977. Kampanjen kostade 300 miljoner 
dollar för alla år den pågick och sparade 
hundratals miljoner dollar i direkta och 
mätbara kostnader - förutom omätligt 
mänskligt lidande. Kampanjen mot smit-
tkoppor belyser läkekonstens möjligheter 
idag.  

Bilden av utvecklingen har både ljusa 
och mörka sidor. ”Under de senaste 40 
åren har medellivslängden i  världen  ökat 
mer än under mänsklighetens tidigare his-
toria. Men fortfarande är sjukdomar, in-
validisering och för tidig död en mycket 
tung börda för de fattiga länerna. Nu hotas 
dessutom de uppnådda landvinningarna. 
Om bara tio år kan dubbelt så många män-
niskor som idag komma att dö i aids och 
malaria och av cancer och hjärtsjukdomar 
orsakade av rökning.”

I en rapport från FN om näringssitua-
tionen i världen nämns bl a.” Det finns så 
mycket mat i världen att alla människor mer 
än väl skulle kunna äta sig mätta. Ändå är 
hundratals miljoner människor ständigt un-
dernärda. Fattigdom är främsta orsaken: u-
ländernas invånare har inte råd att skaffa 
den föda de behöver för att hålla sig friska 

och göra en ordentlig arbetsinsats. Samti-
digt kommer det rapporter om att situation-
en förbättrats avsevärt på 80-talet, både 
procentuellt och  iabsoluta tal, utom för 
barnen. Det uppges, att färre människor är 
undernärda nu än någonsin under senare 
tid.”

I en rapport 1993 från Internationella ar-
betsorganisationen, ILO, fackorgan inom 
FN-systemet med 167 medlemmar 1993, 
mämns, att slaveri och tvångsarbete under 
skrämmande förhållanden för liten eller in-
gen lön alls än i dag är en plågsam verk-
lighet för många miljoner människor över 
hela världen.  Människor rövas bort och 
tvingas arbeta under vapenhot. Falska löf-
ten leder andra in i skuldslaveri som kan 
vara i generationer. Barn säljs till tvång-
sarbete i privata hem, bordeller och hälso-
vådliga industrier. Hela samhällen måste 
utföra ”frivilligt ” arbete för staten.

Enligt en FN-rapport finns det nu en in-
ternationell ”förbrytarmarknad” där lego-
soldater lätt rekryteras för både militära in-
satser och brottslig aktivitet som terrorism 
och smuggling av vapen och narkotika.

”Legosoldater är yrkeskrigare som re-
kryteras för att mot betalning delta i krig 
eller våldsaktioner som inte berör det egna 
landet. Verksamheten leder för det mesta 
till brottsliga handlingar och kränkningar av 
mänskliga rättigheter. Legosoldater med-
verkar ofta i hemliga operationer. En lego-
soldat hyr ut sig själv i en högrisksituation 
för att tjäna pengar. Många legosoldater är 
äventyrslystna och avhumaniserade per-
soner med stor militär erfarenhet och stark 
sympati för auktoritära ideologier”.

”Många gånger är det samma personer 
som är legosoldater, terrorister, vapen- och 
narkotikasmugglare, lönnmördare och and-
ra internationella brottslingar. Irreguljära 
beväpnade grupper som i ett sammanhang 
sysslar med terrorism och i ett annat be-
skyddar narkotikahandel och underlättar 
vapenhandel, kan snabbt förvandlas till le-
gosoldater som ansluter sig till rebeller i ett 
land eller medverkar vid ockupation av en 
suverän stats territorium.

Det finns gott om legosoldater som erb-
juder sina tjänster via organisationer som 
specialiserat sig på rekrytering.. Rapporten 
betecknar utvecklingen som alltmer 
oroande.”
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Makthavare i världen 
efter andra världskri-
get.

Sovjetunionen. Upphörde 1991.Unionen er-
sattes av OSS, Oberoende Staters Samvälde, 
men Ryssland framstår som främste 
makthavaren   
1917-24 Vladimir Iljitj Lenin. Död i ämbetet.
24-53  Josef Stalin .Död 1 ämbetet.
53-55    Georgij Malenkov 

(regeringschef)utmanövrerad 
1955+Nikita Chrustjev

         (förste sekr. i kommnistpartiet).
55-58     Chrusjtjev (k-partiet) + Nikolaj
         Bulganin (regeringsch, utstött 1958
         Död 1975.
58-64    Chrusjtjev (k-sekr.+regch.)Avsatt.
        Död 1971.
64-77    Alexej  Kosygin (reg-ch). Död1980+
        Leonid Bresjnev (sekr k-partiet)
77-82    Bresjnev (k-sekr+president).Död i
         ämbetet
82-84   Jurij Andropov (k-sekr+president )
         Död 1 ämbetet 
84-85    Konstantin Tjernenko (k-sekr+ pre-

sident . Död i ämbetet.
85-91    Mikhail Gorbatjov (president mm)
53-56    Utrikesminister V Molotov.
57-85    Utrikesminister Andrej Gromyko
85-91    Utrikosminister Edvard Sjevardnase
91-91    Utrikikesm. Alex Bessmertnych +
         Boris Pankin + Sjevardnase

Amerikas förenta stater. USA.Presidenter
1933-45 Franklin D Roosovelt (D=demokrat=
              amerikansk vänster). Död i ämbetet.
45-53    Harry S Truman. (Demokrat)
53-61    Dwight D Eisenhower (R= repubi

kan=amerikansk höger)
61-63    John F Kennedy ( Dem, mördad)
63-69     Lyndon B Johnson (Dem)
69-74    Richard M Nixon (Rep,Avsatt)
74-77    Gerald R Ford (Rep)
77-81    Jimmy Carter (Dem)
81-89    Ronald Reagan (Rep)
89-93    George Bush (Rep)
93-     Bill Clinton(Dem) 

Storbritannien/England. Premiärministrar.
1940-45 Winston Churchill (konservativ
         med samlingsregering)
45-51    Clement Attlee (Labour =vänster)
51-55    Churchill (konservativ= höger)
55-57    Anthony Eden (k)
57-63    Harold Macmillan  (k)
64-70    Harold Wilson (lab)
70-74    Edwart Heath (k)
74-76    Wilson (lab)
76-79    James Callaghan (lab)
79-90    Margaret Thatcher (k)
90-       John Major (k)
Ryssland.

1992-     Boris Jeltsin

Frankrike. Makthavare och Presidenter.
1944-46 Provisoriska regeringar, chef till
              jan 1946 Charles de Gaulle, mot

ståndsledare under kriget, därefter 
Gouin, Bidault, Blum.47-59 "Fjärde 
 republiken”, relativt svag presi -
dentmakt med många regeringar med 
 svårigheter. Presidenter 1947-54 
 Vincent Auriol, 54-59 René Coty.

 De Gaulle regeringschef fr o m juli 
1958.

59- "Femte republiken", med stark pre-
si- dentmakt, skapad av de Gaulle.

 Härefter presidenter:
59-69  Charles de Gaulle (höger)
69-74  Georges Pompidou (höger)
74-81  Valery Giscard d 'Estaing (höger)
81-95     Frarancois Mitterand (socialist=v)
95-       Jacques Chirac (höger) 

Tyskland. Förbundskansler (tom hösten 1990
enbart Västtyskland
1949-63 Konrad Adenauer (CDU= högerparti)
63-66  Ludwig Erhard (CDU)
66-69  Kurt Georg Kiesinger (samlingsreg)
69-74 Willy Brandt (SPD= socialdem=v))
74-83 Helmut Schmidt (SPD)
83-  Helmut Kohl (CDU)

Förbundsrepubliken Kina
1949-76 Mau Tse-tung (Zedong)
1977-  Deng Xiaoping

FNs generalsekreterare
1946-53Trygve Lie
53-61  Dag Hammarskjöld
61-71    U Thant
71-81  Kurt Waldheim
82-92 Javier Péres de Cuellar
92-96  Boutros Boutros Ghali
97- Kofi Annan

Svenska FN-förbundet
  När FN bildades uttalades bestämda öns-ke-
mål om att den nya organisationens verksam-
het skulle förankras bland medborgarna i me-
dlemsstaterna. Därför finns det nationella 
förbund som stöder FN-arbetet, i Sverlge är 
det Svenska FN-förbundst som bl a informer-
ar om FNs verksamhet.

EU, Europaunionen är en ny maktfaktor med 
nya makthavare.
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Förenta nationerna, FN.

Den 24 oktober 1945 trädde FNs stadga 
i kraft. Sverige blev medlem 1946. I juni 
1993 var 183 länder med i FN. 

FNs reguljära budget för 1993 uppgick 
till ca en miljard dollar. Varje medlemsland 
betalar efter en bidragsskala som general-
församlingen fastställer. Sverige betalade 
1993 1,11% av budgeten och USA mest, 
25%. Medlemsländerna kan också ge fri-
villiga bidrag till bl a FNs utvecklingsarb-
ete. De självständiga fackorganen har egna 
budgetar.

FNs generalförsamling har ordinarie 
möte varje höst. Där diskuteras alla frågor 
som rör FNs arbete. Varje land har en röst. 
Generalförsamlingens beslut är inte bin-
dande för medlemsländerna, de är rekom-
mendationer.

Säkerhetsrådet arbetar med frågor som 
rör fred och säkerhet i världen. Rådet har 
15 medlemmar, varav fem ständiga, som 
också har vetorätt : Frankrike, Kina, Ryss-
land, Storbritannien och USA. Övriga tio 
medlemmar väljs av generalförsamling på 
två år. Rådets beslut är bindande för FNs 
medlemsländer. Rådet finns alltid på plats i 
New York och kan samlas inom 24 timmar 
om en kris uppstår någonstans i världen.

Ekonomiska och sociala rådet, ECO-
SOC, samordnar det ekonomiska och so-
ciala arbete som utförs av FN och de själv-
ständiga fackorganen. Det handlar bl a om 
världshandel, jordbruk, utvecklingsbi-
stånd, flyktingar och barnens situation. 
Rådet har 54 medlemmar och sammanträd-
er under två perioder per år.

Internationella domstolen finns i Haag 
och behandlar konflikter mellan länder. 
Förvaltarskapsrådet har uppgifter i sam-
band med kolonier och har numera nästan 
ingen verksamhet eftersom kolonierna näs-
tan helt är avskaffade.

FNs sekretariat  har cirka 12000 tjänste-
män, varav cirka 5000 i New York. Gen-
eralsekreteraren väljs för fem år av general-
församlingen på förslag av säkerhetsrådet, 
och är sedan 1992 egyptiern Boutros 
Boutros-Ghali.

FNs makt i världen beror av medlems-
ländernas önskemål,och de varierar. Under 
det kalla krigets dagar hade säkerhetsrådet 
genom vetorätten svårt komma till beslut.

De politiska makthavarna.
Till makthavarna i världen kan man i 

första hand räkna de olika ländernas poli-
tiska ledningar. De flesta länderna anser sig 
vara demokratier, även om de demokratiska 
processerna fungerar dåligt , även i de mest 
demokratiska länderna.

Formellt är det så, att folkens viljor ans-
es representerade av  folkvalda församlin-
gar, parlament, riksdagar o d. Som verk-
ställande organ har länderna regeringar, 
som fungerar på uppdrag av parlamenten.  
Den lagstiftande makten tillkommer vanli-
gen parlamenten. I Sverige är bestämmelser  
av riksdagen lagar, medan bestämmelser 
utfärdade av regeringen är förordningar.

De demokratiska styrelseskicken är i 
historiskt perspektiv vanligen  mycket sena 
företeelser och föregicks vanligen av sy-
stem med regerande furstar. I Sverige slog 
demokratin inte igenom förrän omkring 
1914,  efter en konflikt mellan kungen och 
riksdagen. Sveriges kung har nu bara rep-
resentativa uppgifter.
Statsministrar från 1932:
Per Albin Hansson (s)      1932-1946
Tage Erlander (s)              1946-1969 
Olof Palme (s)                  1969-1976 
Thorbjörn Fälldin (c)        1976-1978
Ola Ullsten (fp)                 1978-1979
Thorbjörn Fälldin (c)        1979-1982 
Olof Palme (s)                   1982-1986
Ingvar Carlsson (s)           1986-1991
Carl Bildt (m)                    1991-1994
Ingvar Carlsson (s)           1994-1996
Göran Persson                  1996-
    I en del länder finns presidenter, som har 
representativa uppgifter motsvarande 
svenske kungens, i en del andra länder 
finns presidenter som också har vissa 
maktbefogenheter, tex i USA, Frankrike, 
Ryssland, Finland.

Där det finns politiska partier har de  
makt i den mån  de blir representerade i de 
demokratiskt valda församlingarna.

Genom att underteckna internationella 
konventioner o d frånhänder sig  länderna 
på olika sätt  den fulla friheten att agera i 
världen. Sverige har genom sitt medlemss-
kap i EU frånhänt sig många möjligheter att  
besluta efter svenskarnas tycken. I EU stif-
tas lagarna, tvärsemot det vanliga i de-
mokratierna, av ministerrådet, medan EU-
parlamentet mest är rådgivande. 
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Makt och inflytande.

 De som är valda till riksdagen och 
därmed har inflytande över regeringen, och 
de som är valda till politiska församlingar 
på lägre nivåer har stor makt att påverka ut-
vecklingen, även om de ofta vill göra gäl-
lande att de är nära maktlösa.

Enskilda människor för övrigt har möj-
lighet utöva politisk makt vid de allmänna 
valen, som i Sverige under ett par decenni-
er hållits vart tredje år men som i fortsät-
tning ska hållas bara vart fjärde år. Vid 
dessa val väljer folket representanter till 
riksdagen mm och man spelar med att  de 
valda representerar folket, vilket de i någon 
mån gör, men  i diskutabel omfattning   

Mellan valen kan enskilda människor ha 
makt genom kapital de äger, om kapitalen 
är tillräckligt stora, men har vanligen inte 
mycket att säga till om, om de inte fått nå-
gra maktbefogenheter genom organisation-
er o d.

Organisationer med makt på olika sätt är   
de politiska organens verkställande organi-
sationer i den s k offentliga sektorn, privata  
affärsföretag för produktion och försäljn-
ing 

av varor, för transporter mm  och bransch-
organisationer för sådana företag, arbetsgi-
vareorganisationer, löntagarorganisationer, 
penninginrättningar mm och företag som 
sysslar med information och psykisk påve-
kan på människor. 

Enskilda människor sägs ha makt ge-
nom att välja varor och tjänster de efterfrå-
gar, men det är en makt som vanligen torde 
föga förbättra jämlikheten i världen och 
föga medverka till att utrota fattigdomen.

Enskilda människor har i demokratierna 
sin främsta makt att påverka de internation-
ella förhållandena och fattigdomen i världen 
genom att påverka de politiskt valda, vilket 
innebär en trög och långsam process.

Att på samma sätt påverka de inhemska 
förhållandena är något lättare, men bjuder 
på många svårigheter. Vill man få politiker-
na att ändra något måste man vanligen ås-
tadkomma en stark opinion genom mass-
medier, genom tidningar och TV o d,  på 
sådant sätt och vid sådana tidpunkter att det 
passar in i de valda politikernas  kampanjer 
för att bli återvalda.

Betydelse för utvecklingen har dock alla 
genom sina verksamheter.
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Materiens kretslopp.

Materiens kretslopp har sedan slutet på 
1960-talet varit föremål för stor uppmärk-
samhet och många utredningar om dem har 
gjorts.

På svenska finns en bok ”Omsorg om 
jorden. En strategi för överlevnad”, utgi-
ven 1993 av Svenska Naturskyddsförenin-
gen, Världsnaturfonden WWF, Miljö-
vårdsberedningen och SIDA. Den bygger 
bl a på utredningar av Internationella natu-
vårdsunionen IUCN, och FNs miljöpro-
gram UNEP.

I det följande bifogas kopia av inne-
hållsförteckningen och av en sammanfat-
tning om Energi och tillgångar på sid 109-
110.

I förordet betonas tre övergripande mål:
* fundamentala ekologiska processer och 
livsuppehållande system måste bevaras,
* den gentiska variationen och den biolo-
giska mångfalden måste behållas,
* allt utnyttjande av arter och ekosystem 
måste vara uthålligt.

Där nämns vidare: ”Tillsammans med 
Agenda 21, konventionen om bevarande av 
den biologiska mångfalden och andra do-
kument från Riokonferensen 1992, kom-
mer  Omsorg om  Jorden  att utgöra ett vik-
tigt underlag i arbetet på alla nivåer i sam-
hället. 

Den här boken innehåller en insiktsfull 
genomgång av olika miljöproblem och 
handfasta och konkreta råd om vad som 
kan och måste göras för att komma till rätta 
med dem. Ingen beskutsfattare behöver 
säga att ´vi inte vet tillräckligt´. Finns bara 
viljan att visa omsorg om vår Jord är här 
alla fakta och förslag till åtgärder som 
krävs.

Det framtida samhället - i Sverige och 
andra länder - måste byggas på grundtan-
ken om en uthållig utveckling. Det är en 
livsnödvändig utgångspunkt för oss och 
kommande generationer.”

Statistiska centralbyrån, SCB, har 1993 
givit ut en bok ”Naturmiljön i sif-
fror.Fjärde utgåvan”. I det följande bifogas 
kopia av innehållsförteckningen och av en 
bild i bo-ken om materialströmmar genom 
det svenska samhället. 

”Omsorg om jorden”. Bok 1993. 
Innehållsförteckning.

Förord till den svenska utgåvan     7
Förord              8 
Del I Principerna för ett uthålligt 
sätt att leva
Kapitel 1 Att bygga ett uthålligt samhälle 12 
Kapitel 2 Respekt för och omsorg 
                om allt levande                         19
Kapitel 3 Förbättring av människors 
                livskvalitet                 26
Kapitel 4 Bevara Jordens livskraft
                och mångfald                 39
Kapitel 5 Att inte överskrida Jordens 
                bärkraft                 63
Kapitel 6 Förändrade attityder                 76
Kapitel 7 Ökade möjligheter för samhäl-
                len att ta hand om den egna 
                miljön                                      83
Kapitel 8 En nationell ram för att inte-
                grera miljö- och naturvård med
                utveckling                        92
Kapitel 9 Skapa en global allians           111

Del II Ytterligare åtgärder för ett 
uthålligt sätt att leva
Kapitel 10 Energi              127
Kapitel 11 Företag,industri och handel 136
Kapitel 12 Människans bosättningar     147
Kapitel 13 Åker och betesmarker          155
Kapitel 14 Skogar               172
Kapitel 15 Färskvatten                         191
Kapitel 16 Oceaner och kustområden    210

Del III Genomförande och upp-
följning
Kapitel 17 Genomförande av Strategin  229

Bilagor
Bilaga 1  Nettoprimärproduktion som 
utnyttjas av människan eller förstörs 
genom människans verksamheter          262
Bilaga 2  Klassificering av 160 länder
              i förhållande till inkomst   264
Bilaga 3  Förväntad livslängd vid 
               födseln i 160 länder                266
Bilaga 4  Skyddade områden, kate-
               gorier och målsättningar   268
Bilaga 5 Klassificering av länderna 
               efter deras förbrukning av 
               kommersiell energi per per-
                son och totala fertilitetstal      270
Bilaga 6  Indikatorer på uthållighet        273
Bilaga 7  Beräknade kostnader för att 
                genomföra viktiga delar av 
                Strategin (miljarder USD)      278
Bilaga 8  Strategier för uthållighet.        280
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Omsorg om Jorden

  

 ”Kapitlen 2-8 har behandlat de många as-
pektema på det komplexa sambandet mel-
lan miljö- och naturvård a ena sidan och ut-
veckling och ekonomi å den andra. Tillför-
sel till och utbyte från ekonomin inom ram-
en för miljön visas i förenklad form i figur 
3. 
    Jorden (den ovala figuren) innehåller 
och begränsar allt utom energin från solen. 
Solenergin ( 1 ) driver fotosyntesen i de 
gröna växtema, cirkulerar vattnet från 
oceanena till atmosfären och tillbaka igen, 
cirkulerar de globala luftmassoma samt 
värmer jordarna. Våra liv och vår ekonomi 
är beroende av dessa ekologisika process-
er. Solenergi (2) finns ockå tillgänglig i 
ekonomiskt an- vändbara former (E) - t.ex. 
kolväten, vatten- och vindkraft, etc. 
   Dessa energiformer driver de omvand-
lingsprocesser (C) som är centrala för eko-
nomin och som påverkar miljön. Naturtill-
gångar (N) - naturresurser och miljöförut-
sättningar (som flyter via 3) mänskliga till-
gångar (H) - människors färdigheter, 
kunskaper, intellekt och kraft (flyter via 4), 
och fysiska anläggningar och infrastruktur 
(P) - bostäder, fabriker, maskiner, trans-
port- och kommunihtionssystem (flyter via 
5) utgör förutom energi, insatsvaror 
(produk- 

tionsfaktorer) vid omvandlingen. 
    Omvandlingen resulterar i värmeförlus-
ter( 13) som kan återvinnas (14) och åter-
användas. Det synliga resultatet (6) av om- 
vandlingen är materiellt välstånd (W) och 
avfall (Wa). Det materiella välståndet ska-
par de varor och tjänster som människor 
behöver (7) eller önskar sig (8). Avfallet 
kan i vissa fall återvinnas och återanvändas 
(15) för att bidra till det materiella välstånd-
et. Det materiella välståndet används för de 
investeringar (9) som behövs för att vid-
makthålla omvandlingsprocessen och säkra 
uthållighet. Investeringarna måste fördelas 
mellan produktionsfaktorerna. 
    Det har funnits en tendens att förbruka 
naturtillgångar för att bygga upp fysiska 
anläggningar (12) inklusive anläggningar 
för energiutvinning (12a) och tillåta en hög 
oinskränkt konsumtion (8). Människornas 
utveckling (10) genom praktisk och teore-
tisk utbildning och hälsovård (inklusive fa-
miljeplanering) försummas ofta, och bris-
ten på investeringar för att bevara eller res-
taurera naturtillgångama (11) har varit näs-
tan katastrofal. Många av de atgärder som 
rekommenderas i denna strategi syftar till 
att omfördela investeringar för att rätta till 
dessa obalanser.” 
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”Naturmiljön i siffror” Bok från 
SCB 1993. Innehållsförteckning.

Tecken och forkortningar , sid       4
Läsanvisningar                                  5
1 Miljöproblem
Miljöproblem i ett internationellt 
perspektiv                   8
Klimatförändringar                                 10
Växthuseffekten                                      12
Befolkning och markanvändning     14
Skog som ekosystem och naturresurs     16
Det förorenade havet                               18
Inlandsvatten                                           20
Försurning                                              24

2 Miljöpåverkande faktorer          
26
Utsläpp och utsläppskällor                 28
 - Markanvändning                                  34
 - Befolkning och tätorter                        36
 - Vattenbruk                                           40
 - Jordbruk                                              41
 - Skogsbruk                                           51
 - Bergsbruk                                            56
 - Industri                                                60
 - Kemikalier i samhället                          69
 - Energi                                                  78
 - Trafik                                                   85
 - Kommunala reningsverk                 92
 - Avfall                                                   96
Återvinning och återanvändning            100
Konsumtionsmönster                            102
Avrinningsområden                               104

3 Miljötillståndet
Luft                                                       110
 - Klimat och väder                                111
 - Luftföroreningar och deposition        114
 - Luftkvalitet i tätorter                           121
Mark                                                      124
-Berggrund och jordarter                       125
- Markförsurning                                   126
Radioaktivitet                                        131
Skogens tillstånd                                   132
Skogsskador                                         135
Odlingslandskapet                                 138
Våtmarker                                              143
Biologisk mångfald                               144
- Hotade växter och djur                        146
- Däggdjur och fåglar                            150
Ozonskador                                           154
Miljögifter i organismer                         155
Vatten                                                    156
- Vattnets kretslopp                               156

- Havet                                                  157
- Floder                                                 170
- Sjöar                                                   176
- Grundvatten                                        184
Hälsorisker i miljön                               186

Miljövård
Lagbestämmelser och myndigheter        192
Miljöpolitiska beslut                              194
Internationellt miljövårdssamarbete       196
Nationalparker och andra skyddade 
områden                197
Kalkning                                               199
Miljöövervakning                                  200
Miljö och ekonomi                                 202

Svensk-engelsk ordlista                         208
Engelskt sakregister                               214
Ordförklaringar                                      217
Sakregister                                             220

Förteckning i boken,
om miljöproblem:

Lokalt.
* Tungmetaller i luft, mark och växter t.ex.  
   från industriutsläpp.
* Buller.
* Lukt.
* Luftfororeningar.

Regionalt.
* Eutrofiering.
* Gifter i marken.
* Landskapsförändringar t.ex. genom
   gruvdrift och jordbruk.

Över hav och kontinenter.
* Eutrofiering.
* Försurning.
* Miljögifter.
* Radioaktivitet.

Globalt.
* Klimalförändringar genom ozonskiktets
  förtunning och växthuseffekt.
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Från SCBs bok 1993

  ”Figuren ovan är en mycket schematisk 
bild av materialströmmar genom det svens-
ka samhället. Den visar mängder av materi-
al som hanteras i samhället årligen. Räknat 
per person rör det sig om ca 12 ton årligen. 
De råvaror som används i industrin är: bi-
ologiska från åker, skog, sjöar och hav, 
fossila som olja, gas och kol, oorganiska i 
form av malmer och mineral, luft och vat-
ten. Råvarorna används i den industriella 
produktionen och omvandlas där. Denna 
omvandling sker genom att man kombiner-
ar olika material som reagerar på ett kom-
plicerat sätt under successiv tillförsel av 
energi i form av bränslen och elkraft. 
   Biologiska material utvinns inom jord-

                      Teckning:Hans Nilsson

bruk, skogsbruk och fiske och går sedan 
framför allt till livsmedelsindustri och mas-
sa- och pappersindustri, men även t.ex. till 
textilindustri och kemisk industri. Bränslen 
används till bostadsuppvärmning, transpor-
ter och inom industriproduktionen.Malmer-
na bearbetas till metaller. Mineralerna om-
vandlas i bl.a. byggnadsmaterialindustrin 
och den kemiska industrin men används 
även direkt som fyllnadsmaterial vid hus- 
och vägbyggen. Förr eller senare blir de ut-
vunna materialen avfall antingen i fast form 
eller som utsläpp till luft eller vatten.   Käl-
la: Industrinsavfall, NilsTiberg, institution-
en för samhällsbyggnadsteknik, Högskolan 
i Luleå.” 
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Innehållsförteckning – Agenda 21

Kap. 1 Förord.

Avsnitt I: Sociala och ekonomiska dimen-
sioner.
Kap. 2 Internationellt samarbete för 
att påskynda en hållbar utveckling i ut-
vecklingsländer och därmed förknippad 
nationella politik
Kap. 3 Fattigdomsbekämpning.
Kap. 4 Förändring av konsumtions-
mönster.
Kap. 5 Demografisk dynamik och 
hållbar utveckling.
Kap. 6 Skydda och främja männis-
kors hälsa.
Kap. 7 Att främja en hållbar utveck-
ling av boende och bebyggelse.
Kap. 8 Att integrera miljö och ut-
veckling i beslutsfattandet.

Avsnitt II: Att bevara och förvalta resurs-
er för utveckling.
Kap. 9 Skydd av atmosfären.
Kap. 10 En integrerad syn på planer-
ing och hushållning av markresurser.
Kap. 11 Åtgärder mot avskogning.
Kap. 12 Hantering av känsliga eko-
system: Bekämpning av ökenspridning 
och torka.
Kap. 13 Hantering av känsliga eko-
system: Hållbar utveckling av bergsområ-
den.
Kap. 14 Att främja ett hållbart jord-
bruk och en hållbar landsbygdsutveckling
Kap. 15 Bevarande av den biologiska 
mångfalden.
Kap. 16 Miljöanpassad hantering av 
bioteknik.
Kap. 17 Skydd av oceaner, alla slags 
hav, inkl. slutna och halvslutna hav och 
kustområden, samt skydd, rationell an-
vändning och utveckling av deras levande 
tillgångar.

Kap. 18 Skydd av kvalitet och tillgång 
på färskvattenresurser: Integrerade stra-
tegier för utveckling, styrning och an-
vändning av vattenresurserna.

Kap. 19 Miljöanpassad hantering av 
giftiga kemikalier och åtgärder mot den 
olagliga internationella handeln med gifti-
ga och farliga produkter. 

Kap. 20 Miljöanpassad hantering av 
miljöfarligt avfall och åtgärder mot den 
olagliga internationella handeln med mil-
jöfarligt avfall.
Kap. 21 Miljöanpassad hantering av 
fast avfall och avloppsvatten.
Kap. 22 Säker och miljöanpassad 
hantering av radioaktivt avfall.

Avsnitt III. Att stärka viktiga samhälls-
gruppers roll.
Kap. 23 Förord till avsnitt III.
Kap. 24 Globala åtgärder för kvinnor 
med sikte på en hållbar och rättvis utveck-
ling.
Kap. 25 Barn och ungdomars roll för 
hållbar utveckling.
Kap. 26 Att erkänna och stärka urs-
prungsbefolkningars och deras samhäl-
lens roll.
Kap. 27 Att stärka de icke–statliga or-
ganisationernas roll: Samarbetspartners 
för en hållbar utveckling.
Kap. 28 Lokal myndigheters initiativ 
till stöd för Agenda 21.

Kap. 29 Att stärka arbetstagarnas och 
deras fackföreningars roll.
Kap. 30 Att stärka näringslivets roll.
Kap. 31 Teknik– och vetenskapssam-
hället.
Kap. 32 Att stärka jordbrukarnas roll.

Avsnitt IV: Medel för genomförande

Kap. 33 Finansiella resurser och me-
kanismer.

Kap. 34 Överföring av miljöanpassad 
teknologi, samarbete och kapacitetsup-
pbyggnad.

Kap. 35 Forskning för en hållbar ut-
veckling.

Kap. 36 Att främja utbildning och 
höja det allmänna medvetandet.

Kap. 37 Nationella mekanismer och 
internationellt samarbete för kapacitetsut-
byggnad.

Kap. 38 En internationell institutionell 
ordning.

Kap. 39 Internationella rättsliga in-
strument och mekanismer

Kap. 40 Information för beslutsfat-
tande.
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Det stora kretsloppet.       

Det har på senare tid blivit modernt att 
tala om kretslopp, och det man då menar är 
materiens kretslopp i människornas ekono-
miska verksamheter, från råvaror till varu-
produktion, förbrukning av varor och åter-
användning av det förbrukade.

Men det stora mest intressanta kretslop-
pet gäller det stora kretsloppet från indivi-
dernas inre  psykiska processer till de poli-
tiska styrningarna, som styr de ekonomis-
ka verksamheterna, som påverkar de kul-
turella verksamheterna som påverkar indi-
vidernas psyken, deras välbefinnande och 
vilja att påverka de politiska styrningarna 
etc.
  För att kunna leva sitt liv på bra sätt 
behöver individerna kunskaper om detta 
stora kretslopp.

Individens önskemål och handlande be-
ror av hur riktiga hennes kunskaper är om 
världen.

Individen behöver kunskaper om sitt 
eget psyke och hur det fungerar, behöver 
kunskaper om de politiska processerna och 
deras möjligheter, behöver kunskaper om 
hur olika verksamheter beror av varandra, 
hur universum och den döda och levande 
materien är beskaffad. Och vidare:

 Ekonomiska / teknologiska verksamheter:
Individen behöver kunskaper om hur 

man bör sköta sin kropp, vad man bör äta 
och vad man bör undvika, tex alkohol och 
droger, kunskaper om sjukdomar och  hur 
de botas.
  Kunskaper om hur man kan konstruera 
hjälpmedel i form av redskap och maskiner

Kunskaper om hur man odlar jorden, 
håller djur till föda od och sköter naturen.

Kunskaper om hur man lagar mat och 
sköter ett boende, hur man sköter 
hygienut-rustning för uppvärmning, vatten 
och av-lopp, sophantering, hur man sköter 
hushållsekonomin od.

Kunskaper om adminstrationsverksam-
heter, offentliga icke-politiska verksamhet-
er ( bl a kunskaper om militära verksam-
heter), handels-, kommunikations- och 
tran-sportverksamheter, penningverksam-
heter ,  kunskaper om företagsledning och  
förhållanden på arbetsplater o d

Kunskaper om tillverkning av varor, 
byggnader och anläggningar. 

Kulturella verksamheter: 
Individen behöver kunskaper om  fysis-

ka och social miljöer och hur de påverkar 
individens psyke, behöver kunskaper om 
språk, skönlitteratur och tidningar och lit-
teratur som beskriver händelser i världen 
och världens geografi och historia .

De fysiska och social miljöerna kan ge 
upplevelser, skönhetsupplevelser o d som 
kan ge inidivden en känsla av ”hälsosamt 
och rikt liv i samklang med naturen”, som 
det står i Riodeklarationen. I deklarationen 
om de mänskliga rättigheterna står i artikel 
27, att envar har rätt att fritt taga del i sam-
hällets kulturella liv, att njuta av konsten. 

Byggnader, anläggningar och bruksför-
emål  används vanligen i första hand  prak-
tiskt och utformas efter det sociala liv de 
tjänar. De kan utformas så, att det ger skö-
hetsupplevelser och så att de mer eller 
mindre understyker det sociala livet.

 Byggnader och anläggningar från äldre 
tider speglar vanligen de äldre tidernas so-
ciala liv,och speglar levnadssätt och jäm-
likhetsförhållanden som  inte stämmer med 
vår tids ambitioner om jämlikhet och allas 
lika värde. Äldre tiders slott och herresäten 
speglar  de gamla tidernas ojämlikhet. Vår 
tids monumentala bankpalats och shopping-
centra speglar den nutida kommersialismen 
och understödjer och befrämjar kommer-
sialisternas intressen. Byggnader och an-
läggningar används praktiskt, men ger gen-
om utformningen också information om det 
sociala livet och påverkar människornas 
uppfattningar om hur livet bör levas.

Den nutida reklamen befrämjar konsum-
tion av varor och tjänster på ett sätt som 
ofta strider mot  Riodeklarationens krav om  
återhållsamhet i konsumtionen. Affärslivet i 
de rika länderna inbjuder till slöseri, som 
inte rimmar med den sparsamhet som be-
hövs för att det ska bli möjligt att förbättra 
villkoren för folken i u-länderna. Bild-
konst, musik, teater, sällskapsnöjen och 
sport o d kan vara källa till rika upplevels-
er, men också vara destruktiva. Filmer med 
våld gör i viss mån reklam för våld.
     Beteenden i det sociala livet smittar av 
sig på gott och ont. De kulturella verksam-
heterna, med det som händer i de sociala 
miljöerna, påverkar individens upplevelse 
av livet som  rikt eller eländigt, och formar 
hennes uppfattningar om lämpligt beteende.
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Verksamheter som formar världens 
framtid.

9. Saklitterära verksamheter  i blandade 
ämnen och om  allmän geografi, biografi 
och allmän historia.
Verksamheter i blandade ämnen. Allmän geografi. 
Biografi. Allmän historia. 

8. Språkliga och skönlitterära verksam-
heter.Språk.Språkvetenskapliga verksamheter. 
Litteraturvetenskap, litteraturhistoria. Skönlittera-
tur på olika språk. 

7. Formgivning av fysiska och sociala 
miljöer o d. Övergripande formgivning av fy-
siska miljöer (stadsplaner mm). Formgivning av 
byggnader och anläggningar. Formgivning och 
visning av konstföremål, museiföremål. Form-
givning av bruksföremål. Grundläggande form-och 
bildverksamhet. Konstmåleri. Formgivning av gra-
fisk konst, trycksaker. Fotografiskt arbete. Musi-
kaliskverksamhet. Artistunderållningsverksamhet, 
teater, sällskapsnöjen. Verksamheter med sociala 
miljöer, sociala relationer. Verksamheter med 
sport, gymnasik, utomhuslekar o d.
         
6. Ekonomiska / teknologiska verksam-
heter. Hälso-och sjukvård. Hygien- och räd-
dningsverksamheter.Ingenjörsverksamheter 
(konstruktion). Biologisk produktion, jordbruk, 
skogsbruk, jakt och fiske. Hushållsarbeten, energi- 
och hygienförsörjning. Administration, distribu-
tion, kom-munikation, organisation, bl a militära 
verksamheter.Tillverkning av kemivaror, bearbet-
ningsvaror, komplexvaror, och byggnader och an-
läggningar.

*****************************
Statistik om verksamheter mm
    I den offentliga statistiken i Sverige 
före- kommer bl a följande klassificerin-
gar:
* Klassificeringar av yrken enligt NYK, 

Nordisk yrkesklassificering.
* Klassificeringar av näringsgrenar en-

ligt SNI, Svensk näringsgrensindel-
ning.

* Klassificeringar av utbildningar enligt 
SUN,Svenskutbildningsnomenklatur

* Klassificeringar av varor enligt SITC, 
Rev.3, FNs varugruppering för 
utrikeshandelsstatistik. 

1. Individernas inre psykiska verksamhet-
er.Kunskaper, erfarenheter, visioner, känslor, vär-
deringar, ideologier, psykiska mekanismer, logik, 
moral.
2. Religioner.

3. Politikvetenskaper och politiska verk-
samheter. Statistik- och demografiverksamheter. 
Statsvetenskapliga verksamheter. Nationalekono-
miska vetenskapliga verksamheter. Juridiska lag-
tolkningsverksamheter. Offentlig politisk förvaltn-
ing. Demokratiskt valdas verksamheter. Politisk 
planering. Planering av politiska / demokratiska 
styrningar. 

4. Sambandsforskningsverksamheter. Un-
dersökningar om samband mellan olika verksam-
heter.

5. Naturforskningsverksamheter. Matema-
tik, matematikforskning. Astronomi, geodesi. 
Rymdforskning. Fysik. Kemi. Geologi, meteorol-
ogi, hydrologi . Paleontologi, arkeologi . Biologi. 
ekologi, mikrobiologi. Botanik .Zoologi .                                                                                                                

**********************************
 På närmast följande sidor visas 
* Statistik om familjerna i Sverige och 

Sveriges befolkning 1990 .
* Förvärvsarbetande i Sverige 1990 ef-

ter yrken enligt NYK.
* Förvärvsarbetande i Sverige 1990 och 

1991 efter näringsgrenar  enligt SNI.
* Huvudgrupperna i SUN.
* Huvudgrupperna i SITC,Rev 3.

I nästa kapitel kommer bl a yrken, när-
ingar och utbildningar att klassificeras i ett 
klassifikationssystem uppbyggt enligt 
kretsloppet i bilden här ovan.      320



Familjer 1990 efter familjetyp och antalet hemmavarande barn under 18 år.
Enligt tabell 224 i SÅS 1993. Sverige.
Gifta /samtaxerade    0 barn 1 barn 2 barn 3 barn 4+barn Summa
båda förvärvsarbetar 421 525 299 344 276 922  95 473  20 263 1 113 527 
Gifta/samtaxerade
en förvärvsarbetar 181 518  36 459   27 942  15 089    7 307    268 315
Gifta/samtaxerade
ingen förvärvsarbetar 370 000    6 714    5 313    2 631    1 789    386 447
Ensamstående män     1 359 091   25 918    6 585    1 185       288 1 393 067
Ensamstående kv.      1 314 721 159 302   58 251  13 198    3 099 1 548 571

Summa gifta 973 043 342 517 310 177 113 193  29 359 1 768 289
Summa ensamma       2 673 812 185 220   64 836   14 383    3 387 2 941 638
Summa                      3 646 855 527 737 375 013 127 576  32 746 4 709 927

Sveriges befolkning 1990 enligt FoB 90: 4 242 351 män+4 345 002 kv= 8 587 353
varav 65+ år 1540 000=427 000 gifta män+334 000 gifta kv+230 00 og m+549 000 og kv

SÅS 1994. Tab. 206.  Förvärvsarbetande
befolkning  i Sverige efter yrke i november 1990 .
Klassificering enligt NYK, Nordisk yrkesklassificering.

Samtliga Därav
NYK  0 kvinnor
Tekniskt, naturvetenskap-
 ligt,samhällsvetenskapligt,
 humanistiskt och konst-
 närligt arbete 663 990 280 647

NYK  1
 Hälso- och sjukvårdsarbete,
 socialt arbete 658 746 579 300

NYK  2
Administrativt, kameralt och
 kontorstekniskt arbete         648 116 425 591

NYK  
Kommersiellt arbete             362 751 177 744

NYK  4
Lantbruks-, skogs-
 och fiskeriarbete                      134 574  29 229

NYK  5
Gruv-, stenbrytnings- och
 petroleumutvinnings-  
 arbete m. m.  7 219        214

NYK  6
Transport- och kommuni- 
 kationsarbete                      237 129    70 341

NYK  7/8 
Tillverkningsarbete,    
 maskinskötsel m. m.             956 447     155 863

NY
Servicearbete m. m.           822 521     438 755

Samtliga yrken                         4 491 493  2 157 684
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SÅS 1994. Tab. 206.  Förvärvsarbetande
befolkning efter yrke i november 1990 

Samtliga Därav
kvinnor

Tekniskt, naturvetenskap-
 ligt,samhällsvetenskapligt,
 humanistiskt och konst-
 närligt arbete 663 990 280 647

Tekniskt arbete 257 990   25 790
 Kemiskt o fysikaliskt arbete,
 laboratoriearbete   32 288   20 548
 Biologiskt arbete                                   7 114     2 445
 Pedagogiskt arbete  263 501 182 168
 Religiöst arbete                                  10 597     5 295
 Juridiskt arbete   11 788       3 419
 Litterärt och journalistiskt
 arbete  m.m.                                       27 616   13 612
 Konstnärligt arbete    35 191   14 464
 Övrigt tekniskt, naturveten-
 skapligt,samhällsvetenskap-
 ligt,humanistiskt m.m. arbete   179 05   12 908

 Hälso- och sjukvårdsarbete,
 socialt arbete 658 746 579 300
 
 Hälso- och sjukvårdsarbete 295 703 253 783
 Rörelse- o arbetsterapiarbete    21162   19 160
 Tandvårdsarbete   27 433   22 306
 Apoteksarbete   10 086     9 493
 Veterinäirarbete m. m.     1 924        961
 Socialt arbete  289 931 266 917
 Miljö- och hälsoskyddsarbete      5 312     1 692
 Övrigt hälso- och sjukvårdsarbete,
 socialt arbete m.m.     7 195     4 988

Administrativt, kameralt och
 kontorstekniskt arbete 648 116 425 591
 
 Samhällsadministrativt arbete   38 369   19 382
 Företagsadministrativt arbete   49 995   12 086
 Personalarbete m. m.   23 209   14 502
 Redovisningsarbete m.m.   90 889   62 216
 Sekreterar- och maskinskriv-
 ningsarbete m. m. 238 673 222 069
 ADB-arbete m. m.   66 623   21 151
 Ekonomiskt och statistiskt
 utredningsarbete   23 349     9 231
 Övrigt administrativt, kame-
 ralt o kontorstekniskt arbete 117 009   64 954
 
Kommersiellt arbete 362 751 177 744
 
 Reklamarbete, försäljning av
 egendom, tjänster m. m.   39 834   14 255
 Inköpsarbete   17 868     6 825
 Varuförsäljning 304 931 156 570
 Övrigt kommersiellt arbete        118          94

Lantbruks-, skogs-
 och fiskeriarbete 134 574   29 229

 Jordbruks-, trädgårds- och
 skogsbruksledning   77 751   19 038
 Jordbruks- och trädgårds-
 arbete, djurskötsel   32 472     9 122
 Viltvård och jakt        193            4
 Fiskeriarbete m.m.     3 243        128
 Skogsarbete   20 915        937 
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Gruv-, stenbrytnings- och
 petroleumutvinnings- 
 arbete m. m.    7 219     214

Transport- och kommuni-
 kationsarbete 237 129 70 341

 Sjöbefälsarbete     4 589        30
  Däcks- o maskinpersonalarb.     4 097      218
Flygarbete     1 796        71
 Lok- o motorvagnsförararbete     3 288      108
 Vägtrafikarbete m. m. 108 063   8 872
 Konduktörsarbete, trafik- och
  fraktassistentarbete   12 504   4 038
Tratikledning och trafik-
  arbetsledning     8 553   1 360
Post-o teleexpeditionsarbete   35 300 31 472
 Postiljons- och expeditions-
 vaktsarbete   58 455 24 149
 Övrigt transport- och
 kommunikationsarbete        484        23
 
Tillverkningsarbete,
 maskinskötsel m. m. 956 447 155 863

 Textilarbete     7 098   3 728
 Sömnadsarbete m. m.   18 844 15 033
  Sko- och lädervaruarbete     2 551   1 005
Stål-, metallverks-, smides-
 och gjuteriarbete   24 539   2 373
 Finmekeniskt nrbete   15 929   5 017
 Verkstads- och byggnads-
 metallarbete 280 173 28 871
 Elektroarbete 108 187 17 201
 Trävaruarbete   47 326   7 050
 Målnings-o golvbeläggningsarb   38 285   1 877
 Övrigt bygg-o anläggningsarb. 126 134      754
 Grafiskt arbete   36 897 11 870
 Glas-, keramik-o tegelarbete     4 592   1 494
 Livsmedels- och tobaksarbete   37 236 12 574
 Kemiskt processarbete, 
 gummi-och plastvaruarbete   31 997   9 954
 Massa- och pappersarbete   20 009   3 928
 Övrigt tillverkningsarbete   11 847   2 835
 Driftmaskinistarbete (energi
 och vattenförsörjningm.m.) 9 942      206
 Godshantering och maskin-
  körning  53 299   3 139
 Paketeringsarbete, lager
 arbete m. m.   80 036 26 815
 Diversearbete 1 526      139

Servicearbete m. m. 822 521 438 755

 Civilt bevaknings- och
 skyddsarbete   50 371 11 093
 Hotell-, restaurang- och
 storhushållsarbete 146 128 114 396
 Husligt arbete        489      463
 Fastighetskötsel och städning 158 291 100 613
 Hygien och skönhetsvård   21 288 17 858
 Tvätt- och pressarbete     7 008   5 077
 Sport och idrott     3 307   1 365
 Övrigt servicearbete     3 959   2 277
 Militärt arbete   18 184      491
 Personer m. ej identifierbara
 yrken eller med ej angiven 
 yrkestillhörighet 413 496 185 122

Samtliga yrken                          4 491 493  2 157 684
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Förvärvsarbetande i Sverige 1990 och 1991 efter näringsgren (SNI) , 

Svensk standard för näringsgrensindelning, enligt Statistisk årsbok för 

Sverige (SÅS)                                                                                                                      

  Samtliga                      Därav 
1990          1991      kvinnor %

SNI   1
Jordbruk,skogsbruk,trädgårds- 
skötsel, jakt och fiske 162 927 119 586   25,0

SNI   2
Brytning av mineraliska
produkter 11 325 11 012   12,3

SNI    3
Tillverkning 902 781 850 908   28,0

SNI    4
El-, gas-, värme-och vatten-
försörjning 33 433 32 827   19,5

SNI    5
Byggnadsverksamhet 306 386 296 121     8,6

SNI    6
Varuhandel, restaurang och
 hotellverksamhet 619 747 589 503   49,8

SNI    7
Samfärdsel, post och tele-  
kommunikationer 317 882 304 055   31,9

SNI    8
Bank-, försäkrings-, fastig-
hets o uppdragsverksamhet 383 180 384 709   46,2

SNI    9
Offentlig förvaltning och 
andra tjänster 1 664 056 1 659 494   71,6

SNI    0
Ej specificerad verksamhet  71 633 56 352   40,5

Samtliga näringsgrenar 4 473 350 4 304 567   48 ,3
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SÅS 1994. Tab. 204. Förvärvsarbetande befolkning
efter näringsgren i november
Klassificering enligt SNI, Svensk standard för näringsgrensindelning.
                                                         Samtliga Därav

1990           1991       kv. %
Jordbruk, skogsbruk, jakt
 och fiske 162 927 119 586   25,0
 Jordbruk, jakt 105 819 88 051   29,1
 Skogsbruk 33 384 29 323   13,6
 Fiske, fiskevård 2 623 2 212   10,8
Brytning av minera-
 liska produkter 11 325 11 012   12,3
Tillverkning 902 781 850 908   28,0
 Livsmedels-, dryckesvaru-
 och tobaksvarutillverkning 83 155 80 972   39,6
 Textil-, beklädnads-, läder-
 och lädervarutillverkning 29 581 26 732   59,3
 Trävarutillverknlng 74 687 69 743   21,4
 Massa-, pappers- och
 pappersvarutillverkning,
 grafisk produktion 128 020 122 506   33,1
 Tillv. av kemiska produkter,
 petroleumprodukter, gummi-
 och plastvaror 74 065 71 965   35,6
 Tillv. av varor av mineraliska
 ämnen, utom metaller 27 008 23 683   20,2
 Metallframställning 43 759 39 105   16,8
 Verkstadsvarutillverkning 435 028 409 074   23,2
 Annan tillverkning 7 478 7 128   43,4
El-, gas-, värme-och vatten-
försörjning 33 433 32 827   19,5
Byggnadsverksamhet 306 386 296 121     8,6
Varuhandel, restaurang och
 hotellverksamhet 619 747 589 503   49,8
 Partihandel o varuförmedling 217 627 216 074   30,4
 Detaljhandel 303 241 Z85 664   61.2
 Restaurang- o hotellverks. 98 879 87 765   60.0
Samfärdsel, post och tele-
kommunikationer 317 882 304 055   31,9
 Samfärdsel 218 019 20S S69   24,2
 Post- och telekommunikationer 99 863 98 486   48,0
Bank-, försäkrings-, fastig-
hets o uppdragsverksamhet 383 180 384 709   46,2
 Bank- o annan finansverksamh. 73 676 70 746   61,5
 Försäkringsverksamhet 42 695 42 882   64,2
 Fastighetsförvaltning o-för-
 medling, uppdragsverksamhet 266 809 271 081   39,4
Offentlig förvaltning och 
andra tjänster 1 664 056 1 659 494   71,6
 Offentlig förvaltning, för-
 svars, polis- och brand-
 skyddsverksamhet 200 445 202 015   46,4
 Renings-, renhållnings- och 
 rengöringsverksamhet 62 892 58 562   58,6
 Undervisning, forskning,  
 sjukvård m.m. 1 204 410 1 206 263   79,8
 Rekreationsverksamhet,
 kulturell serviceverksamhet 71 946 74 026   49,6
 Reparations-, tvätteri- och
 annan serviceverksamhet 60 393 58 100   42,6
 Verksamhet vid Internationella
 organisationer,utländska 
 ambassader o.d.   341 357   62,7
 Offentlig förvaltning m. m.,
 detaljinformation saknas  63 629 60 171   57,6
Ej specificerad verksamhet  71 633 56 352   40,5

Samtliga näringsgrenar 4 473 350 4 304 567   48,3
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Utbildningar enligt
SUN, Svensk utbild-
ningsnomenklatur.
SUN  0
ALLMÄN GRUNDUTBILDNING

SUN  1
UTBILDNING FÖR ESTETISK, 
HUMA-NISTISK OCH RELIGIÖS 
VERKSAMHET

SUN  2
PEDAGOGISK UTBlLDNING

SUN  3
UTBLDNING FÖR FÖRVALTNING, 
HAN-DEL OCH KONTOR SAMT 
EKONO-MISK, SAMHÄLLSVETENS-
KAPLIG O BETEENDEVETENSKAPLIG 
UTBLDNIG

SUN  4
UTBILDNING  FÖR  INDUSTRI  O 
HANT-VERK SAMT TEKNISK OCH 
NATUR-VETENSKAPLIG UTBILDN-
ING

SUN  5
UTBILDNING FÖR TRANSPORT OCH 
KOMMUNlKATION

SUN  6
UTB1LDNING FÖR VÅRDYRKEN

SUN  7
UTBILDNING FÖR LANTBRUK, 
TRÄD-GÅRD, SKOGSBRUK OCH FIS-
KE

SUN  8
UTBILDNlNG FÖR SERVICEYRKEN 
SAMT UTBILDNING FÖR CIVIL BE-
VAKNING OCH MILITÄR TJÄNST

SUN  9
UlBlLDNlNG SAKNAS SAMT 
UTBILD-NING EJ HÅNFÖRLIG TILL 
SPECIFIK HUVUDGRUPP

UTBILDNINGSNIVÅER :
Anges av andra siffran i koderna:
1-2  Förgymnasial utbildning
1        kortare än 9 år (ex folkskola)
2        9 (10) år (ex grundskola)
3-4   Gymnasial utbildning
3        högst 2 årig
4        längre än 2 år
5-7  Eftergymnasial utbildning
5        kortare än 3 år
6        3 år eller längre
7    Forskarutbildning
O    Utbildning saknas

Varor enligt SITC,Rev3, 
FNs varugruppering för 
utrikeshandelsstatistik.
O Livsmedel och levande djur

1 Drycker och tobak,

2 Råvaror, icke ätbara, utom 
bränslen

3 Mineraliska bränslen, smörj-    
      oljor, elström

4 Animaliska och vegetabiliska   
      oljor och fetter

5 Produkter av kemiska och när-
stående industrier

6 Bearbetadde varor,grupperade 
      i huvudsak efter material

7 Maskiner och apparater samt 
      transportmedel

8 Diverse färdiga varor

9 Övriga varor

Statistikserierna 
NYK för yrken, 
SNI för näringar och 
SUN för utbildningar.
  De har vardera 10 huvudgrupper 0-9 , 
men delar in verksamheterna på helt olika 
sätt. Det är bara lantbruk o d som har nå-
gorlunda lika omfång i de tre serierna :

NYK 4 Lantbruks-, skogs- 
och fiskeriarbete. 

SNI 1 Jordbruk, skogsbruk, 
trädgårdsskötsel, jakt 
och fiske.

SUN 7 Utbildning för lant
bruk, trädgård, 
skogsbruk och fiske.

  Indelningen av varor i SITC följer inte 
yrken, näringar eller utbildningar. Varor 
från lantbrukare od finns i SITC, Rev3:
O Livsmedel och levande djur.
1 Drycker och tobak.
2 Råvaror, icke ätbara, utom bränslen.
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Forskningsarbetet om samhällsplaneringens 
problem.

HUVUDDRAGEN. FYRA FORSKNINGSVÄGAR.

  När man ser ut över världen finner man lätt på både nära och långt håll kriser och elände 
som leder till olycka för många. Går det inte att vara litet mer förutseende så att man un-
dviker sorgligheterna ? Kan man inte planera och styra utvecklingen på ett förnuftigt sätt så 
att man når lyckligare förhållanden? Det är utgångspunkten.
  För att få svar på detta har jag bedrivit omfattande forskningsarbeten som gått efter fyra 
vägar:
1. Undersökningar och beskrivningar om världen och alla dess problem med tillstånd och    

förändringar.
2. Konstruktion och beskrivning av ett beskrivningssystem eller ett klassifikationssystem 
 som på ett systematiskt sätt redovisar eller ger en bild av världen och dess problem. I 

systemet klassificeras problemen in så att de och deras samband kan förstås och så att     
systemet kan bli ett hjälpmedel för styrningar mot framtiden.

3. Undersökningar och beskrivningar om planeringar som medel att förbättra världen och 
om beskrivningssystemet-klassifikationssystemet som ett hjälpmedel för planeringar.
4. Förslag om slutsatser och åtgärder som kan förbättra utvecklingen. Några påpekanden 
och förslag som jag menar är särskilt viktiga och av grundläggande betydelse.

  Startpunkten för mina arbeten finns inom väg 3 och hur man bör planera,  men för att 
klara ut detta har jag blivit tvungen gå tillbaka till väg 1 och sortera problemen i väg 2. De 
fyra vägarna bildar en logisk utredningskedja: först inventeras problemen i väg 1, sedan 
systematiseras de i väg 2. Därefter behandlas i 3 planering som metod att förbättra världen 
och klassifikationssystemet som hjälpmedel. Sist anges i väg 4 några förslag.
  Arbetet på de fyra vägarna har gått växelvis varvid strävan alltid varit att ta fram det vik-
tiga och sortera bort det oviktiga. Arbetet innehåller två delar, först en del med forskning 
där jag klargör för mig själv och sedan en del där jag beskriver för andra. Det är två särskil-
da uppgifter av helt olika karaktär.
  Arbetet har pågått sedan mitten av 60-talet. Forskningsarbetet var i princip avslutat 1975 
och 1976 fanns skrivna redogörelser på flera tusen sidor. År 1978 fanns en version på ca 
1400 sidor och en preliminär sammanfattning på drygt 400 sidor. En redovisning av ämnet 
är förknippad med stora pedagogiska problem eftersom det har mycket stor bredd och 
större bredd än vad folk inom de etablerade vetenskaperna, tillämpningsyrkena och läroäm-
nena är vana vid.
  Erfarenheterna under arbetet visade att en någorlunda fullständig redovisning måste bli 
på minst 400 sidor, och en sådan fanns klar 1980: "Hur ska man kunna förbättra världen? 
En sammanfattning om samhällsplaneringens problem". Boken kompletteras av "En katalog 
över verksamheter som förändrar världen" på ca 600 sidor (maj 1983). Som introduktion 
till katalogen gäller "Samhällsplaneringens problem. En presentation" (dec 1981). I mars 
1984 sammanställdes en till ca 150 sidor förkrymt variant av den 400sidor långa boken. 
Den kortare rapporten har titeln "Samhällsplaneringens problem. En kort sammanfattning 
om samhällenas förändringsprocesser och deras hantering med hjälp av ett framtidsinriktat 
klassifikationssystem". 327



I en rapport, Meddelande 1986:5 från Nordiska institutet för samhällsplanering, med ti-
teln: "Samhällsplaneringens problem. Ett klassifikationssystem som hjälpmedel" ger jag i 
broschyrformat, 36 sidor, en ytterligt  kort orientering om det hela.

Med datum 9 februari 1996 har sammanställts två böcker i ämnet:
* ”Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?”, med kapit-

len 1-7 på tillsammans cirka 250 sidor, och  på cirka 250 sidor : 
* ”Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Kapitel 8 
Klassifikationssystemet för verksamheter . En jämförelse med 

DC  (Dewey Decimal Classification) , 
DK   (Universiella decimalklassifikationen) och 
SAB (Sveriges allmänna biblioteksförenings system på svenska bibliotek)”.

  Fundamentalt i forskningsarbetet är klassifikationssystemet i väg 2, men det innebär 
bara en systematisk sortering av världen och dess problem i väg 1. Studierna och analyser-
na i väg 1 är nödvändiga och omistliga förutsättningar för uppbyggandet av systemet.

Å andra sidan: Hur ett klassifikationssystem bör vara beskaffat beror på vad systemet 
ska användas till. Det uppgjorda systemet är avsett som underlag för och hjälpmedel för 
forskning, utredning, utbildning, information och planering som medverkar till förändring 
av världen i stort och smått. Med systemets hjälp ska man kunna få grepp om världen och 
dess förändringsproblem så att man kan hantera dem. En viktig användning finns inom 
verksamheter som går in under beteckningen "samhällsplanering". De  avsedda användnin-
garna av systemet i väg 3 är som analyserna i väg 1 nödvändiga och omistliga förutsättnin-
gar för uppbyggnaden av systemet.

VÄRLDEN OCH DESS PROBLEM. FÖRÄNDRINGSPROCESSERNA.

Hur ska man kunna förbättra världen ?
  Som jag nämnt förut finns startpunkten för mina arbeten och syftet med dem i väg 3 om 
planeringar, i synnerhet samhällsplaneringar. När jag började där tornade frågorna upp sig: 
Vad är samhälle ? Vad är planering ? Vad är samhällsplanering ? Hur går samhällsplanering 
till och hur bör det gå till ? Vilka planerar och vad, var, när och hur ? Vilka bör planera och 
vad, var, när och hur bör planeras ? Vilka är samhällsplaneringens mål och medel och vilka 
bör de vara ? När, var och hur nås målen och var, när och hur bör de nås ?
  Det var några grundläggande frågor som pockade på svar. Frågorna kan byggas på med 
flera liknande frågor. Tillsammans bildar frågorna mitt ämneskomplex om samhällsplaner-
ingens problem.
  När jag gav mig in i att reda ut allt detta upptäckte jag ganska snart att det hela lätt blev 
mycket trassligt. Frågorna hakar i varandra och man kommer in i cirkelresonemang. De ord 
och begrepp som finns för att reda ut de här sakerna är ofta mångtydiga och oklara och det 
gör det hela än besvärligare. Tag t ex ordet samhälle, som har många betydelser. Man talar 
om ett stationssamhälle, då har ordet en betydelse, man talar om fackföreningarnas samhäll-
sansvar, då betyder samhälle något annat och politiker brukar t ex tala om att samhället bör 
gripa in med stödåtgärder och då betyder samhälle statsmakterna och deras förgreningar. 
Också ordet planering är besvärligt, det har säkerligen en dunkel innebörd för många.

För att komma runt trassligheterna har jag börjat från början och sammanfattat frågorna i 
en enda grundläggande fråga, nämligen: Hur ska man kunna förbättra världen ? I den frå-
gan finns inte ordet planering med och det är helt avsiktligt. Om man binder tankegångarna 
för hårt till tankar om planering är det stor risk att man kommersnett. Vad det handlar om i 
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grunden är ju att något ska förbättras och planeringar är bara hjälpmedel i strävanden att 
förbättra. Ett skäl till att utelämna ordet planering i den sammanfattande frågan är också att 
vi i världen på det hela taget kan sägas leva i ett planeringslöst tillstånd. Samhällsplanerin-
gens första och stora problem är att det inte finns tillräckligt väl utvecklade planeringar i vil-
ka man kan placera in de förekommande detaljproblemen.

Studieobjektet världen.
Frågan om hur man ska kunna förbättra världen rymmer bl a två viktiga dimensioner: tid 

och rum. Ordet förbättring antyder en förändring i tiden och ordet världen anger en rumsdi-
mension.
 För att få ett väl avgränsat ämne för mina undersökningar har jag avgränsat ett studieob-
jekt, "världen", som består av ett rumsavsnitt och ett tidsavsnitt. Rumsavsnittet består av ett 
skikt kring jordytan där människorna och annat levande på jorden lever och verkar och som 
jag kort kallar biosfären - här inbegrips människornas verksamheter i rymden. Tidsavsnittet 
är tiden mellan år -3000 och år +3000. I astronomiskt perspektiv är det ett litet studieobjekt, 
för en enskild människa ett stort, men det är det man behöver för att få ordning på problem-
en.
  Tidpunkten -3000 motsvarar den  historiska tidens början och tidpunkten +3000 har till-
kommit genom tillägg av 1000 år till dagens årtal. Rumsavsnittet kan delas upp i världsde-
lar, stater, kommuner etc och tidsavsnittet kan delas in i perioder på olika sätt.
  Det som hänt före den historiska tiden är i mitt sammanhang inte särdeles intressant och 
inte heller det som händer efter år 3000. Jag räknar med att jorden som planet, geologiskt 
och astronomiskt sett kommer att bestå i stort sett oförändrad i många tusen år framöver.
  Det valda rums- och tidsavsnittet bildar ett system. I systemet förekommer krafter och 
förändringsprocesser. Krafterna som går in i och ut ur systemet är i sammanhanget ganska 
ointressanta varför systemet praktiskt taget kan ses som ett slutet system. I det stora slutna 
systemet kan man finna många olika delsystem, som kan ses som öppna system, dvs det 
finns krafter både i och mellan delsystemen. Delsystemen kan vara avsnitt i tiden, t ex värl-
den under forntiden, eller i rummet, t ex Europa, eller i både tiden och rummet, t ex Sverige 
under 1996. De mänskliga individerna är relativt små delsystem.

Förändringsprocesserna i världen.
  Frågan är nu: vad har hänt i det stora slutna systemet, hur kommer det troligen att gå i 
framtiden om inga nya initiativ tas och hur borde det gå? Tanken att det borde gå på något 
sätt bygger på föreställningen att man kan styra utvecklingen, påverka förändringsproces-
serna. Processerna hålls igång av krafter och frågan blir: vilka krafter är det som verkar?

Förändringskrafterna. Två sorters viljor, två sorters handlingar.
  Inom naturvetenskaperna räknar man för närvarande med att det finns fyra olika slags 
krafter eller "växelverkande krafter" som det heter. De fyra krafterna verkar i och mellan 
atomerna. Men atomer bygger ibland ihop sig till organismer som vi kallar levande. De 
högsta organismerna rymmer något man kan kalla viljekrafter, som helt eller delvis styr or-
ganismernas verksamheter mot omgivningen. Det är i detta sammanhang lämpligt att dra en 
gräns mellan människorna å ena sidan och djuren och växterna å den andra och räkna med 
att viljekrafter finns bara hos människorna. Krafterna som hör samman med den döda ma-
terien och med djuren och växterna betraktar jag som naturkrafter.
  Något förenklat vill jag påstå att naturkrafterna dominerade under den förhistoriska tiden 
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och att de krafter som  grundas på människornas viljor och handlingar dominerat under den 
historiska tiden. Människorna har under den historiska tiden i stort sett varit världens her-
rar, och det utan att vanligen veta om det. Hur det kan och bör gå i framtiden beror i högsta 
grad på människorna som krafter i utvecklingen.
  Naturkrafterna kan i grunden ses som stabila och opåverkbara, men kan utnyttjas av 
människorna. Naturkrafternas medverkan i förändringarna är intressanta bara i den mån de 
kan påverkas, och påverkan kommer in i kraftspelen genom människornas verksamheter.   

I det stora slutna systemet svarar alltså människorna för de avgörande förändringskraf-
terna. De förändrar världen genom sina viljor och handlingar. När det gäller viljorna kan 
man räkna med två viktiga grupper: individernas viljor och kollektiva viljor. En av de vikti-
gaste uppfinningarna människorna gjort är demokratins princip, som innebär att männis-
korna i viss mån kan komma överens om gemensamma viljor, dvs kollektiva viljor.
  Forskningsarbetet har bedrivits utifrån antagandet att demokratins princip är önskad och 
bra. Man får då:
* individernas viljor och
* de kollektiva viljorna så som de kommer till uttryck i de politiska-demokratiska styr-
ningarna.
  Handlingarna som följer av viljorna är i princip av två slag:
*  ekonomiska-teknologiska handlingar som syftar till praktisk-meteriell-kroppslig nytta 
och

* kulturella handlingar-informationshandlingar som syftar till psykisk nytta.

Fyra levnadsvillkor och fyra roller.
  Människornas levnadsvillkor beror av eller bestäms av fyra föränderbara faktorer:
*  individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga status och personliga 
hjälpmedel för de kroppsliga behoven,
* individens psykiska förhållanden, dvs individens olika psykiska tillstånd och aktivite-
ter, individens inre verklighet,
* individens fysiska miljö- fysiska samhälle,
* individens sociala miljö- sociala samhälle.

Viljorna och handlingarna i det förgångna har lett till dagens levnadsvillkor. Man kan 
anta, att människorna avser att viljorna och handlingarna ska leda till förbättringar av lev-
nadsvillkoren men sambanden är så komplicerade att effekterna inte säkert stämmer med 
avsikterna. Viljorna påverkar direkt och indirekt handlingarna, men handlingarna påverkar 
också direkt och indirekt viljorna, viljorna förändras. I en demokrati deltar individerna i 
styrningarna av samhällsförändringarna genom att delta i formuleringarna av de kollektiva-
demokratiska-politiska viljorna men är samtidigt styrda av de kollektiva viljorna. Alla har 
inte samma avsikter.
  För att få ordning på krafternas samspel måste man studera individernas verksamheter 
och mål i olika roller. Det yttersta målet för individen är att söka i individens inre verklighet. 
Individens kroppsliga förhållanden och fysiska och sociala miljöer är medel för individens 
upplevelse av sin situation, medel för tillfredsställelse och välbefinnande. Men individens 
inre verklighet med bl a kunskaper och värderingar är också medel för upplevelse och till-
fredsställelse och medel för att påverka den yttre verkligheten och då bl a påverka indivi-
dens kroppsliga och psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer.
  I dagens långt utvecklade samhällen är individerna mestadels specialiserade, de har en 
arbetstid med speciella arbeten och en fritid. Större delen av tiden kan ses som fritid. En 
mindre del av tiden går till arbete i de gemensamma förvärvslivssystemen. I Sverige idag är 
ca 90% fritid och ca 10% förvärvstid. 330



  Individerna har fyra viktiga roller:
A.  Huvudroll: allmän levnadsroll-lekmannaroll-fritidsroll.
A1.Att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de fysiska och sociala miljöerna  
med de möjligheter och innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna.
A2.Att påverka de politiska styrningarna som direkt eller indirekt styr individernas 

 kroppsliga och psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer.
B. Biroll:förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll
B1.Att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen och göra arbetet med  
hänsyn till egna egoistiska krav.
B2.Att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn till vad de övriga samhälls-
medlemmarna kan begära att få uträttat i den gemensamma arbetsfordelningen.

Viljorna och handlingarna blir olika för de olika rollerna och likaså krav och önskemål 
ifråga om individernas kroppsliga och psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljö-
er. Individens viktigastes roll är A1. Rollen A2 är medel för A1, men är så viktig att den 
också kan ses som en del av livet i A1. Rollen B är en viktig förutsättning för A1, den ger 
bl a pengar till verksamheterna i A. B1 är under individens aktiva år ett viktigt komplement 
till rollen A1, en individs förvärvsarbete kan på olika sätt berika hennes totala livssituation, 
berika rollen A1. Rollen B2 är ett medel för det gemensamma samhället och kommer indir-
ekt individen till nytta genom samhällenas totala utbud av varor och tjänster.

Sammanfattning av förändringsprocesserna.
  Sammanfattningsvis är det så att förändringsprocesserna i världen i väsentliga avseenden 
hålls igång av människorna. De förändrar genom fyra typer av förändringsverksamheter, de 
åstadkommer fyra typer av levnadsvillkor och har verksamheter i fyra olika roller. Det är 
tolv komponenter som påverkar varandra och som ger 144 olika grundläggande samband. 
Specificerar man komponenterna ökar sambandens antal mycket snabbt.
  Samband finns på många sätt och inom och mellan olika delsystem på många olika stor-
leksnivåer. Det finns t ex samband i delsystemet Sverige och mellan Sverige och världen 
för övrigt, och t ex mellan individer och grupper. Ska man kunna förbättra världen måste 
man få grepp om sambanden mellan verksamheterna. Klassifikationssystemet är upplagt så 
att sambanden utåt från grupperna blir i möjligaste mån enkla och lättförståeliga. Världen är 
ett dynamiskt system som ständigt förändras genom människorna.

                                 
KLASSIFIKATIONSSYSTEMET. ETT SYSTEM SOM SORTERAR FÖR-
ÄNDRINGSVERKSAMHETERNA OCH DERAS SAMBAND.

Som framgår av det föregående förändras världen genom ett kraftspel som byggs upp av 
människornas verksamheter. Kraftspelet ger olika tillstånd och fördelningar för olika per-
soner och olika miljöer på olika ställen i rummet och vid olika tidpunkter i tiden. Levnads-
villkoren kan beskrivas i verksamhetstermer.
  De som känner sig kallade att vara med att förändra världen, bl a de som kallar sig sam-
hällsplanerare, har att studera kraftspelet och ge förslag om hur det bör påverkas. För att 
kunna ge goda förslag måste man ha klart för sig hur påverkningar fortplantar sig i krafts-
pelskedjorna. Det uppgjorda klassifikationssystemet sorterar kraftspelets verksamheter och 
deras samband så att man kan få grepp om orsaker till olika situationer och grepp om ef-
fekter av olika åtgärder.
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  Det uppgjorda klassifikationssystemet innehåller 9 huvudområden med fasta nummer 1-
9 och uppbyggda med utgångspunkt från förändringskrafterna. Huvudområden delas i 90 
större delområden 10-99 och i mindre delområden enligt en decimalprincip. Eftersom 
främst människorna genom sina viljor och handlingar styr utvecklingen i världen bygger 
systemet på människornas verksamheter i form av bl a viljor och handlingar.
  Begreppet verksamhet har ett mycket vidsträckt innehåll. Till verksamheter räknas alla 
psykiska verksamheter i de inre verkligheterna, både upplevande verksamheter som är mål 
för individerna och tankeverksamheter o d av olika slag som är medel för upplevelse och 
medel för agerande i den yttre verkligheten. I de inre verkligheterna finns kunskaper, fram-
tidsvisioner, värderingar, uppfattningar om stora och små sammanhang och kraftspel och 
uppfattningar om hur man bör bete sig i den yttre verkligheten med hänsyn till både 
praktisk-ekonomisk och estetisk-social-informativ nytta.
  Till verksamheter räknas också särskilt organiserade kunskapshanterande verksamheter, 
t ex biblioteksverksamheter, planeringsverksamheter, forskningsverksamheter o d. Vidare 
räknas in politiska-demokratiska styrningsverksamheter samt handlingar, både ekono-
miska-teknologiska och kulturella-informativa och både producerande och konsumerande. 
Till verksamheter räknas kort sagt alla slags mänskliga verksamheter.

HANTERING AV FÖRÄNDRINGSPROCESSERNA.PLANERINGAR.

  Jag har beskrivit världen och dess problem och ordnat ihop dem i ett klassifikationssys-
tem som innehåller två viktiga saker: människornas verksamheter inom olika områden och 
människornas sambandsverksamheter mellan dessa områden. Klassifikationssystemet ger 
en systematisk, sammanhängande bild av samhällenas tillstånd och förändringsverksamhet-
er och en bild av hur de många olika förändringsverksamheterna påverkar varandra. Sys-
temet bildar ett nät av verksamheter som förändrar världen.
  Klassifikationssystemet är ett hjälpmedel, men det behövs också ett annat hjälpmedel, 
planeringar. Planeringar är verksamheter som går ut på att finna vad man bör vilja och inne-
håller följande fyra planeringsmomentsom kan redovisas på många olika sätt alltefter om-
ständigheter i varje planeringsfall:
*  Hur var det ? Kunskaper och erfarenheter  från det förgångna.
* Hur är det ? Riktiga kunskaper om rådande förhållanden.
* Hur kan det bli? Vilka alternativ är möjliga i framtiden ?
* Hur bör det bli ? Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?
   Dessa frågor bör ställas ifråga om alla mänskliga verksamheter, och man bör utforma 
svaren på frågorna om hur det bör bli med hänsyn till effekterna på individernas levnads-
villkor, som ges av deras psykiska och kroppsliga förhållanden och av deras fysiska och 
sociala miljöer. 

FÖRSLAG OM SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDER.

Förbättra planeringarna och informationssystemen.
  Man kan gott säga att alla mänskliga verksamheter behöver ändras i ett eller flera avseen-
den: kvalitet, kvantitet eller fördelning med hänsyn till jämlikhet. Observera att verksamhet-
er kan både utgöra och förändra levnadsvillkoren. Innan man förändrar bör man veta om 
förändringarna leder till förbättringar eller ej. Man bör först undersöka vad man bör vilja, 
dvs man bör planera, dvs undersöka hur det var och är, kan bli och bör bli.
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  Planeringar är kunskaps- och informationsprocesser som är framtidsinriktade. Det finns 
i princip två olika sätt att angripa framtidsproblemen och i väl utförda planeringar bör de två 
angreppssätten användas i kombination och växelvis:
* man utgår från nutiden och undersöker konsekvenserna i framtiden av förekommande 
och eventuellt ändrade styrningar,
*  man utgår från förslag om framtida tillstånd och undersöker  vilka styrningar som nu 
behövs för att nå de föreslagna framtida tillstånden.

  Planeringsverksamheter är delvis forskningsverksamheter men skiljer sig från sådana 
därigenom att i planeringsverksamheter ingår normativa element om hur det bör bli, vilka i 
princip inte finns i ren forskning. Viktiga element i planeringar är att göra tydliga framidsvi-
sioner om hur det bör bli. Utan tydliga medvetna visioner kan framtiden inte byggas med-
vetet.
  Samhällsplaneringens problem är kort sagt: Den verksamhetsstruktur och den sam-
verkansstruktur som klassifikationssystemet motsvarar: hur har den varit, hur är den, kan 
den bli och hur bör den bli - sett i jämlikhetsperspektiv. Ska man gemensamt kunna åstad-
komma en bättre framtid i världen måste man ha gemensamma framtidsvisioner, det kräver 
gemensamma viljor och gemensamma planeringar. I en demokrati är alla medansvariga för 
utvecklingen och får försöka bilda sig uppfattningar och ta ställning och försöka påverka 
verksamheterna inklusive samverkansverksamheterna i lämplig riktning. I en demokrati är 
det viktigt att alla medborgare är så väl informerade att de kan delta i styrningarna mot fram-
tiden. Det ställer stora krav på informationssystemen.
  Resonemangen leder till att man bör göra allt som är möjligt för att till alla genom ut-
bildning och information sprida ut kunskaper om världsförbättringsproblemen, dvs kuns-
kaper om hur det var och är, kan bli och bör bli. För att ha något att sprida ut måste man 
hålla igång forskningar, utredningar och planeringar. För att hålla ihop allt detta måste man 
hålla igång även kontinuerliga planeringar om forskning, utredning, utbildning, information 
och planeringar.
  Planeringar bör finnas dels för en mängd ämnesområden-verksamhetsområden, dels för 
geografiska områden av olika storlekar. För alla planeringar bör finnas flera framtida 
tidshorisonter. Både tillstånd och framför allt processer bör planeras. Man bör alltså ha pla-
neringar för tillstånd i rummet vid olika tidpunkter och planeringar för processer som förde-
lar i rummet och förändrar med tiden.
  Man bör noga skilja mellan planeringar och beslut. Planeringar är beslutsunderlag. När 
alla fått alla informationer i planeringsprocesserna ska allas åsikter slussas igenom i hier-
arkierna till dem som fått makt att besluta, och det är också informationsprocesser som in-
går i samhällsplaneringens problem.
   Till problemen hör också informationsprocesserna från beslut till det slutliga verkställan-
det. Samhällsplaneringsprocesserna bildar ett jättelikt informationssystem som rymmer alla 
informationsflöden. I själva verket är det så att de förekommande informationsprocesserna 
bildar eller utgör de förekommande planerings- och beslutsprocesserna.
  Samhällsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas problem kan ses som en 
mängd infonmationsproblem med ca 6 miljarder personers, dvs världsbefolkningens, inre 
informationsproblem i psykiska processer och ett yttre informationsproblem med informa-
tionsutbyten mellan alla dessa personer. Samhällsplanering innebär bl a konstruktion av 
förslag till framtider, då det konstruktiva arbetet utförs i de psykiska processerna med hjälp 
av kunskapsmaterial som tillkommer genom både inre och yttre informationsflöden.
  Förändringsprocesserna hålls igång av informationsflöden i och mellan människorna, 
och därför övergår förändringsproblemen och samhällsplaneringens problem i ett stort 
problem om produktion och spridning av kunskaper och värderingar, som leder till han-
dlingar som förändrar världen.
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  Vill man förbättra världen bör man i första hand förbättra individernas inre verkligheter 
och viljor och förbättra de politiska-demokratiska styrningsprocesserna. Det kan man göra 
genom åtgärder på planerings-, forsknings-, utrednings-, utbildnings- och informationsom-
rådena.

Klassifikationssystemets användning.
   Det uppgjorda systemschemat är ett analysinstrument och ett hjälpmedel vid intellektuellt 
konstruktionsarbete eller syntesarbete och då bl a ett hjälpmedel vid systematiserings- och 
sorteringsarbeten av olika slag, vid kunskapssökning, kunskapsproduktion och kunskapss-
pridning, vid arbeten med att göra förslag och beskriva och vid beslut i olika frågor där man 
vill vara säker på att man fått med alla synpunkter.
  Schemat beskriver förändrings- och fördelningsprocesserna i biosfären-världen, verk-
samheterna som ingår i processerna och de problem verksamheterna avser att lösa.   Det 
viktigaste med systemet är att alla verksamheter och samband i princip är med och att det 
inte finns några andra samband än de som kan utforskas med hjälp av systemet. Det mest 
väsentliga är fullständigheten som gör att man framför allt kan utforska kunskapsbrister.
  Arbetet om samhällsplaneringens problem vänder sig till dem som har makten över 
föändrings- och fördelningsprocesserna på olika nivåer och i synnerhet p å de politiska ni-
våerna. Eftersom Sverige är en demokrati har i princip folket makten. Arbetet vänder sig 
därför till folket, men då den s k representativa demokratin tillämpas har de förtroendevalda 
politikerna makten och arbetet vänder sig därför främst till dem. Men det vänder sig också i 
hög grad till alla som på ledande sätt på opolitiska nivåer medverkar vid förändring av indi-
vidernas kroppsliga och psykiska förhållanden och denas fysiska och sociala miljöer, och 
de finns inom alla delar av systemet. 

Förut har nämnts att de förekommande informationsprocesserna bildar eller utgör de 
förekommande planerings- och beslutsprocesserna. Därför vänder sig arbetet i hög grad till 
alla som sysslar med utbildning och information. Eftersom samhällsförändringarna i så hög 
grad beror av informationsprocesserna borde systemet vara intressant för demokratiska ut-
bildningsministrar, som får följande råd: 

Styr bibliotek, informationsförsörjare o d, planerare, forskare, forskningsråd o d, skol-
ledningar och andra organ på planerings-, forsknings-, utbildnings- och informationsområ-
dena med utgångspunkt från krav som kan ställas med hänsyn till samhällsplaneringens-
framtidsplaneringens problem i en demokratisk värld. Mer konkret betyder det att kuns-
kapslagring, kunskapsproduktion och kunskapsspridning bör läggas upp i enlighet med 
vad som framförts i redogörelserna för forskningsarbetet om samhällsplaneringens prob-
lem.

Syftet med redogörelserna för forskningsarbetet är
* att få läsarna att förstå världsförbättringsproblemen,
* att presentera klassifikationssystemet som en förklarande bild av världen och dess pro-
blem med tillstånd och förändringar,
* att påpeka behovet av goda planeringar och redovisa klassifikationssystemet som ett 
hjälpmedel för planeringar med vars hjälp man kan åstadkomma goda beslut om åtgärder 
som förbättrar världen i framtiden, och
* att få läsarna att vidtaga åtgärder som förbättrar världen, iförsta hand några åtgärder på 
planerings-, forsknings-, utrednings-, utbildnings- och informationsområdena enligt 
förslag som antyds,  men sedan också åtgärder på andra  områden som läsarna själva 
borde kunna  konstruera med hjälp av det framförda.
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