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Motion till EFS årsmöte 2020

Motion om EFS’ byte av bank
Även detta är en otillständig upprepning av motion – dock även här med en justering av
påtalat formellt syftningsfel, att inte styra med förslag på specifikt företag el dyl – högst
förståeligt (jag tackar för påpekandet!), det blir ogörligt, bl a angående huruvida alla känner
sig insatta i detalj. Därav en betydligt vidare och öppnare uppmaning enligt nedan. Ledsamt
alternativt glädjande nog, har året inneburit ytterligare vatten på min kvarn – tesen om
världens skumrask-affärer har inte saknat tillskott bland händelser och nyheter år 2019.
Ytterligare bakgrund till mitt okonventionella upprepande: Jag hörde i konferens-debriefingmingel-sorlet (eftersnacket) någon, jag tror i styrelsen(!), som sa ”detta är ju egentligen ingen
årsmötesfråga, utan en sak för styrelsen”. Tack för den! - det är bara det att jag tillskrev
styrelsen för flera år sedan med just denna förmodan - men då hänvisade man mig minsann
till just motion i årsmötet och att jag då var för sent ute!
Jag föreslår härmed att EFS byter bank
I tider, sedan länge, av Nobelpris för micro-lån, fairtraide-märkning av kyrkkaffe, ungdoms& klimatgeneral Greta m mkt m, är det hög tid att sträva vidare i det goda arbetet att bättre
än hittills förvalta Herrens Skapelse! Vi troende måste nu genom våra kyrkor och samfund ta
dessa viktiga steg även vad gäller finansmarknaden. Vi ska leva i världen, inte av den!
Enligt mitt förmenande är detta inte förenligt med att fortsätta sitta i knät på m-mm-n, i
finansiellt hänseende företrädesvis förkroppsligade av storbankerna, som bara tänker på
ständig tillväxt (NB från redan idag 3,8 eller 4,3 eller vad det nu är för siffra, överförbrukade
jordklot per år!), kvartalsrapporter, fördolda pyramidspel, korruption, nollskatteplanering,
utflyttning till så lågavlönade länder som möjligt m mkt m - för att inte sammanfatta i ”detta
ständiga fifflande”!
Vi måste välja en bank som i möjligaste mån jobbar inte mot, utan för de små, de enskilda, de
medellösa, våra medskapade och högst oskyldiga vänner djuren, planeten Tellus, och
därmed, återigen, hela Skapelsen. Det finns ett ganska stort antal ”alternativa” aktörer att
undersöka och välja bland, som trots en komplicerad tillvaro åtminstone märkbart mer än
”de stora” försöker leva upp till önskade kriterier. Det är viktigt och brådskande att vi
utmanar oss själva att ta ställning för att ”provtänka” (se Bertil Johansson (tidigare
distriktsföreståndare i EFS)) kring alternativa ekonomiska tankar angående konsumtion och
globala resurser och att möjliggöra/understödja ett praktiskt bankalternativ för ”små/mindre
omständigheter”.
Jag föreslår
att EFS byter till en så etisk bank som möjligt.
att styrelsen får i uppdrag att undersöka bästa möjliga alternativ och genomföra bytet.
att styrelsen därefter ombesörjer att alla nivåer inom EFS (ungdomsförbund, distrikt,
föreningar mm) uppmuntras till liknande beslut och åtgärd.
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GMY och oss alla, i arbetet för riket med stort H, vänligen

Åke Näslund
Medlem i EFS-gruppen Idre-Särna
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