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Göran Värmby

Globala ekonomiska maktcentras roll - för kemisk industri, miljö och klimat

Länkar: 
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/World_Economic_Forum
http://reparti.free.fr/schwab2020.pdf
https://detgodasamhallet.com/2022/03/02/rolf-h-carlsson-vikten-av-geopolitisk-analys/
https://www.expressen.se/debatt/elitorganisationen-som-annie-loof-talar-tyst-om/

Globala aktörer inom ekonomi och politik

- WEF World Economic Forum
- Trilaterala kommissionen
- CRF Council of Foreign Relations
- Bilderberggruppen
- Atlantic Council

I denna diskussion tar vi i första hand upp ovan nämnda 5 aktörer samt tre större globala 

fondföretag.

Ytterligare aktörer med politisk grund eller NGOs

FN, EU, Världsbanken, IMF, WTO, WHO, ICC, Open Society

WEF World Economic Forum 

Från Wikipedia: ”World Economic Forum (WEF) är mest känt för den årliga konferens i Davos i 
Schweiz som samlar några av världens mäktigaste beslutsfattare inom politik och näringsliv. 
Arrangören för World Economic Forum är en schweizisk ideell stiftelse, med säte i Cologny, Genève. 
Mötet samlar inflytelserika företagsledare, internationella politiska ledare, utvalda intellektuella och 
journalister för att diskutera de mest angelägna frågorna för världen inklusive hälsa och miljö.

Förutom möten utger stiftelsen en rad forskningsrapporter och engagerar sina medlemmar i 
branschspecifika initiativ.”

Klaus Schwab 82 år, ingenjör, ekonom och professor i näringspolitik, grundade WEF år 1971. 

År1993 startade han en skola/utbildning för ”Young Global Leaders”. 

Bland eleverna kan noteras bland andra:

- Ivanka Trump, Senior Advisor to President Trump
- Justin Trudeau, premiärminister Kanada
- Emmanuel Macron, president Frankrike
- Sanna Marin, premiärminister i Finland
- Jacinda Ardern, premiärminister Nya Zeeland
- Mark Zuckerberg, Facebook founder
- Vladimir Putin, president Ryssland

I juli 2020 gav Schwab ut boken ”The Great Reset” på 280 sidor tillsammans med fransmannen 

Thierry Malleret, ordförande för analysinstitutet Monthly Barometer. Boken och idéerna i den 

lanserades tillsammans med FN och är koordinerade med FNs Agenda 2030. Det handlar mycket om 

en slags återställning av samhället efter Covid19-pandemin. Förslagen är långtgående och innebär 
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många förändringar i våra samhällen. Jämställdhet, resurssparande, cirkulär ekonomi, beredskap för 

pandemier, klimatomställning, global samordning m m främjas. Människor ska hyra bilar, bostäder 

och kapitalvaror, ägande begränsas, produkter som ska hyras ska levereras direkt från 

nätverksföretag som Amazon m flera, kontantlöst samhälle införs, köttkonsumtion begränsas, 

beredskap för klimatflyktingar mm.

WEF arbetar även med konceptet ”Industri 4.0” – ”den fjärde industriella revolutionen”. Här talas 

bland annat om integrering av människa och teknik, AI, digitalisering mm.

Båda dessa koncept kräver ingående studier för att förstå vad som kan förväntas om de genomförs.

Trilaterala kommissionen och övriga tre ovan nämnda aktörer 

De kan enkelt kollas upp via Wikipedia. Det gemensamma är att de är informella mötesplatser för 

framförallt ledare från näringsliv och politik. Det handlar mycket om att bygga upp nätverk som kan 

bidra till olika lösningar på globala problem. Många svenska ledare är eller har varit med, i många fall 

som inbjudna gäster, i de olika organisationerna.

David Rockefeller, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, George W. Bush, Bill Clinton, Alan 

Greenspan, Condoleeza Rice och George Soros är exempel enligt Wikipedia på makthavare, som är 

eller har varit med i flera av nämnda organisationer. Exempel på svenskar som deltagit i 

Bilderberggruppens möten är Magdalena Andersson, Carl Bildt, Anders Borg, Mikael Damberg, 

Stefan Löfvén, Jacob Wallenberg, Annie Lööf, Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Carl-Henric Svanberg,

Marcus Wallenberg d.y., Percy Barnevik, Leif Johansson, Mona Sahlin, Kungen Carl Gustav, PG 

Gyllenhammar, Marcus Wallenberg d.ä., Olof Palme, Tage Erlander (källa Wikipedia).

Tre stora fond- företag

Blackrock är kapitalförvaltarjätten som gjort en helomvändning och nu helhjärtat satsar på hållbara 

investeringar. Trots att Blackrock är världens största kapitalförvaltare och förvaltar drygt 7000 

miljarder dollar, 100 miljarder dollar bara i Norden, är de relativt okända för många. (källa: Den 

anonyma miljardjätten | Aktiespararna). 

The Vanguard Group, Inc  - är ett amerikanskt multinationellt investmentbolag som har verksamheter

på fyra kontinenter; Asien, Europa, Nordamerika och Oceanien. De har fler än 30 miljoner investerare

fördelat i 170 länder världen över den 31 januari 2020. De förvaltar ett kapital på 5,7 

biljoner amerikanska dollar för den 30 april 2020. Företaget grundades den 1 maj 1975 av John C. 

Bogle. Vanguard har fler än 17 600 anställda och huvudkontoret ligger i Valley Forge i Pennsylvania.” 

(källa: Wikipedia). 

State Street Corporation är ett amerikanskt finansiellt holdingbolag. Inom koncernen återfinns 

verksamhet inom diverse investeringstjänster, från kapitalförvaltning, dataanalys till egenförvaltade 

ETF:er och fonder. Utöver erbjuds även tekniska handelsplattformar, algoritm- samt valutahandel. 

Kunderna återfinns bland större företag, institutioner, samt försäkringsbolag runtom den globala 

marknaden. (källa: Wikipedia).

Dessa tre företag är delägare eller huvudägare i de flesta stora globala företag. Ordförande i 

Blackrock är Larry Fink, som även har viktiga befattningar i WEF med flera organisationer. Enligt 

uppgift äger Vanguard Blackrock, och är ett privat företag utanför amerikanska börsen, varför 

transparens om ägare mm saknas.

En ledare om Blackrock skrevs av PM Nilsson i Dagens Industri 24 oktober 2021 ( LEDARE: Investor 

sviker meritokratin (di.se)). Han kritiserade Investor, Wallenbergs ägarbolag, för att de vill införa en 
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”mångfalds- och inkluderingsplan” som hotar meritokratin och tillsättning av de som är mest 

lämpade och kompetenta för ett visst jobb. Kravet på denna plan och nya hållbara arbetssätt kom 

från Blackrock, som numera gått om Investor som största ägare på svenska börsen. Efter bara någon 

vecka ändrade Investor en del av planen och tog några steg tillbaka.

Reflexioner

De globala ekonomiska maktcentra som presenterats här har självfallet ett mycket stort inflytande på

det mesta av pågående samhällsutveckling. En fördel är att de kan arbeta informellt och snabbt för 

att bidra till lösningar på olika globala problem. Tillgängliga resurser – politiskt och ekonomiskt - är i 

stort sett obegränsade. Baksidan är bristen på insyn, demokratisk förankring och att man ökar klyftan

mellan vanligt folk och en elit av makthavare. 

Kemisk industri, utveckling inom kemi och kemiutbildning påverkas naturligtvis av dessa maktcentras 

ställningstaganden och initiativ. 

Alla de stora kemiföretagens – DuPont, Sinopec, BASF, INEOS, Exxon Chemical med flera - ledare är 

med i WEF´s nätverk. När det gäller miljö och hållbar utveckling fokuserar WEF på klimatfrågan. 

Kemisk miljöpåverkan och miljögifter hamnar helt i skymundan. Samma iakttagelse kan göras i 

arbetet med Agenda 2030 – FNs program för hållbar utveckling, som samarbetar med WEF.

Göran Värmby


