Anmälningsblankett
”nmälan till diskrimineringsombudsmannen med anledning av att en aktör använder sig av ett
arbetssätt eller en metodT eller tillämpar en praxisT som leder till diskriminering:
Svensk innovation har under de senaste ; yR decennierna backat: Vi har förlorat i försprång
gentemot EU vad gäller innovativ tillväxtT från P(–8 till PR)8 mellan åren ;NN[ till ;NPR:
Vi har tappat PN listplaceringar i internationell konkurrenskraft enligt World Economic Forum: Till
och med vår egen innovationsminister efterlyser större output på de c’a RT)8 av /NP som Sverige
investerar i innovation: En förklaring till denna kräftgångT är en implementerad innovationspolitik
som diskriminerar de huvudsakliga leverantörerna av innovationH uppfinnarna:
Resultatet är en pågående utfasning av uppfinnarna 0ansvariga för minst –N8 av innovation enligt
en mångfald forskningsstudier6T påskyndad av den utbredda missuppfattningenT att det är forskare
som huvudsakligen är innovatörer: [mer statistik och data här]
Världens mest prestigefyllda pris på området – Nobels fysikpris – kommer olyckligenT genom sin
historiska tyngd att konservera sagda missuppfattningT inte bara hindrande inte bara hindrande
uppfinnarkårens medverkan i samhällsbyggetT utan även industriell utveckling och därmed välfärd:
”lfred Nobel gjorde i sitt testamente ingen prioritering av ’upptäckt’ framför ’uppfinning’ att
kvalificera för priset : Han skrev helt enkelt bara ’upptäckt eller uppfinning’:
Testamentesförvaltaren har med tidenT i stort helt diskriminerat den uppfinnarkår som levererar
innovationT till förmån för forskarna: >iskrimineringen finns bl:a: dokumenterad i protokoll från
tidiga beslut i kommitténT där ledamöterna enats om att uppfinnare som förvärvat patent för sin
uppfinning inte ska nomineras till priset: Inget sådant villkor står skrivet i testamentet:
>et har heller aldrig saknats kvalificerade uppfinnarekandidater att nominera för priset: Jag kan
presentera P;; uppfinningar från PjNP och framåt som i de flesta fall har gjort ”den största nytta
för mänskligheten”T m:a:o: kvalificerat för pris i enlighet med testamentet:
>iskrimineringen sker även i själva urvalsprocessenT där ju endast forskarrelaterade organisationer
och personer tillåts nominera: Ingen uppfinnareyBinnovatörsorganisation inkluderas i urvalsarbetetT
trots att ’uppfinnare’ bevisligen av Nobel är avsedd som en av två pristagarykategorier: Svenska
Uppfinnareföreningen 0från P––[6 samt den internationella paraplyyorganisationen IFI” – the
International Federation of Inventors’ Organisations 0IP(N organisationer i PNN länder6 är två
uppenbart kvalificerade institutioner för det internationella nomineringsansvaret att föreslå
kandidater till ett fysikpris relaterat till uppfinning: Ingen av dem har anlitats:
”tt världens mest prestigefyllda naturvetenskapliga prisT i strid med testamentetT favoriserar en av
två pristagarekategorierT är en klar diskriminering avT i detta falletT världens uppfinnarekårer:
I ett inslag i SVT Rapport ;NP–NjRNT där den låga andelen kvinnliga pristagare diskuteradesT
svarade den ständige sekreteraren att man var juridiskt bunden att följa testamentets bokstav:
Vetenskapsakademins fortlöpande diskriminering av uppfinnare motsäger att så sker:
Pågår det fortfarande?
Ja

Nej
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