Till dig som vill att något ska hända i samhället som gynnar oss som konsumenter!

KONSUMENTAKTIONEN
- en modern massrörelse
En icke-våldsaktion, men ändå en aktion!
När vi konsumenter/medborgare agerar, handlar, köper, byter, sparar, reparerar,
eller bantar, kan vi ibland uppfattas som olydiga, inte lojala mot alla intressen,
som gör allt för att få grepp om våra pengar.
Men om vi håller i våra pengar är vi ju bara omtänksamma om
vår ekonomi, vår hälsa, resurserna och vår miljö/klimat.
Det är inte olydigt, men omtänksamt.
Det är vår form av aktion.

Det är våra rättigheter.
Det blir en kombination av medlemskap, hemsida, e-post, Facebook och kanske Twitter, som
ska möjliggöra effektivitet på alla plan, olika områden, lokalt, mycket lokalt och centralt.
Lanseringen gör vi just nu på FACEBOOK och med vädjan att sprida informationen om detta
medlemskap och KONSUMENTAKTIONEN via allas egna Facebook-sidor, vilket borde
kunna nå många tio tusen i första omgången och sedan öka kraftigt.
Du kan läsa de utlagda dokumenten på hemsidan här:
2011-02-02 KONSUMENTAKTIONEN startar
2011-02-21 KONSUMENTAKTIONEN - en modern massrörelse
Gå med nu genom ett stödmedlemskap för 35 öre per dag, 100:- per år.
Betala in 100 kr på pg 35 03 71-1 - Konsument-Forum. Uppge namn och adress, samt viktigt
e-postadress och telefonnummer.
Gå med också på Facebook som ”medlem” via KONSUMENTSAMVERKAN, ”gilla” på
KONSUmindre och sprid via din Facebooksida till dina ”vänner”. Du hittar enkelt länkar till
de tre sidorna, inklusive baskontot (Bengt..) via Facebook-symbolen i mittenkolumnen på vår
hemsida http://www.konsumentsamverkan.se
Tala med dina vänner, grannar, arbetskamrater, föräldrar i dina barns skola, skicka detta
vidare också med e-post, så får vi snabbt fart på denna massrörelse. Det är både bråttom och
viktigt att något mer händer.
Denna viktiga massrörelse KONSUMENTAKTIONEN ger oanade möjligheter, bara för
100:- och vi behöver inga vapen, bara tillsammans använda våra kronor på bästa sätt.
För de som vill delta i mera praktiskt arbete, skriva, eller med lokala insatser, t ex sätta fart på
debatten om skolmaten just nu, hör av dig per
e-post till b.ingerstam@konsumentsamverkan.se
Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan och Konsument-Forum

