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1.GLOBALT HASSP-NÄTVERK

Genom att utgå ifrån ett globalt helhetsgrepp som successivt får ett innehåll ges tidigt möjligheter att skapa 
så kallade flashorganisationer med hjälp av AI och maskininlärning samtidigt filosofiska funderingar om 
icke - vetande kan stärka det sociala kapitalet och ge överraskande lösningar för aktuella problem. 



1. GLOBALT HASSP-NÄTVERK
Fig 1.Globala nätverk kan ha olika syften, som att uppnå enhetlighet eller dess motsats mångfald. 
HASSP har för avsikt att med utgångspunkt från aktuell helhetsbild finna en mångfald som leder till hållbar utveckling. 

Fig 2: Enligt filosofen Cusanus består vårt tänkande av tre nivåer – ratio, intellectus och icke-vetande. Intellectus
betecknar vårt resonerande och kritiska förnuft, vilket är nödvändigt att odla i dagens samhälle. HASSP omfattar alla.



1. GLOBALT HASSP-NÄTVERK
Utvecklingen från industrisamhälle via informationssamhälle, och kunskapssamhälle till ett kompetent samhälle kräver nu 
ett ”kitt” som möjliggör en samverkan som genom bl a ”bonding” och ”bridging” leder till holism och hållbar utveckling.  
Nya företagstyper ersätter dem som försvinner på grund av bland annat robotisering och AI. 

Skatteintäkter från två kompletterande valutor där kulturen/konsten och icke-vetandet ges större utrymme kan bli 
lösningen för att finansiera det offentliga och välfärden. 

INSPIRATIONSKÄLLOR: VASASTADEN 1984 PROCESSKONSTVERK NR1 & NR6 FRÅN ÅR 1994 OCH 1996, 
FÖRSLAG HEDEN OCH SÄTT FÄRG PÅ GÖTEBORG 1995 GER ETT HOLISTISKT GLOBALT NÄTVERK



1.GLOBALT HASSP-NÄTVERK

EN RÖRELSE FRÅN ENSKILD MEDBORGARE VIA MEDBORGARDIALOGER TILL NODER OCH HUBBAR  
I ETT GLOBALT HASSP-NÄTVERK



2. VARFÖR ETT HASSP-NÄTVERK OCH HUR?
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2. VARFÖR ETT HASSP-NÄTVERK OCH HUR?

HUR?
SVVH+HASSP-GRUPPEN+NPF NINJAS BILDAR I STEG 1:

● PARTNERSKAP MED HUVUDINTRESSENTERNA.
● EN INTERIMSSTYRELSE VÄLJS FÖR HASSP, SOM TILLSER ATT EN 

ORDINARIE STYRELSE   VÄLJ SOM I SAMVERKAN UTVECKLAR NÄTVERKET. 



2. VARFÖR ETT HASSP-NÄTVERK OCH HUR?

HUR!   BAND OCH BROAR MELLAN HASSP-ORGANISATIONERNA  EN NISCH SOM HASSP KAN BLI  VÄRLDSBÄST PÅ.

Varje Hubb utvecklar inom sin inkubator genom ”Bonding” och Bridging” 
verksamheter ”Kitt” som tillser att HASSP-nätverket blir hållbart med egen 
forskning och fonder som buffert för oförutsedda utgifter. 



2. VARFÖR ETT HASSP-NÄTVERK OCH HUR?
HUR?   KOOPERATIV ASSOCIATIONSFORM FÖR HASSP- NODER OCH HUBBAR  



3.PILOTPARTNER: FÖRSLAG!
NSPHiG+HJÄRNA+FUNKTIONSRÄTT, MÖTESPLATSER, KULTUR, FILOSOFI, TRIPLE HELIX & AI



3. PILOTPARTNER FÖRSLAG!
HJÄRNKRAFT
• verkar för effektiv rehabilitering

• arbetar för att minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador

• arbetar för att öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser

• stöttar personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående

• arbetar förebyggande

• stimulerar forskning och utveckling

HJÄRNSTARK Bok av Anders Hansen     HUR MOTION OCH TRÄNING STÄRKER DIN HJÄRNA

SAMMANFATTNING Det viktigaste du kan göra för din hjärna är att röra på dig!
Vill du bli mer stresstålig, må bättre, förbättra ditt minne och bli mer kreativ och intelligent? 
Se då till att röra på dig!  

Människan är ett flockdjur. Vi har ett behov av att träffa varandra.

Den moderna hjärnforskningen visar att motion och träning får fullständigt ofattbara effekter på hjärnan. 
Vi hade inte överlevt ensamma. Vi har receptorer  som utvecklar endorfiner som skapar närhet till varandra. 
Hur vi påverkas av digitaliseringen vet vi inte. Vi är förmodligen för naiva enligt Anders Hansen.                           

FUNKTIONSRÄTT GÖTEBORG
är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Genom ett femtiotal medlemsföreningar
representerar den närmare 20 000 personer med funktionsnedsättning i Göteborgsområdet. 
Visionen är ett samhälle där alla, oavsett funktionsvariationer, är fullt delaktiga och jämlika.



3. PILOTPARTNER FÖRSLAG!               
MÖTESPLATSER

KULTUR   Barbara Ekström, utvecklingsledare kultur på Stadsdelsförvaltningen Lundby. 
Det pågår en stadsutvecklingsprocess kring Backaplan där lokala konstnärer påverkar stadsplaneringen.

För HASSP-nätverket krävs mötesplatser alltifrån hubbar till häng. Aktuella är:



3. PILOTPARTNER

• AI hot eller möjlighet?
Artificiell intelligens utvecklas nu mycket snabbt och får stor 
betydelse för samhällsutvecklingen och för sysselsättningen.
50% av alla arbeten är hotade.
En medelklass som utför rutinarbeten kommer att försvinna. 

Spelet Go är ett strategiskt brädspel för två spelare. 
Detta fick stor betydelse för utveckling av AI. Djupinlärning tillämpas.
Det den mänskliga hjärnan inte kan utröna kan ibland AI klara.Planen är att Kina 
ska vara ikapp övriga länder år 2020 och världsledande senast 2030 inom AI.



4. OMVÄRLDSANALYS
EN STARK ÖKNING AV DET SOCIALA KAPITALET  KAN KRÄVAS FÖR ATT SE DEN 
ARTIFICIELLA INTELLIGENSENS MÖJLIGHETER OCH MINIMERA DESS RISKER. 

ÄR LÖSNINGEN TVÅ  VALUTOR ?                                                     =



5. LITTERATURLISTA


