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Radar over Europa
» side 6, 10, 14, 19, 20, 28, 32, 36, 38

Unge tager forandringens nødvendighed i egne
hænder i Berlin, Zgierz, Madrid, Knabstrup ...

Sprækker i spejlets overflade » side 7-9

Det er effektfuldt, gådefuldt, lystfuldt og konfrontativt.
Silas Harrebye forsker i creative activism

The revolution will not be tweeted » side 12-13
Sociale medier spiller en stadigt større rolle i protester
verden over. Men kan man tale om en ’twitterrevolution’?

Frontkæmper gennem fire årtier » side 16-18

’Jeg bliver hele tiden fanget ind af de dramaer, der foregår,’ siger
klimajournalist Jørgen Steen Nielsen, der har holdt fanen højt i 40 år

Social profit? » side 22-27

De vil beskytte miljøet, afhjælpe fattigdom, skabe adgang
til sundhed i ulandene – og så vil de tjene penge

Fra arbejderklasse til verdensklasse » side 30-31

68’erne er blevet overhalet af de unge i politisk aktivitetsniveau.
Men både metoder og visioner er radikalt anderledes i dag

Højskoler i brand » side 34-35
Skal unge dannes til at engagere
sig i verdens brændpunkter eller
til at finde deres egne?

Hvad fremtiden bringer » side 4, 39

Fire sociale innovatører og fire tanketænkere giver deres bud på,
hvad der skal til for at få Europa helskindet ud af krisen

Opbrud i Europa
Skridt for skridt, klik for klik tager de unge udfordringen
op og skaber noget nyt i et kriseramt Europa
Af Andreas Harbsmeier
og Søren Heuseler
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Apokalyptiske klimaforandringer,
angstprovokerende og afgrundsdybe
sprækker i samfundet og handlingslammede politikere, der er kommet
helt ud af øjenhøjde med befolkningen. Sådan er der nok mange unge
europæere, der i dag oplever den
kriseramte virkelighed.
I medierne er der stor bekymring
for de unge, som bliver kaldt den
tabte generation, og det kan da også
være svært at få øje på de positive
fremtidsudsigter i en tid med rekordhøj ungdomsarbejdsløshed, astronomiske gældsmilliarder og en række
lande på randen af statsbankerot.
Men den dybe krise, vi befinder
os i lige nu, kan måske også være en
åbning til at gøre noget andet, end
vi plejer, til at skabe en grundlæggende anden verden, der bygger på
bæredygtighed og social ansvarlighed, frem for snævert fokus på profit,
aktiekurser og BNP.

Nærkamp for en hjertesag
Med denne temaavis, der kommer
ud på både ungdomsuddannelser,
højskoler, biblioteker og en række
videregående uddannelser over hele
landet, ønsker vi at sætte fokus på
nogle af de danske og europæiske
unge, der forsøger at reagere fremadrettet og ansvarligt over for en
fremtid, der ellers kan synes sort
og perspektivløs.
Mens tilliden til de overordnede politiske løsninger fortaber sig i
manglen på perspektivrige beslutninger, reagerer en række unge rundt
om i Europa med egne små eller store
initiativer, der stiller alternativer op
for en europæisk dagsorden i dag. Det
er unge, der handler og formulerer

sig i fællesskaber. De er pragmatiske
og ved godt, at Utopia ikke er lige
om hjørnet, men er alligevel idealistiske nok til at tage enhver nødvendig nærkamp for en hjertesag.
I hverdagen, i det nære, men også i
tæt forbindelse med den store vide
verden, skridt for skridt, klik for klik.

Bredere og grønnere
Det er ikke tidligere tiders politiserede revolutionstanker og lange tirader om den eller anden teori, der
er i højsædet, men snarere en form
for realistisk aktivisme. Det er iværksætterambitioner kombineret med
solidaritet. Venstrefløjsaktivister har
fået selskab af CBS-studerende, der
tænker bredere, grønnere og mere
socialt. Man må gerne tjene penge
på at engagere sig i udviklingen i
Afrika. Og man må gerne have det
sjovt, mens man gør det, med brug
af kreativ aktivisme, fest i gaden og
fræk reklameæstetik. Det er ikke længere tabu at tænke bæredygtighed
sammen med business, samfundssind med innovation eller økologi
med økonomi.
Forbedrer et hjørne af verden
Og hvem er de unge så? Det er blandt
andet den handelsskoleuddannede
Veronica D’Souza, der med projektet
Ruby Cup forsøger at uddanne afrikanske kvinder i sundhed, hygiejne
og salg, så de selv kan få kommission på at sælge såkaldte menstruationskopper.
Det er den sociale innovatør Jack
Graham, der har undret sig over, at
unge altid skal rejse til udlandet og
arbejde på en café eller i en kibbutz,
når der nu er masser af socialt arbejde
at tage fat på i et kriseramt London.
Det er polske Weronika Jóźwiak,
der forsøger at gøre indbyggerne i
den lille by Zgierz mere engagerede

gennem kritisk journalistik, undervisning og borgermøder.
Det er den spanske studerende
Eduardo Ocaña, der har oprettet
et kontor for juridisk rådgivning af
unge om deres rettigheder på arbejdsmarkedet.
Det er tømrerlærlingen Emil Thorhauge-Thejll, som sammen med en
gruppe unge har overtaget et nedlagt teglværk i Knabstrup uden for
Holbæk for at skabe et bæredygtigt
kulturhus for unge fra hele verden.
Alle sammen er de unge under
30 år, som gør noget helt konkret for
at forbedre et lille hjørne af verden.

Forandring i særklasse
Men temaavisen handler også om
de uddannelsesinstitutioner, der for
alvor mærker interessen for at skabe
forandringer, der kombinerer bæredygtighed og business. De seneste
par år har både elever og undervisere
på Kaospiloterne i Aarhus og på CBS
i København haft målrettet fokus på
det. Også på flere af landets højskoler bliver der i disse år diskuteret de
grundlæggende spørgsmål: Hvor skal
man begynde, hvis man vil forandre verden? Skal man først finde ud
af, hvad man selv brænder for, eller
skal man bare handle og skynde sig
af sted til verdens brændpunkter?
Måske er særklasse dét, der skal til.
Særklasse er de øjeblikke, hvor
nogle mennesker i fællesskab træder uden for rammerne og gør noget andet. Eller som der står et sted
i avisen:
»Tvivl aldrig på, at en lille gruppe eftertænksomme og engagerede
mennesker kan forandre verden. I
virkeligheden er de de eneste, der
nogensinde har gjort det.«
Andreas Harbsmeier/Højskolernes
Hus og Søren Heuseler/iBureauet

SIDEN HVORNÅR UDDANNER
VI SOCIOLOGER TIL ERHVERVSLIVET?
SIDEN NU.
På CBS kombinerer vi erhvervsøkonomi med sociologi på vores engelsksprogede
bacheloruddannelse HA(Soc.).
Læs mere om uddannelsen på cbs.dk, mød vores studerende på Facebook
”bscunionboard” eller på de studerendes egen side bscsocunion.org.
Du kan stadig nå at søge på www.optagelse.dk inden 5. juli kl. 12.
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INNOVATØRER

Det handler om at have gang i noget
Skabende opfindsomhed. Danmark skal satse på innovation, hvis vi klare os godt i fremtiden, lyder budskabet
fra alle sider. Vi har spurgt fire sociale innovatører, hvordan det står til med kreativiteten, og hvad vi har i vente
Af Madeleine Saunte

Du og jeg

En bedre verden

Tværfaglighed

Enormt potentiale

– Hvad betyder social innovation for dig?
»En opfindelse med markedspotentiale,
som også løser en social udfordring. For mig er
det en realistisk vej i en verden, som er styret
af økonomiske interesser. Af egne eksempler
kan jeg f.eks. nævne et pedalstyret vandrensningsanlæg i Afrika eller genanvendelige partypavilloner til brug på Roskilde-festivalen.«
– Kan man tjene penge på social innovation?
»Ja, mange sociale udfordringer afspejler et
markedsbehov. For eksempel inden for ældreplejen. Her er der allerede konkrete eksempler
på, at social innovation kan løse problemer.
Det London-baserede firma Participle eller
Live Work har mange gode cases. Det gælder
også for Mind Lap«
– Hvem skal drive udviklingen frem inden for
social innovation?
»Det skal du og jeg. Det handler bare om at
gå i gang. Rigtig mange af beslutningstagerne
i de ældre generationer har ikke forstået, hvor
meget verden har forandret sig. Derfor er det
vigtigt, at de unge generationer kommer på
banen med løsningerne.«
– Hvad håber du?
»At rigtig mange unge danskere vil blive
sociale iværksættere. Både for at problemerne
kan blive løst, fordi det er godt for Danmark
med nye virksomheder, og fordi det er sjovt
for dem, som starter virksomhederne.«
– Hvad frygter du?
»Vi er vokset op med, at Danmark altid var
i toppen af ranglisterne. Jeg frygter, at vi er
så forkælede og dovne, at vi ikke kommer i
sving, førend det er for sent. Taberne bliver
dem, som ikke har en uddannelse, for de kan
ikke klare sig i den internationale konkurrence.
Men egentligt er jeg ikke fortaler for, at man
lader sig styre af frygt. Jeg tror, man får bedre
resultater ved at navigere efter interesser.«

– Hvad betyder social innovation for dig?
»Udvikling af nye løsninger på sociale og
samfundsmæssige problemer, som gør en positiv forskel og virker i praksis. Gode eksempler
er de danske virksomheder Telehandelshuset,
der ansætter mennesker med synshandicap
til at lave telemarketing, eller Specialisterne,
der ansætter mennesker med autisme til at
lave it- og dataservices. De er nyskabende og
deres ’model’ virker i forhold til at sikre flere
mennesker en mulighed i samfundet.«
– Er det muligt at tjene penge på det?
»Ja. For social innovation er mange forskellige ting. Men det er dog ikke alle sociale
innovationer, som er velegnede til at drive
forretning ud fra – eller som vi som samfund
ønsker, at nogen skal tjene på. Det skal vi også
hele tiden huske at overveje.«
– Hvem skal drive udviklingen frem inden for
social innovation?
»Det skal både ngo’er, den offentlige sektor og virksomhederne: Hvis vi skal løse de
store udfordringer, vi som samfund står over
for, så skal alle sammen bidrage. En særlig
spændende drivkraft for social innovation
er desuden de sociale iværksættere: Mennesker, der starter nye virksomheder for at løse
sociale og samfundsmæssige problemer, og
som er drevet af det sociale mål snarere end
af det at tjene penge.
– Hvad håber du?
»At vi snart fatter alvoren i den økonomiske, sociale og miljømæssige situation, verden
befinder sig i, og indser behovet for at tænke
og handle langsigtet, hvis vi vil give en bedre
verden videre til vores børn.«
– Hvad frygter du?
»At mine børn overtager et samfund med
dårligere muligheder for at leve et godt liv,
end jeg selv har haft.«

– Hvad betyder social innovation for dig?
»At løse sociale behov og problemer på en
måde, som samtidig er en sund forretning.
Dét må da være lykken! Et godt eksempel er
’I tråd med verden’, et samarbejdsprojekt mellem kommunen, designere og KEA, hvor man
giver indvandrerkvinder beskæftigelse via
design og kunsthåndværk.«
– Er det muligt at tjene penge på social innovation?
»Bestemt. Det kræver, at man er nytænkende
– deri det innovative – det kræver, at man er
engageret i sin omverden, det vil sige det sociale. Og så kommer man nok ikke uden om,
at en god forretningssans er nødvendig. Jeg
tror, at tværfaglighed på alle planer er fremtiden: Vi skal blande os i hinandens viden og
byde ind med ideer, som kan vende tingene
på hovedet. Man skal sammensætte teams af
mennesker, hvor én plus én er lig med fire.«
– Hvem skal drive udviklingen frem inden for
social innovation?
»Det skal de, som kan se, at det er en god
idé! Men det er vigtigt, at man som social innovatør får beslutningstagerne i tale. Ofte skal
man være parat til at tage en risiko og starte
op, før man ved, om der er økonomi i et projekt eller ej. Men som en af de helt store guruer
inden for social innovation, Peter Drucker,
sagde: ’Man skal selv skabe fremtiden, hvis
man vil vide, hvad der kommer til at ske.’«
– Hvad håber du?
»Jeg tror på, at dette felt vokser sig stort
i erhvervslivet, rigtig stort – og jeg håber, at
Danmark vil være helt fremme i skoene.«
– Hvad frygter du?
»Man skal ikke bruge energi på at frygte.
Men vi skal være varsomme med at tage noget
for givet: Politisk velvilje, opmærksomhed og
økonomi kræver resultater og gode historier.«

– Hvad betyder social innovation for dig?
»At der findes problemer, som ikke er blevet løst af de traditionelle aktører, og som der
derfor er behov og mulighed for at gå til på
nye måder. F.eks. Ruby Cup, en menstruationskop udviklet til afrikanske kvinder, som
ikke har råd til dyre hygiejneprodukter. Det
viser danske innovatører, som går ud over den
nationale grænse med et tiltag, som gavner
samfundet i den tredje verden.«
– Er det muligt at tjene penge på det?
»Ja, men i Danmark kan det være svært,
fordi markederne er så små – særlig på det
sociale område. Derfor er der et enormt potentiale i at kunne eksportere sociale forretningsmodeller og løsninger på udfordringer,
der også eksisterer uden for Danmark.«
– Hvem skal drive udviklingen frem inden for
social innovation?
»Hele samfundet. Både den brede befolkning (forbrugerne), sociale entreprenører,
politikere, etablerede virksomheder, frivillige organisationer og offentlige institutioner,
hvis vi for alvor skal se en effekt i Danmark.«
– Hvad håber du?
»Jeg håber, at vi vil se en mærkbar forbedring i forholdene for sociale entreprenører.
Det er svært at bygge en økonomisk bæredygtig forretningsmodel op, og der er derfor
brug for, at politikerne gør det mere attraktivt
for virksomheder at hjælpe til i samfundet.
Jeg håber også, at vi vil få mere risikovillig
kapital til sociale entreprenører, ligesom fra
Den Sociale Kapitalfond, og at vi vil se flere
stærke sociale virksomheder som f.eks. Specialisterne.«
– Hvad frygter du?
»At sociale virksomheder ikke formår at
blive økonomisk bæredygtige, og derfor er
tvunget til at lukke. Vi risikerer at begrave
potentialerne, før vi har set dem foldet ud.«

Josefine Campbell, 35 år

Lars Jannick Johansen, 38 år

Pil Bredahl, 40 år

Lasse Zobel, 25 år

• Stilling: Strateg, facilitator og
iværksætter af Campbell Co
• Baggrund: Cand.merc. med minor i
CSR og sustainable business
• Inspirationskilde: C.K. Prahalad, Eric
von Hippel og Gary Hamel
• Forbillede: C. K. Prahalad
• Motto: ’De betydningsfulde problemer,
vi har, kan ikke løses med den samme
tankegang, hvormed vi skabte dem.’
–Einstein

• Stilling: Adm. direktør for Den Sociale
Kapitalfond
• Baggrund: MA i statskundskab og
østeuropæiske studier. Tidligere direktør
for Mandag Morgen
• Inspirationskilder: Min kone Helene
Bloch og hendes arbejde med socialt
udsatte. Jacqueline Novogratz, Acumen
Fund. Muhammad Yunus, Grameen Bank
• Motto: ’Play the game, change the
rules, change the game’

• Stilling: Medstifter af og designer i Fair
Trade Designers
• Baggrund: Produkt- og møbeldesigner
fra Danmarks Designskole, 1996
• Inspirationskilde: Mine to kolleger i
designsamarbejdet Fairtrade Designers
• Forbillede: Globalt designeren Victor
Papanek og Karen Blincoe, leder af ICIS
• Motto: ’Hvis man er meget stærk,
skal man være meget rar.’ – Pippi
Langstrømpe

• Stilling: Formand for og medstifter af
DANSIC
• Baggrund: Jurastuderende
• Inspirationskilde: Bevægelserne inden
for social innovation, særligt i USA
• Forbillede: Jacqueline Novogratz,
stifter af Acumen Fund
• Motto: ’Det er en god dag i dag’

www.volkswagen.dk
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navn er up! Hent „Volkswagen up! 3D Experience“ og se up! fra alle vinkler. Du kan også møde den hos
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’Vi kalder det
retten til remix’
Internettet er ikke et værktøj, det er vores hverdag – derfor har reguleringer som
ACTA-direktivet direkte konsekvenser for vores liv, siger aktivisterne i det Berlin-baserede Digitale Gesellschaft
af Henrik Moltke, Berlin

Digitale Gesellschaft

»Velkommen til propagandahovedkvarteret,«
griner blogger og internetaktivist Markus
Beckedahl og slår ud med armene. I gangen
ind til Digitale Gesellschafts lille kontor på
femte sal står papkasser med flyers, klistermærker og taperruller med variationer over
temaet ’Stop ACTA’. Ud over Beckedahl, der
leder og fordeler, arbejder tre praktikanter på
højtryk med at forberede en stor demonstration. Slutspillet om ACTA, handelstraktaten
mod kopivarer og netpirateri, er i fuld gang.
De næste uger vil resultatet af tusinder af frivilliges arbejde vise sig. Men uanset udfaldet
har DigiGes, som de kalder sig i daglig tale,
allerede gang i adskillige andre projekter, som
f.eks. ’adoption’ af internetsvage politikere.

• Hvem er de?
Internetaktivister i Tyskland
• Hvor er de?
Berlin og Internettet
• Hvad vil de?
Holde nettet frit og åbent,
reformere ophavsretten, sikre
borgerrettigheder og demokratisk
deltagelse på og via nettet
• Hvordan gør de?
Bruger nettet og digitale værktøjer
til at samarbejde med tusinder af
frivillige. De genbruger og deler alt

En ny generation
Væggene i det lille, lumre taglokale er udsmykket med plakater om overvågning og datalagring, og budskaber om offentlig transparens
og fildeling. Flasker med energidrikken Club
Mate står spredt på bordene, og kasser med
nye forsyninger står klar. Julia Kloiber, 26,
sidder med telefonrøret klemt fast mellem
skulderen og øret og kigger kort op fra skærmen. Ved siden af studier i informationsdesign og digital kultur har hun flere års erfaring
med kampagner for politiske organisationer.
I dag koordinerer hun forsendelsen af informationspakker til frivillige i hele Tyskland.
De har bestilt materialet gennem et website
som 27-årige film- og multimediestuderende
Andreas Müller har sat sammen på to dage.
»Jeg plejer at sige, at kode er poesi. Det er
en måde at udleve min kreative side på, film er
en anden. Om jeg koder et kampagneværktøj
eller klipper en lille film for at informere folk,
så er det to sider af samme medalje,« siger Müller, der kalder sig ’nørd’ og ’computerfreak’.
Det gør Kloiber, der har designet en stor
del af materialet, ikke: »Jeg kan godt lide at
give de der nørdeemner en bredere appel.«
Designet skal ligge et sted mellem professionelt og lækkert og det hjemmelavede og
krøllede, forklarer hun. »Det er vigtigt, at det
ser godt ud. Revolution braucht Art Direction
[Revolutionen har brug for Art Direction] er
der vist nogen, der har sagt«, smiler Kloiber.
Netpolitik er blevet hipt
»I februar var det minus 11 grader her i Berlin
– og over 100.000 var på gaden mod ACTA.
Ingen ved rigtig hvorfor. Kan det gentages?«
spørger Müller retorisk. Billeder af unge, der
iført Guy Fawkes-masker hoppede for at holde
varmen spredtes, i takt med at bevægelsen
rullede fra Polen og vestover. En række østlande meldte sig ud af aftalen, og politikere
i EU begyndte at reagere på den lavine af emails og telefonopkald, der fulgte.
»Hvis det ikke havde været for de mange
tusind aktivister i Europa, havde ACTA for
længst været en realitet,« siger Müller. DigiGes planlægger allerede nu de næste skridt.

digitalegesellschaft.de
acta.bitbureauet.dk og
acta.digitalegesellschaft.de
adoptier-deinen-abgeordneten.de

man telefonnummer og e-mail samt en drejebog med de vigtigste argumenter imod aftalen.
DigiGes kopierede websitet og forbedrede orden. Siden har 10 lande genbrugt Drop ACTA
og derved udløst en storm af henvendelser til
europarlamentarikerne.
Internetaktivister sammensætter information og kode som legoklodser. Den fri tilgængelighed og retten til at remixe er et kodeks,
siger Kloiber, og Andreas supplerer: »Det er
ikke bare tilladt, det er noget folk gerne vil
have, og det skaber også et vist sammenhold.«

Julia Kloiber, Digitale Gesellschaft. IPRED står for Intellectual
Property Rights Enforcement Directive. Foto: Henrik Moltke
»Uanset hvordan det lander med ACTA, vil
ophavsretten blive ved med at være et vigtigt
tema,« siger Kloiber: »I USA har de fair use,
som gør, at man f.eks. må bruge indhold ikkekommercielt til YouTube-videoer, man deler
med vennerne. Der er Tyskland bagefter. Vi
kalder det retten til remix og arbejder for en
opdatering af ophavsretten.«

Nye arbejdsmetoder
Om arbejdsformen for internettets generation
fortæller Kloiber: »Under ACTA-kampagnen
fandt vi selv på en række slogans og udsagn,
men de fleste crowdsourcede vi. Markus har
70.000 followers [læsere] på Twitter, og DigiGes har selv en del.« Og når de »skriger ud til
masserne« for at få deres input, må de også selv
give noget igen, siger Kloiber. For eksempel
designe grafisk materiale, som kan deles på
nettet eller klistres på computeren.
En nøje udvalgt gruppe sværvægtere på
den digitale scene udgør DigiGes bestyrelse,
som mødes hver anden uge. De er journalister,
jurister, forskere eller ansat hos organisationer, som deler interesser med DigiGes. »Men
møderne er egentlig ikke den vigtigste del,«

forklarer Müller. »Vi er konstant i kontakt,
enten over mailen eller etherpads (en open
source-tjeneste til dokumentdeling i realtid,
red.), så vi kan hurtigt og effektivt forfatte tekster sammen. Når vi modtager forlæg på engelsk fra den elektroniske borgerrettighedsorganisation Electrionic Frontier Foundation
eller European Digital Rights (EDRi), kan vi
offentliggøre dem på tysk under en time senere. Det er måske det, der primært adskiller
os fra andre aktivister – vi er hurtigere, og vi er
dygtigere,« siger Müller. For de digitale aktivister er internettet langt mere end et værktøj,
siger Müller: »Vi kommer ikke hjem og sætter
os foran computeren, tænder den og henter
e-mail. Nettet kan slet ikke adskilles fra vores
hverdag. Så enhver regulering og lovgivning
direkte konsekvenser for vores daglige liv.«

Legoklodser
Bitbureauet, en dansk tænketank, som deler denne holdning, skabte i foråret kampagnewebsitet Drop ACTA. Det viser de danske
Europaparlamentarikernes aktuelle holdning
til ACTA, ud fra offentlige udtalelser. Klikker
man på ’tag kontakt’ ud for given politiker får

Adopter en politiker
En vigtig del af arbejdet består i at formidle til
de uindviede og at opdrage politikerne. På bordet foran os ligger folderen Hvordan internettet
fungerer, som forklarer nettets grundlæggende
principper og teknologier på neutral og direkte
vis, skrevet for og omdelt til politikerne. »Så
kan de for eksempel forstå, hvorfor man ikke
kan tillade DPI [Deep Packet Inspection, en
teknologi, der kan se ned i de såkaldte pakker, der udgør nettraffiken] uden at krænke
borgerrettigheder,« forklarer Andreas.
Et andet DigiGes-projekt er en platform,
der formidler kontakt mellem borgere og politikere. Her kan frivillige »adoptere« et parlamentsmedlem, som de så rådgiver offentligt
om it-politik. Med ordningen følger et månedligt bidrag til foreningen. Halvdelen af de
620 tyske forbundsdagsmedlemmer er blevet
adopteret, siden tjenesten blev etableret i maj.
»Det er en win-win-situation. Vi får penge
ind til foreningen og vi får skabt større opmærksomhed om de her emner«, siger Kloiber, og Andreas supplerer: »Vi har allerede et
eksempel på en politiker, som er mødtes med
sin adoptivfar, en helt almindelig borger, til
en kop kaffe, for at sludre uformelt om de her
ting. Det er den slags, vi bliver glade for at se«.
ibureauet@information.dk
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Foto: Tine Sletting

DET ER SÅDAN
LYSET KOMMER IND
Silas Harrebye er ved at lægge sidste hånd på sin ph.d. om den kreative aktivisme, som er blevet en central
strategi i kampen mod magt, diktatorer og kapitalisme. Og det er en både sjov og lystfyldt kamp
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kysten og udvandt salt fra havet, som enhver
kan gøre. Hvis de gjorde det, så ville det blive
tydeligt for folket, hvor repressivt et regime,
det var. Men hvis ikke de gjorde det, så ville
de tillade åbenlys modstand, som ville være
farligt for dem som magt. Det stillede dem i
et dilemma, som man kun kunne sætte dem
i, fordi man havde tænkt strategisk kreativt i
forhold til, hvordan man iscenesætter sådan
en march.«

Af Ralf Christensen
Når den 34-årige forsker Silas Harrebye fortæller historien om sin politiske opvækst og sin
drift mod den kreative aktivisme, så fortæller
han ikke kun om sig selv. Han fortæller også
historien om en ny tids generationsopgør og
politiske strategier.
»Jeg er barn af intellektuelle 68’ere og er
vokset op med at ligge i en barnevogn med
klirrende flasker til 1. maj hvert år. Og den
røde fane blafrende over mig. Så på den måde
er jeg blevet opflasket – indoktrineret, om du
vil – til at tro på den klassiske klassekamp.
Og mange af de værdier har jeg taget med
mig. Men som jeg blev ældre, begyndte jeg
at sætte spørgsmålstegn ved, om det var den
rigtige måde at føre den kamp på – for mig,
i dag. I modsætning til mine forældre er jeg
ikke vokset op i en arbejderfamilie, og verden
har på mange måder ændret sig.«
Tiden har i hvert fald tæret hårdt på almindelige aktivistiske strategier som demonstrationer, 1. maj med fadbamser og besættelser
af institutioner. Det er for tørt og forudsigeligt
og har det med at bekræfte et grundfæstet
billede af en venstrefløj stagneret i paroler.
Med den kreative aktivisme har den politiske handling fået nyt liv, og en ny generation
af politisk engagerede er kommet til orde. De
har fået et nyt og tidssvarende sprog at tale
imod magten med.
I alverdens storbyer blokerer Critical Massprojektet trafikken med sværme af cyklister
– og viser os anderledes bilfri muligheder for
civilisationen. I Quebec skabte studerende i
foråret nye polyfoniske strategier for demonstrationer i grupper på under 50 mennesker
– som reaktion på Bill 78, der forbyder forsamlinger på 50 mennesker og derover. Og
for at protestere mod Tate Moderns sponsoraftale med olieselskabet BP sendte gruppen
Liberate Tate balloner med kunstige fugle og
fisk indsmurt i olie op under loftet i museets
enorme forhal. Der var rygter om, at man efter lukketid var nødt til at hyre en skarpskytte
for at få ballonerne ned.

Jesus kunne sælge varen
Det var også kreativ aktivisme i form af en
enkeltstående happening, da Klaus Rifbjerg
og Ebbe Kløvedal Reich m.fl. røg hash på trappen til Kulturministeriet i 1970. Og Jesus kan
ses som en kreativ aktivist, der iscenesatte sig
selv og mobiliserede masserne, for eksempel
via sine lignelser.
»De var effektfulde, mere gådefulde og lagde
i højere grad op til refleksion, end hvis han bare
havde sagt tingene ligeud,« siger Harrebye og
understreger, at vi i dag i endnu højere grad
lever i en tid præget af tegn og fortællinger
og en politisk offentlighed, der er styret af
overskrifter og underholdning – og det tager
de strategiske aktivister højde for.
»Kreative aktivister kan demaskere magten
eller skabe refleksion eller opstille utopier,
som kan slippe fantasien løs. De kan komme
med konkrete forslag, og de kan gøre, at der
er større sandsynlighed for at folk gider tage
den flyer, som én fra Mellemfolkeligt Samvirke står og deler ud – og faktisk også kigge
på den,« siger han.
Lyset gennem sprækkerne
Silas Harrebye skriver ph.d. om kreativ aktivisme på Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet. Cracks er titlen,
et spil på de første bogstaver i både creative
og activism. Men det er også en metafor. Harrebye arbejder med en idé om cracks – sprækker – i kapitalismens spejlblanke overflade, i

Kunstneraktivistgruppen Adbusters gav Occupy Wall Street-bevægelsen
et kraftfuldt symbolsk våben med parolen »Are you ready for a Tahrir
moment?« på en laber plakat med en balletdanser dansende på den
berømte bronzeokse på Wall Street.
det bestående. »There’s a crack, a crack in everything/That’s how the light gets in«, synger
Leonard Cohen. Og det er netop i forstyrrelsen af det kendte, at muligheden for ny erkendelse opstår:
»Det er de revner i politikernes pæne overflade, de revner i asfalten, hvor der vokser
blomster op. Det er dér, de kreative aktivister
arbejder.«, siger Harrebye. »Nogle gange er
det forstyrrelser i hverdagen, som gør, at vi
reflekterer over, hvordan vi lever vores liv.«
»Kreativ aktivisme handler om at give folk
uventede og alternative forståelser af den verden, vi lever i. At skabe et alternativt rum for
at tænke og tale om politik. Hvor det er tilladt
at være kreativ, stille spørgsmål og komme
med fuldstændig flippede løsninger på, hvordan man også kan gøre det. Og de rum bliver
samtidig skabt på kreative måder.«

Kraftfuldt symbolsprog
Der arbejdes ofte med præfigurativ politik, der
handler om at realisere utopien i selve grupperingernes arbejde, struktur og ånd. Altså så
at sige tage forskud på revolutionens glæder
og på den måde også løfte humøret i grupperingerne. Poesi og humor, ikke mindst ironi,
er vigtige våben. Og en kunstnerisk åben tilgang til politisk retorik.
I det kraftfulde symbolsprog er der tit sammenfald med reklameæstetikken. Ja, hos den
canadiske antikonsumgruppe Adbusters bruger man den bevidst i en form for semiotisk
aikido, som vender æstetikken mod afsenderne selv. Det var Adbusters, der igangsatte

Occupy Wall Street-bevægelsen med ordene
»Are you ready for a Tahrir moment?« og en
laber plakat med en balletdanser dansende
på den berømte bronzeokse på Wall Street.
Resten er historie.
Silas Harrebye er selv stærkt inspireret af
Stephen Duncombe, associate professor ved
NYU, der i bogen Dream beskriver, hvordan
aktivisme kan lære af populærkulturen, og
hvor vigtigt det er, at aktivismen er lystfyldt.
»Hvad kan kreative aktivister lære af Las
Vegas, Paris Hilton, computerspil og reklameverdenen? Og hvorfor er det okay at lære af
dem?« som Harrebye formulerer det.Duncombe driver School For Creative Acticism i New
York, som repræsenterer en tendens, en institutionalisering af den kreative aktivisme,
der også indbefatter deciderede konsulentbureauer med kreative aktivister, der for eksempel hjælper faglige organisationer.
Og herhjemmefra rejser Mellemfolkeligt
Samvirkes ActionAid blandt andre ud i verden og uddanner kreative aktivister i Nepal,
Myanmar, Tanzania og El Salvador, fortæller Harrebye.

Bred folkelig modstand
– Hvordan gør kreativ aktivisme en forskel?
»Man kan for eksempel kigge på Gandhis
legendariske saltmarch. Han fik jo mobiliseret
tusindvis af mennesker omkring sig, og det
satte kolonimagten i et dilemma, som gjorde
det tydeligt for folk, hvad der var på spil,« siger Harrebye: »Enten slog de hårdt ned på de
mange mennesker, som fulgte Gandhi ud til

En ny bevægelig generation
– Ser du den kreative aktivisme spille en større
rolle i Europa, nu hvor vi er i krise?
»Jeg synes, man allerede så de tendenser
før den finansielle krise. Men jeg tror, den er
blevet endnu mere relevant og vinder endnu
mere frem i krisetider,« siger Harrebye.
»For der er stadigt flere mennesker, der vil
engagere sig i en mere bred folkelig modstand,
som er udenomsparlamentarisk. Og der spiller
kreativ aktivisme en stor rolle – i samspil med
andre mere traditionelle deltagelsesformer.«
Harrebye mener, at nye sociale medier og
kommunikationsteknologi også har stor betydning. »Og så tror jeg, at der er et generationsaspekt i forhold til, hvordan man organiserer sig og tænker politisk. Vores forældres
generation meldte sig ind et parti. Der tror
jeg, at unge i dag generelt er mere – på godt
og ondt – illoyale i forhold til de store fortællinger og traditionel organisatorisk politisk
arbejde,« siger Silas Harrebye.
De unge opererer mere i enkelte projekter,
single issue politics og konkrete happenings,
mener Harrebye. Og den arbejdsmåde kan
have stor gennemslagskraft:
»Uanset om de kreative aktivister anses
for at være en forstyrrelse, en demaskering af
magten eller en ren utopi, så er de med til at
flytte grænserne for den politiske aktivismes
traditionelle repertoire og udfordre de skarpe
skel, der trods alt stadig eksisterer mellem civilsamfund, politik og erhvervsliv.«
rach@information.dk

Seks aktivisttyper
Silas Harrebye arbejder med seks
forskellige niveauer af aktivisme i sin
ph.d. ’Cracks – Creative Activism;
Priming Pump for the Political
Imagination or Compromising Form of
Democratic Participation Balancing
between Critique, Cooperation, and
Cooptation on the Margins of the
Repertoire of Contention’:

• Den radikale – never trust a copaktivisten, som opererer med en
voldens logik
• Den civilt ulydige – de
konfronterende aktivister, der kan finde
på at lave ballade af ikkevoldelig art
under demonstrationer
• De kreative – der indfører en mere
fantasifuld og kunstnerisk symbolik og
strategi i aktivismen
• De professionelle aktivister – f.eks.
ngo’er, der opererer med en mere
lobbyistisk logik
• Den vante demonstrant – der
kommer til de store demonstrationer og
opererer med en tallets logik i henhold
til de grundlæggende demokratiske
principper
• The everydaymaker – den aktive
medborger, der for eksempel opstarter
miljøinitiativer i andelsforeningen

»
Det er de revner i politikernes pæne
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overflade, de revner i asfalten, hvor der
vokser blomster op. Det er dér, de kreative
aktivister arbejder
The Yes Men

CANVAS –
Center for Applied
Non Violent Actions
and Strategies
Serbisk gruppering, der udspringer af Otpor, der var vigtige i
afsættelsen af Milosevic og blandt andet overleverede ham
håndjern og en enkeltbillet til Haag i fødselsdagsgave.
CANVAS ser sig selv som videreførere af Gandhis og Martin
Luther Kings ikkevoldelige strategier og betoner vigtigheden
af enhed, disciplin og planlægning. Slogans, sange og symboler
spiller også en afgørende rolle. I 2006 udgav de bogen
‘Nonviolent Struggle – 50 Crucial Points’, en gør det selv-guide
til ikkevoldelig modstand, som kan downloades gratis på seks
sprog. Det blev den i stor stil i Mellemøsten under Irans grønne
revolution og Det Arabiske Forår.
I 2009 underviste CANVAS tunesiske og egyptiske aktivister,
som senere inkorporerede ikkevold-strategierne i deres
oprør. Og i dag underviser de fortsat aktivister fra hele verden,
herunder Myanmar, Vestsahara, Palæstina, Venezuela,
Hviderusland og Zimbabwe.
canvasopedia.org

Laboratory of
Insurrectionary Imagination
En løst sammensat britisk-fransk gruppe grundlagt af John
Jordan, Isa Fremeaux og en kunstaktivist, der kalder sig The
Vacuum Cleaner. Deres virke forener kunst og aktivisme og
udfordrer kunstens traditionelle hang til at repræsentere frem
for at aktivere og ændre.
De var en del af cykelaktivistgruppen Bike Bloc, der huserede
under COP15. Og før dannelsen spillede flere medlemmer en
central rolle i Clandestine Insurgent Rebel Clown Army, der
iført klovnemasker har medvirket til at demontere potentielt
voldsomme konflikter med myndighederne med humoren – og
måske en vandpistol – som våben.
Fremeaux og Jordan underviser i kreativ aktivisme og har lavet
bogen og dokumentarfilmen ‘Les Sentiers de l’Utopies’, om
utopiske mikrosamfund.
Jordan var også en central figur i den skelsættende Reclaim
The Streets-bevægelse, der med direkte aktion fra starten af
90’erne demonstrerede, hvordan den menige borger kan vinde
byrummet tilbage, f.eks. ved lynbesættelse af motorveje og
byggepladser, hvor man festede og plantede træer i asfalten.
»Vi modsætter os den holdning, at fordi verdens tilstand er
alvorlig, så skal kampene og modstanden også være alvorlig. Vi
siger: ’Verdens tilstand er alvorlig, vi har analyseret den seriøst,
og nu vil vi have det sjovt, mens vi yder modstand.’ Det handler
om præfigurativ politik, hvor man ikke venter med at være
lykkelig til efter revolutionen, men er lykkelig, mens man skaber
revolutionen,« siger franske Isa Fremeaux til Information.
Sammen med bl.a. John Jordan er hun i gang med at bygge
en utopi op fra bunden på en nedlagt landejendom i Bretagne,
Frankrig. Et vegansk kollektiv, der skal være 100 % bæredygtigt
og også – i løbet af 14 år – vil plante en lille skov.
labofii.net

Danske grupper
Wooloo
arbejder med et at organisere aktivister i et globalt netværk,
der blandt andet sikrer logi under demoer i forbindelse med
for eksempel COP15 og Occupy Wall Street. De har også en
aktuel kampagne, der forsøger at rebrande vores nation, kaldet
Defending Denmark.
wooloo.org

Superflex
har siden 1993 arbejdet i et kreativt krydsfelt mellem kunst
og pragmatik. Med biogasanlæg i hipt design til den tredje
verden. Eller med sodavanden Guaraná Power, som har hjulpet
brasilianske bønder ved at købe deres guaraná til ordentlige
penge, i stedet for til multinationale giganters dumpingpriser.

Amerikansk culture jamming-duo dannet af Igor Vamos alias
Mike Bonanno og Jaques Servin alias Andy Bichlbaum. De blev
berømte med dokumentarfilmen ‘The Yes Men’ (efterfulgt af
‘The Yes Men Fix the World’), hvor de udgiver sig for at være
personer fra blandt andet WTO eller McDonald’s, der forsøger
at sælge vanvittige kapitalistiske produkter og ideer. En
strategi de kalder »identity correction«. Som de også betjente
sig af, da Bichlbaum udgav sig for at være en repræsentant
for Dow Chemical og på BBC leverede en – længe ventet
– undskyldning for Bhopal-gaslækagen i Indien i 1984, der
kostede tusinder livet.
Under COP15 præsenterede de en kuglerund oppustelig
overlevelsesdragt, Survivaball, som velstillede kan anskaffe
sig, når klimaet bryder sammen. Og de har også udgivet en hel,
falsk udgave af The New York Times, hvori verdenssamfundet
havde taget en drejning mod det bedre – det handler jo om at
forestille sig en bedre verden.
Mike Bonanno siger til Information: »Vi er nødt til at finte uden
om profitmotivet for at komme til orde i pressen i disse dage, og
det kræver en del fantasifulde storytelling-færdigheder.«
theyesmen.org
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Bygger en ny verden
På Midtsjælland er en flok unge med international hjælp ved at ombygge et nedslidt
teglværk til det økologiske og kulturelle fællesskab Makvärket. Det er en kæmpe tilfredsstillelse ikke kun at tale
om politik, men i stedet smøge ærmerne op og gå i gang med arbejdet, siger de. Og arbejde er der nok af
af Sven Johannesen, Knabstrup

Makvärket

Når de lokale beboere fra Knabstrupområdet
tager familien på søndagstur for at fremvise
deres tidligere arbejdsplads, det faldefærdige teglværk, bliver de mødt af hammerslag,
boremaskiner og lyden af sav igennem træ.
Her små 20 kilometer uden for Holbæk er en
gruppe unge fra Danmark og udlandet gået i
gang med opbygge et økologisk og kulturelt
alternativ til et vækstfikseret samfund, som
de mener, er løbet løbsk. De kalder projektet
for Makvärket.
En af de unge er den 24-årige tømrerlærling
Emil Thorhauge-Thejll fra Østjylland. Sidste
år fik han en mail fra sin ekskæreste, der anbefalede ham at tjekke Makvärket:
»Så tog jeg til en byggefestival, og jeg blev
forelsket i stedet med det samme,« fortæller
han i en sofa i en af hovedbygningens enorme
rum. Det sidste år har han brugt mange timer
på at arbejde med at istandsætte keramikfabrikken, der samlet set udgøres af over 10.000
etagemeter i meget forskellig stand, lige fra
nogenlunde velholdt til decideret forfaldent.
»Jeg har blandt andet været med til at bygge
en masseovn og arbejdet med ler og papirisolering. Men jeg var ikke kun tiltrukket af,
hvad jeg kunne lære omkring økologisk byggeri.
Det var også den kollektive praksis, der tiltalte
mig ved stedet,« siger Emil Thorhauge-Thejll.
På Makvärket er det månedlige fællesmøde
den øverste myndighed, hvor både faste aktivister og de mange frivillige fra Danmark og
udlandet har medbestemmelsesret. Beslutninger træffes efter konsensus. Tidligere har
Emil Thorhauge-Thejll været politisk aktiv.
Men det blev han træt af.
»For mig handler det om, at politik bare er
snak og snak og snak. Men at blive ved med
at snakke om økonomisk vækst i et kæmpe
produktionsapparat, det synes jeg ikke hænger ansvarligt sammen i en tid med kæmpe
overforbrug og stigende ulighed,« siger Emil
Thorhauge-Thejll og tilføjer:
»Jeg savnede noget mere praktisk, og det
har jeg fået mulighed for her.«

• Hvem er de?
En fast gruppe, primært unge,
på omkring 15 personer samt
massevis unge fra hele verden,
der kommer forbi og arbejder på
stedet i perioder
• Hvor er de?
På det tidligere teglværk i
Knabstrub tæt på Holbæk midt på
Sjælland
• Hvad vil de?
Vise på den til en enhver tid
tilgængelige plads, at en anden
verden er mulig
• Hvordan gør de?
Laver store og åbne rammer for at
arbejde med kultur og miljø

Lavteknologi tak
Da Knabstrub Teglværk gik bedst, beskæftigede
det flere end 300 arbejdere med produktion
af teglsten, mursten og keramik. I årene efter
lukningen i 1989 stod det stort set ubenyttet,
indtil Fonden til Fremme af Blivende Økologisk balance købte det af Holbæk Kommune
for to kroner. Den symbolske pris skyldtes, at
mange af bygningerne var så faldefærdige, at
de enten skulle istandsættes eller nedrives,
og begge dele ville blive enormt dyrt. I stedet
har fonden nu udlejet bygningerne til de unge
meget billigt. Til gengæld sætter de unge selv
bygningerne i stand.
»Da vi kom hertil, så det rigtig slemt ud.
Blandt andet var to af bygningerne faldet sam-

makvaerket.wordpress.com

Emil Thorhauge-Thejll var træt af snak og har engageret
sig i Makvärket, der opbygger et bæredygtigt landbrugs- og
kulturcenter på teglværket ved Knabstrup. Foto: Sigrid Nygaard
men,« fortæller Lars Fjord Mølby, der for nogle
år siden var med til at igangsætte Makvärket
sammen med Lasse Koefoed Nielsen og en
række andre unge kvinder og mænd.
Målet er at omdanne de mange tomme og
nedslidte industrilokaler til et center, som kan
tiltrække folk fra hele verden, der ønsker at
lære mere om økologisk byggeri og samtidig
mødes om kulturelle projekter. For de unge
på Makvärket er det sociale, politiske og økologiske projekt nemlig tre sider af samme sag,
og man håber, at projektet vil inspirere folk
i resten af verden til at opbygge et alternativ
til nutidens vækstfikserede samfund.
Det er ikke meningen, at folk skal bo på
Makvärket. På den måde vil man undgå, at
folk med tiden får private ejerfornemmelser i
forhold til stedet. I stedet drømmer man om,
at folk på sigt vil bosætte sig i kollektiver i
lokalområdet og benytte stedet som kulturelt centrum.
Men først og fremmest skal der renoveres.

For tiden arbejder man på at istandsætte de
første 2.000 kvadratmeter – blandt andet til
en multisal til koncerter og cirkus- og teaterforestillinger. Ideen er, at folk, der eksempelvis
besøger Makvärket for at lave en teaterforestilling, samtidig kan lære mere om miljø – og
aktivisterne noget om teater. De unge organiserer arbejdsprocessen demokratisk og benytter næsten kun natur- og genbrugsmaterialer.
»I det almindelige byggeri bruges byggematerialer, der er billige at fremstille, men
som er miljømæssigt problematiske. Vi vil
gerne tilbage til en mere oprindelig brug af
materialerne. Det skal være lavteknologisk og
til at forstå«, siger Lars Fjord Mølby.

En anden vej
De tre unge mænd fremviser det ene rum efter det andet, mens de begejstret fortæller
om de mange planer for lokalerne. Udenfor
har de bygget drivhuse og højbede, hvor der
skal dyrkes grøntsager uden sprøjtemidler.

Men skyldes Makvärkets klare fokus på det
oprindelige håndværk, materialer og grøntsagsdyrkning, at man i virkeligheden er lidt
fremskridtsskræmte?
»Det er ikke, fordi al udvikling er farligt,
men det handler om, at man ikke skal glemme
gode måder at gøre tingene på,« svarer Emil
Thorhauge-Thejll og tilføjer, at Makvärket i
den grad benytter sig af moderne kommunikationsformer og de sociale medier:
»Det her sted ville ikke have været det samme uden internettet. Det tiltrækker de vildeste
folk fra hele verden.«
Vi sidder i fabrikkens gamle kantine, som
de unge har sat i stand og isoleret, og hvor
de har bygget energieffektive raketovne, der
holder rummet lunt på en kølig dag. Et par af
de udenlandske gæster klimprer på akustisk
guitar, og ved komfuret står 24-årige Alexa fra
New Zealand og bager pandekager.
»Jeg er her med en tysker, som jeg mødte,
da jeg rejste i Albanien. Han havde læst om
stedet på nettet, og vi synes, det lød fedt,« siger Alexa, der i de sidste to år har blaffet rundt
i Afrika og Mellemøsten. For tiden besøger
hun bæredygtige byggeprojekter i Europa,
fordi hun overvejer at starte noget lignende
op i New Zealand. Hun oplever, at flere og
flere unge over hele verden engagerer sig i
alternative miljøprojekter:
»Mange indser efterhånden, at vi er nødt
til at sørge for, at Jorden har det godt. For det
har vi ikke gjort længe.«
svej@information.dk
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Twitterkrigerne
Hashtags, likes og sms’er har erstattet sten og molotovcocktails i aktivisters politiske kamp.
Men kan det også blive lidt for nemt at like noget?
af Camilla Mehlsen
»I can’t see my feet. But thank God I can tweet!«
Sådan lød de begejstrede ord fra en egyptisk
blogger, der rapporterede fra Tahrir-pladsen
i Kairo i februar 2011. Hendes fødder var ikke
til at se i den massive mængde af mennesker,
der demonstrerede mod det egyptiske styre,
og nu jublede hun på Twitter over nyheden
om, at Hosni Mubarak ville gå af som Egyptens præsident.
Med det arabiske oprør blev det tydeligt, at
sociale medier som Twitter, Facebook og YouTube ikke bare er forbeholdt underholdning
og ligegyldigt hverdagssniksnak, men også er
afgørende kanaler for den nye generation af
aktivister. Det Arabiske Forår er et perleeksempel på sociale mediers politiske betydning,
men det er ikke kun i Mellemøsten, at sociale
medier kan være med til at skabe et politisk
engagement. På Facebook er der masser af
eksempler på kampagner om små og store
politiske sager – lige fra en lille kampagne
for at sende citronmåner til Dansk Folkeparti
til den globale Occupy Wall Street-bevægelse
med over 300.000 fans.
Da Japan blev ramt af et jordskælv og en
tsunami i marts 2011, tog mange kendisser

Twitter i brug for at vise sympati. En af dem var
Yoko Ono, der ytrede sig sådan her på Twitter:
»Sending love to all friends & family in Japan
& praying for you. We are with you. Let’s help
one another as much as we can love, yoko.«
Det hashtag (emneord, som bruges til at
identificere temaer eller grupper i Internet Relay Chat-netværk, red.), der blev mest ’tweeted’
i 2011, var #prayforjapan, som den amerikanske
fastfood-kæde Wendy’s stod bag for at støtte
ofrene for jordskælvet og tsunamien i Japan.

Onlineaktivisme
Mange interesseorganisationer har da også
fået øjnene op for de sociale mediers potentiale. Den danske afdeling af menneskerettighedsorganisationen Amnesty International har for eksempel udviklet en guide til
onlineaktivisme som en del af en kampagne
mod Saudi Arabiens antiterrorlovgivning. I
guiden kommer Amnesty bl.a. med forslag
til hashtags, som aktivisterne kan bruge på
Twitter – f.eks. #sauditerrorlaw.
»Rigtig meget af vores aktivisme foregår
online, enten for at mobilisere eller oplyse
folk. Vi lavede for eksempel sidste år en underskriftsindsamling som en Facebook-event
og fik over 25.000 underskrifter herfra på få
dage, fordi folk delte med hele deres netværk.

Vi kan få indsamlet flere tusind underskrifter på 24 timer online, og det kan vi ikke på
gaden,« siger Maia Kahlke-Mikkelsen, der er
en del af Amnesty Internationals danske aktivisme-team.
Twitter-aktioner er et andet middel til at
opnå politiske mål med. Sidste år lykkedes
det for eksempel Amnesty International at få
en indisk dreng løsladt takket være en kampagne på Twitter.
»Vi ser ikke online som noget særskilt. Det
er også folks liv, det handler om, når de liker
noget på Facebook eller sender en sms videre om at stoppe blodbadet i Syrien. Så når vi
planlægger kampagner, er online og offline en
samlet pakke. Nye medier har gjort, at vores
aktivisme når flere. Det har ikke truet vores
aktivisme offline. Snarere tværtimod,« siger
Maia Kahlke-Mikkelsen og understreger, at
det er vigtigt at se de nye medier som kanaler.
»Online er bare en kanal. Det vigtige er, hvad
mennesker gør,« siger Maia Kahlke-Mikkelsen.

Det er nemt at like
Fremtidsforsker og direktør Steen Svendsen
fra Public Futures er helt enig i at betone Twitter og de andre mobile og sociale medier som
kanaler. »Sociale medier er en god ting, hvis
man ser dem som ekstra kanaler og andre

dialogformer. Jo flere måder at arbejde med
politik på, jo bedre. Udfordringen er, at man
når rigtig mange med en lillebitte smule, og at
det derfor kan blive overfladisk,« siger Steen
Svendsen.
Den udfordring kan Maia Kahlke-Mikkelsen
nikke genkendende til i sit arbejde i Amnesty
International, hvor det kan være svært at fastholde den politiske interesse online.
»Det er klart, at engagementet er ikke altid
det samme online. Det er nemt at like eller
sende en sms. Man kan risikere at få mere
flygtige og overfladiske relationer online,«
siger Maia Kahlke-Mikkelsen.
Omvendt kan det være en besnærende,
at nå en offentlighed på tusinder, millioner
eller måske endda milliarder af mennesker.
Ifølge Toby Daniels, stifter af og direktør for
den globale konference Social Media Week,
vil vi over de næste ti år se, at tre milliarder
mennesker vil komme i kontakt med hinanden over internettet eller mobiltelefoner, og
det er mere end tre gange så mange, som i
dag er online.
»Det er mennesker, der aldrig har haft kontakt med hinanden eller adgang til informationer, som vi i Vesten har adgang til i dag.
De muligheder, det skaber, er enorme. Alt,
hvad vi kender til i dag, vil forandre sig på
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Graffiti i Qasr el-Aini gaden nær
Tahrirpladsen i Kairo.
Foto: Hossam el-Hamalawy

»

Det er også folks liv, det handler om, når
de liker noget på Facebook eller sender en
sms videre om at stoppe blodbadet i
Syrien. Så når vi planlægger kampagner,
er online og offline en samlet pakke

Social Media Week

en radikal måde i de næste ti år,« siger Toby
Daniels, der følger den digitale udvikling tæt.

Social Media Week er en global
konference, der undersøger, hvordan
sociale medier forandrer samfundet
kulturelt, socialt og økonomisk. Målet er
»at hjælpe mennesker og organisationer
med at skabe forbindelser til hinanden
gennem samarbejde, læring og deling af
ideer og informationer«.
Toby Daniels er stifter af og direktør
for Social Media Week. Den første
konference løb af stablen i 2009.
Konferencen afholdes to gange årligt
i en lang række byer verden over med
forskellige årlige temaer.
Den næste Social Media Week finder
sted d. 24.–28. september 2012 i
Barcelona, Berlin, Bogotá, Chicago,
Doha, Glasgow, Hongkong, Jedda,
London, Los Angeles São Paulo,
Seoul, Torino og Vancouver under
temaet ’Empowering Change Through
Collaboration’.
Social Media Week har også planer om
at komme til København.

Effektiv mobilisering
Toby Daniels peger på, at nye medier har vist
sig at være særdeles effektive, når det handler om at mobilisere folk politisk. Og det er
ikke kun i den gode sags tjeneste. Da en stor
flok unge hærgede i London i august 2011,
spillede nye medier en så stor rolle, at britisk
politi truede med at forbyde brugen af sociale
medier til at opildne vold.
Præcis hvordan sociale medier vil forandre samfundet – og om det bliver godt eller
skidt – tør Toby Daniels ikke spå om. Men han
er optimistisk på de generationers vegne og
tror på, at det er en positiv udvikling, at nye
medier kommer til at aktivere og bringe folk
i forbindelse med hinanden.
»Gennem internettet, mobiltelefoner og
sociale medier har vi fået flere åbne platforme
og netværk. Twitter er for eksempel med til at
skabe nye former for forbundethed, som ikke
eksisterede før. Og de nye netværk er med til
at give folk mere magt og inspirere dem til at
organisere sig om sager, der betyder noget for
dem, på et lokalt, regionalt og endda på globalt plan. Det er nemmere at komme i kontakt
med andre, der er optaget af de samme sager

socialmediaweek.org

som dig selv, og antallet af mennesker, der
kan engagere sig, er potentielt blevet meget
meget større,« siger han.

Væk fra Christiansborg
Når en del af det politiske engagement lige
nu går online, er det ikke et tilfælde. I hvert
fald ikke hvis man spørger fremtidsforsker
Steen Svendsen fra Public Futures.
»Grunden til, at mange unge bruger de nye
medier, er ganske enkelt, at de er vokset op
med dem. De skal vælge de gamle medier til,
ikke fra. Og i stigende grad vælger de ikke de
gamle medier til, fordi de debatter, der udspiller sig her, ikke appellerer nok til dem,«
siger Steen Svendsen. Ifølge Steen Svendsen
handler den politiske debat i de gamle medier
og på Christiansborg ikke om de spørgsmål,
som interesserer unge i dag. Overordnet set
handler debatterne om at få pengene til slå til
inden for de givne rammer, og her betragtes
unge ofte blot som en ressource.
»Det er det nødvendiges politik. Men mange
mennesker, ikke mindst unge, er mere interesserede i, hvordan vi kan udvikle og transformere samfundet i forhold til bæredygtighed og klima, men også i forhold til andre
megatrends om identitet, køn, aldring, nye
livsfaser og ny teknologi. Verden er ung,« siger

Steen Svendsen. Han ser en klar tendens til,
at dansk politik i stigende grad foregår uden
for det parlamentariske system.
»De afgørende debatter foregår ikke på Christiansborg. Man kan lave ’let politik’ hurtigt
gennem sociale medier. For mange kan ’let
politik’ lyde som et fyord, men det passer til
tiden og skal ses som en mulig kanal. Aktivisme i sociale medier vil dog ikke erstatte den
eksisterende politik,« siger Steen Svendsen.
Han peger på, at massemedierne umiddelbart har en styrke, fordi de giver et mere
tydeligt billede af, hvad der rører sig i samfundet af vigtige debatter. »Især tv-mediet
kan fortsat samle nationen og skabe en fælles oplevelse og identitetsfølelse. Men det
handler ofte om X Factor, sport eller royale
begivenheder. Den samlede offentlighed kan
være svær at se for sig i de nye medier, som
giver mange fragmenterede debatter,« siger
Steen Svendsen.
Maia Khalke-Mikkelsen fra Amnesty International mener desuden, at det er en forfladigelse at tale om Facebook- eller Twitterrevolutioner:
»Man skal ikke give æren til de medier, folk
bruger. Man skal give æren til de mennesker,
der har udvist mod,« siger hun.
ibureauet@information.dk
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Det starter i det små
De unge i Malmø skal have et alternativ til vold og skydevåben. Gennem små
jordnære projekter og mødet med andre sociale klasser forsøger Watch it! at give
de unge en tro på, at de er en del af samfundet
Af Michelle Mølgaard Andersen, Malmø

Watch it!

Benhård bandekrig, organiseret salg af kvinder og snigskyttedrab med racistiske motiver.
Det er den virkelighed, borgerne i Malmø de
seneste år er blevet konfronteret med. Journalister har omdøbt Malmø til Nordens Chicago,
og byens problemer med voldskriminalitet
og socialt belastede boligområder kan synes
næsten uoverskuelige. Organisationen Watch
it! forsøger at bevare håbet og begynder med
de unge mennesker, der vokser op i den plagede sydsvenske by.
»Det handler først og fremmest om at forsøge at give de unge mod til at udtrykke deres
holdning. Det er det overordnede mål med
Watch it!«, fortæller Hilda Kraft, der er leder
af projektet.

• Hvem er de?
Et ungdomsprojekt som
Folkbildningsföreningen i Malmø
står bag
• Hvor er de?
I Malmø og Lund
• Hvad vil de?
Give de unge selvtillid til at
udtrykke deres mening
• Hvordan gør de?
Gennem workshopforløb vejleder
de unge i, hvordan de kan omsætte
deres holdninger til handlinger

Frustrerede unge
Det lille ydmyge kontorlokale i Medborgarhuset Tryckeriet, hvor Watch it! holder til, ligger
i Sofielund, et område plaget af høj arbejdsløshed, men også et område, hvor der bor rigtig
mange unge.
27-årige Hilda Kraft kommer fra den lille
by Växjö i Småland og har siden gymnasiet
været involveret i arbejdet med at inddrage
unge i demokratiet i både Sverige, Argentina
og Honduras. Igennem dette arbejde har hun
oplevet, at mange unge faktisk har lyst til at
bruge deres demokratiske stemme, »men ofte
ved de ikke, hvordan de skal omsætte ord til
handling. Det er det, vi hjælper dem med,«
siger hun og uddyber: »Jeg oplever, at de er
frustrerede på alle niveauer: i klasselokalet, på
skolen, i samfundet. De har en fornemmelse
af, at voksne ser på dem, som om de ikke har
værdi. Ofte bliver de enormt overraskede over,
at vi både vil spørge, hvad de mener, og lytte
til, hvad de har at sige.«
Derudover har hun oplevet, at en stor del af
de unge, de møder på gaden, når de rekrutterer
til Watch it!, ikke er klar over, at deltagelse og
politisk engagement også kan handle om at
ændre på de helt små ting i deres egen hverdag.
»De tror, at politik kun handler om at tilhøre
et bestemt parti og om at deltage i kedelige
møder,« siger Hilda Kraft.
Alle initiativtagerne fra Folkbildningsföreningen, som står bag Watch it!, er unge, og
det samme er den stab på omkring 50 frivillige,
der nu på andet år hjælper til med at udbrede
Watch it!’s visioner og metoder. Indtil nu har
over 2.000 skoleelever i alderen 15-22 år deltaget i Watch it!’s workshopforløb.
Udgangspunkt i de unges hverdag
I Watch it! lader man de unge selv bestemme, hvilke problemer fra deres hverdag de har
lyst at arbejde med. Gruppeprocessen er i fokus, og det er gennem den, de unge skal opnå
større selvtillid og modet til at handle aktivt.
I forskellige workshopforløb skal de unge i
fællesskab finde frem til sjove og anderledes
kommunikationskanaler, hvorigennem de
kan udtrykke deres stemme, fortæller Daniel
Wolski, der er projektmedarbejder i Watch it!

watchitmalmolund.se

Agera! betyder ’gør noget’ på svensk og det er, hvad Watch it!
forsøger at opmuntre og forberede de unge til. Foto: Sigrid Nygaard
Der er stor forskel på, hvad der optager de
unge, alt efter hvilken del af Sverige de kommer fra.
Deltagerne fra Malmø kommer typisk fra socialt belastede boligområder, mens deltagerne
fra Lund ofte har en middelklassebaggrund og
mere erfaring med at deltage i ngo-arbejde.
I forstadsområderne i Malmø er det derfor
tit lokale sociale problemer, de er interesserede i at løse, mens de unge fra Lund typisk
vil beskæftige sig med mere overordnede samfundsrelaterede problemer som for eksempel
miljø, forklarer Daniel Wolski.
Et konkret eksempel fra Malmø, som flere af
de unge herfra har ønsket at skabe debat om,
er, at karaktergivningen afhænger af, hvilken
skole man går på.
Et andet problem, der har optaget en gruppe unge, var, at deres kommunale fritidsklub
holdt lukket om lørdagen, hvor de følte, at de
havde mindst muligt at tage sig til. I samarbejde med Watch it! arrangerede de et møde
med lokalpolitikerne og det lykkedes at få
ændret klubbens åbningstider.
Hilda Kraft og Daniel Wolski er bekymrede
for de unge svenskeres fremtid, især for de

mindre privilegeredes: »Den største oplevelse
i Watch it! har helt klart været at mærke, at der
er så meget engagement og så mange kloge
tanker hos de unge. Til gengæld bliver jeg rigtig ked af, at de er så uvante med at sige, hvad
de mener. De er ikke vant til at blive lyttet til,
fordi der ikke er nogen, der interesserer sig
for dem,« siger Hilda Kraft.
Og hvis de kommende generationer fra de
belastede forstadsområder i Malmø som Rosengård, Lindägen og Sofielund bliver overladt til gaden, uden at nogen tager notits af
deres frustration og følelse af mindreværd,
er det ikke utænkeligt, at de vil videreføre de
negative sociale mønstre, de på nuværende
tidspunkt er en del af, hvilket i værste fald kan
føre til endnu større social ulighed og endnu
mere kriminalitet.

De unge skal inspirere hinanden
Selvom social ulighed oftest har en negativ
klang, forsøger man i Watch it! at få det bedste ud af de unges sociale forskellighed ud fra
en tanke om, at denne forskellighed kan være
særlig lærerig for de unge deltagere. Daniel
Wolski fortæller:

»Det handler om at give de unge kendskab
til hinandens sociale virkelighed, men også
om, at de unge kan inspirere hinanden til,
hvordan man kan løse forskellige problemer.«
»De skal forstå, at de både er lige, men samtidig også er ulige,« supplerer Hilda Kraft og
uddyber:
»De unge oplever, at vi lever i et reguleret
samfund, og at vi ikke ser hinanden på tværs
af bydele og grupperinger. Det giver næring til
fordommene. Jeg er dog overbevist om, at vi
kan være med til at nedbryde social ulighed,
men det kræver, at vi mødes og tør tale om
vanskelige emner. Jeg tror godt, vi kan opnå
lighed på alle niveauer.«
Selvom man i Watch it! har formået at få
fat i nogle unge, der ikke typisk er aktive i
politisk arbejde, har man også måttet se i øjnene, at der er nogle unge, som de ikke kan
nå her og nu.
»Når de meget socialt belastede unge benytter sig af ungdomsklubber, så kommer de
oftest bare for at hænge ud. Vores vision var
fra begyndelsen, at disse unge skulle deltage
mere aktivt. Men problemet er, at de har svært
ved at se værdien i selve processen. Fordi de
er blevet svigtet så mange gange i deres liv, er
de nødt til at se resultater, før man kan vinde
dem for sagen,« fortæller Daniel Wolski.
En vigtig pointe i forhold til det, forklarer
Hilda, er, at de mere ressourcestærke unge
bliver bevidste om deres position og det ansvar, der følger med.
»De har mulighed for at ændre noget for
deres knap så privilegerede jævnaldrende, og
samtidig kan de ved at bruge deres stemme
aktivt være forbilleder for andre unge. Derfor
er det også vigtigt, at vi hjælper denne gruppe
unge til at blive endnu bedre til at omsætte
deres ord til handling.«
ibureauet@information.dk
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NOTER ved Anne Vindum
Håndbog i
kreativ aktivisme
Hvor skal man begynde, hvis
man vil forandre verden? Ti
græsrodsgrupper har sammen
med kunstnere og aktivister fra
hele verden skrevet håndbogen
’Beautiful Trouble’, der er en
værktøjskasse til kommende
revolutionsmagere. I et åbent
samarbejde på nettet har folk
som The Yes Men/Yes Labs,
John Jordan (Reclaim the Streets), Kevin Buckland (350.org) og

vække interesse, overraske og
tegne billedet af en anden og
bedre verden. I stedet for at ven-

Hvis alle var som
vores læsere, ville
der blive flyttet
nogle grænser i
indvandrerpolitikken.

Cover fra bogen ’Dream’

Cover fra bogen ’Beautiful Trouble’

redaktøren Andrew Boyd (The
other 98% og Billionaires for
Bush) brugt eksempler fra deres
egen erfaring med fredelige og
humoristiske aktioner til at formulere principperne bag effektiv
aktivisme og konkrete redskaber
til at ændre verden. Den brugerfinansierede bog gennemgår
teori, praksis, case studies og
principper og fremhæver f.eks. et
såkaldt flash mob på Wall Street,
hvor tusindvis af mennesker
mødte op til pudekamp med
kravet om deres egen økonomiske redningsaktion. I en anden
flash mob blev 30 Vodaphone
butikker i London besat for at
gøre opmærksom på virksomhedens ubetalte skat. Et princip
til efterfølgelse er også the Jedi
mind trick, der handler om at
være så overbevisende i sin sag,
at andre uvilkårligt tror på den,
ligesom ens metoder må være
spektakulære for at være politisk
effektive.
’Beautiful Trouble’ er udkommet på OR
Books juni 2012.

Slip drømmene løs
Hvad har Paris Hilton, Grand
Theft Auto, Las Vegas og en
McDonald’s-reklame til fælles
med progressiv politik? Ikke
ret meget, og det er måske
problemet. Sådan skriver den
amerikanske professor Stephen
Duncombe i sin bog ’Dream’, der
er et hovedværk inden for kreativ
aktivisme. Aktivisternes budskaber bliver ofte formidlet tungt
og fodformet, men hvad nu hvis
man i stedet benyttede samme
redskaber som reklameæstetikken? Så er det måske muligt at

de reklameverdenen ryggen må
man som revolutionær gå ind på
markedets præmisser og bruge
populærkulturens virkemidler
til at skabe opmærksomhed
om progressiv politik. Stephen
Duncombe argumenterer for, at
mange aktivister har glemt det
drømmende element, og han
hylder de folk, der tør drømme
om det umulige i det, han kalder
dreampolitik. Håbet er, at de
kreative sociale bevægelsers
med fantasi og forestillingsevne
kan lære de progressive politiske
miljøer at drømme højt igen.
Stephen Duncombe: Dream – Reimagining Progressive Politics in an Age
of Fantasy. The New Press, 2006.

Mix en magthaver
Hvis man vil kritisere magthavere, kan det være et effektivt
våben at bruge deres egne ord.
Et ofte benyttet greb er at remixe
eksisterende klip til politiske
videoer med et tydeligt budskab.
På bloggen Political Remix Video
kan man se hjemmeklippede
videoer, der på hver sin måde
kritiserer det system, de sociale
strukturer eller den politiske
diskurs, de er del af. Filmmanden
Corey Ogilvie har f.eks. lavet
remixet ’I Am Not Moving’, der
udstiller amerikansk hykleri.
Citater, hvor Barack Obama og
Hillary Clinton i anledning af det
Arabiske Forår udtaler sig om
ytringsfrihed og lighed, er klippet sammen med voldsomme
videooptagelser fra Occupy Wall
Street demonstrationer, hvor politiet brutalt overfalder aktivister.
Videoen er ikke kommenteret,
så de amerikanske politikeres
udsagn om en konflikt i en anden
verdensdel kommer til at fremstå
absurde og meningsløse i en
lokal kontekst. På bloggen er der
anvisninger på, hvordan man
selv laver politiske remixes, og de
uploadede videoer spænder fra
kvindefrigørende kommentarer
med klip fra Mad Men til kritikker
af Levi’s reklamer og musikalske
mix med Gadaffi.
politicalremixvideo.com

Postboks 188, 1006 København K

Kom i åbensindet selskab.
Det er ikke, fordi vores læsere er imod grænser. Men de synes, grænsen
er nået i forhold til den skepsis, der udvises over for udlændinge, som
ønsker at blive del af det danske samfund. 90,4%* af vores læsere mener,
at Danmark skal være mere åben over for omverdenen. Det stiller krav.
Både til politikerne og til vores dækning af indvandrerspørgsmålet.
Vil du oplyses og udfordres af en avis, der sætter en ære i altid at gå et
spadestik dybere? Information med tyngde og hele tre ugentlige tillæg:
Bøger, Billeder og Moderne Tider.
Send kuponen, ring 33 69 60 60 eller besøg information.dk
Ja tak, jeg vil gerne flytte nogle grænser,
og jeg vælger:
3 måneder for 629 kr. jeg sparer 407 kr.
6 måneder for 1.279 kr. jeg sparer 631 kr.
12 måneder for 2.549 kr. jeg sparer 1.096 kr.

Abonnér nu
og SPAR
mellem 407 kr.
og 1.096 kr.

Navn

Adresse

Postnr./By

Telefon

Mobil

E-mail

Jeg er studerende.
*IndexDK/Gallup Marketing 1.H 2011

Information udkommer mandag til lørdag. Tilbuddet gælder til 31.12.2012 og gælder
kun husstande, der ikke har abonneret de seneste 12 måneder. Efter tilbudsperioden
fortsætter abonnementet på de normale vilkår til det opsiges. Ved levering til udlandet
opkræves porto. Studierabat gives til udeboende studerende ved en SU-berettiget
videregående uddannelse.
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Blå bog: Jørgen Steen Nielsen

• Jørgen Steen Nielsen, født
1952, forfatter til bogen ’Den store
omstilling’, der er udkommet på
Informations Forlag
• Han er uddannet biolog og var i
1974 medstifter af Organisationen til
Oplysning om Atomkraft (OOA)
• Siden 1985 journalist på
Information, fra 1995-2002 som
chefredaktør sammen med Jacob
Mollerup
• I 2003 modtog han Cavlingprisen

FAKKELBÆREREN
Sulfoskum på vandløbene kan selv et barn se er galt . I dag har både problemer og løsninger for miljøet
et mere diffust ansigt, siger Informations klimajournalist Jørgen Steen Nielsen, der finder inspiration hos
både sociale bevægelser og virksomhedsledere. Gennem 40 år har han båret faklen for bæredygtighed,
drevet af et ønske om at skabe
Af Jannie Schjødt Kold
Naturen kunne ikke have iscenesat sig selv
bedre end på denne bragende solskinsdag,
hvor vimplerne vajer om kap på villavejen i
Valby. Her tæt på togstationen i et gult hus
byder Informations klima- og miljøjournalist,
Jørgen Steen Nielsen, indenfor og udenfor igen
på den lille altan øverst oppe på anden sal. Arbejdet for bevarelsen af klodens klima optager
ham så meget, at han oftere sidder fordybet i
miljørapporter og statistikker, end han ligger
og roder i haven nedenfor, indrømmer han.
I fyrre år, og længe før alle andre satte ord
som klima og miljø på dagsordenen, har han
kæmpet for og skrevet om bevarelsen af den
natur, han selv boltrede i som barn ved Lyngby Åmose.
I starten af 1970’erne som aktiv i Organisationen til Oplysning om Atomkraft (OOA)
og siden 1985 som klimajournalist på Information. Lige nu er der ekstra tryk på. Dels er
der forberedelserne til 60-års fødselsdagen,
dels Rio+20, det symbolladede topmøde om
miljø og udvikling i Brasilien, og dels er bogen Den store omstilling – fra systemkrise til
grøn økonomi lige udkommet.
Bogens bærende pointe er, at den nuværende finanskrise blot er en forsmag på, hvad
der venter os, hvis ikke vi grundlæggende sadler om.
»Alle taler om at skabe vækst, om at komme op på hesten igen og tilbage på sporet af,
hvad verden før 2007 var. Det, vi trænger til
at forstå, er, at hvis ikke vi stiller om til grøn
økonomi nu, render vi ind i en endnu større
ørefigen om måske tre til fem år,« siger Jørgen
Steen Nielsen og byder på kaffe og postevand
serveret på en gammel træbakke.

Kampen mod øldåser og økonomisk teori
I dag foregår kampen om klodens overlevelse
med statistikker og økonomiske grafer, men
sådan var det ikke, da Jørgen Steen Nielsen
først trådte ind på arenaen.

»Da jeg begyndte at beskæftige mig med
naturen, var sagen ganske enkel. Fjenderne
var dem, der producerede øldåser og atomkraft. I dag hænger det med fiskene og fuglene
uvægerligt sammen med finanskrisen, og jeg
har derfor måttet flytte med over på den platform, der hedder økonomi,« siger Jørgen Steen
Nielsen, der oprindeligt er uddannet biolog.
Selv mener han ikke at have ændret sitgrundsyn på de fyrre år, han har været med
på banen. Til gengæld har løsningen flyttet
sig fra at ligge hos forbrugeren selv til at være
en kompleks størrelse, der kræver, at vi trækker i sytten forskellige håndtag samtidig, mener han og lyder som en politiker, der taler i
en jævn og glat strøm, men med en forskers
faktabaserede grundighed.
»Det er både virksomheder, civilsamfund
og de politiske rammebetingelser, der skal
bane vej for den omstilling til grøn økonomi,
vi skal i gang med. Som cirkler i vandet, der
breder sig og skaber en bevægelse,« siger han.
Og netop ordet bevægelse dækker meget godt
den omfattende omstilling, vi ifølge Jørgen
Steen Nielsen står over for.
Men er det ikke en utopi at tale om grønne omlægninger i en tid, hvor flere EU-lande
med Grækenland i spidsen står over for en
statsbankerot, og hver niende amerikaner er
arbejdsløs?
»Vi skal selvfølgelig handle på krisen her og
nu, men det, krisen fortæller os, er, at der er
noget galt med hele den måde, vi tænker vores
økonomi på,« siger han og efterlyser udvikling
af nye økonomiske teorier, der ikke bare har
aktieafkast og BNP-forøgelse, men i lige så
høj grad bæredygtighed som succeskriterie.
Konkret så Jørgen Steen Nielsen gerne, at
vi fik en egentlig grøn skattereform.
»Vi skal beskatte det, vi vil have mindre
af, nemlig energiforbrug, knappe råstoffer og
forurening, og satte skatten ned på det, vi vil
have mere af, som f.eks. arbejde,« siger han
og lader forstå, at han ikke er imponeret over
den nye regerings indsats på området.
I sin bog Den store omstilling oplister han

ni greb, vi kan ty til for at omstille til grønt.
På den lange bane er det helt afgørende, at
vi får defineret en grænse for vort forbrug af
verdens naturressourcer, mener han.
»Vi bliver nødt til at sætte et loft over forbruget af nogle af vor klodes mest udsatte råstoffer som for eksempel fosfor. Det kan virke
provokerende for nogle, men systemet med
loft og kvoter fungerer jo allerede i dag på fiskeriområdet og på CO2-området i EU – om
end prisen her er alt for lav,« siger Jørgen Steen
Nielsen og tilføjer, at han støtter Tyskland
og Frankrigs varme forsvar for indførelsen
af en skat på finansielle transaktioner, den
såkaldte Tobinskat.
»Det vil begrænse den del af økonomien,
der bygger på spekulationer, og som har bredt
sig ud over alle bredder og gør vores økonomi
så skrøbelig.«

Olierede vandspejl og grønne frøer
For Jørgen Steen Nielsen selv begyndte den
grønne bevægelse ved bredden af Lyngby
Åmose nord for København. Her legede han
som dreng, satte kryds, hver gang han så en ny
fugleart, tog planter med hjem og gav dem nyt
liv i vindueskarmen og fiskede haletudser, som
han opbevarede i baljer på drengeværelset til
de havde forvandlet sig til små grønne frøer.
»Jeg fik naturen ind under huden, og oplevede, hvor smuk, men også hvor sårbar, den
er,« fortæller Jørgen Steen Nielsen, der husker,
hvordan han kom ned til Åmosen en dag, hvor
vandspejlet var underlig fedtet. »De voksne
fortalte os, at man simpelthen sprøjtede olie
på vandet, fordi der var så mange myg. Olien
kvalte effektivt alle myggelarverne,« siger han.
Oplevelserne i og med naturen lagde kimen
til et brændende engagement, men Jørgen
Steen Nielsen blev for alvor vakt, da man op
gennem 1970’erne blev bevidst om, hvordan
den menneskelige adfærd direkte påvirkede
havde naturen.
»Vi fik kampagner, der fremstillede danskerne som skovsvin, der smed deres affald
alle steder i skoven, og sulfo-skummet på

vandløbene ved vaskerierne blev pludselig
synligt,« fortæller han om det niveau, miljøindsatsen begyndte på.
Dengang var det let at udpege fjender og
venner, i dag er billedet mere broget, erkender han.
»I dag knytter jeg nok mest håb til virksomheder og til initiativer i civilsamfundet«,
siger Jørgen Steen Nielsen, der i bogen fremhæver virksomheder som Danfoss og VELUX
samt tænketanke som britiske New Economics Foundation.
»Jeg har mødt en håndfuld virksomhedsejere med en moral, der siger dem, at de ikke
bare for at tjene penge kan være bekendt at
ødelægge den jord, deres børn og børnebørn
skal arve,« siger Jørgen Steen Nielsen. »Det
har gjort indtryk på mig.«

Håbet ligger i skraldecontainerne
Nogle virksomheder vægrer sig ved forandringer, lyder det fra Jørgen Steen Nielsen, mens
fuglene pipper nærmest hysterisk forårskåde
i baggrunden.
»Men den generelle tendens er, at flere virksomheder får øjnene op for, at de er nødt til
at passe på de produktionsfaktorer, de selv
er afhængige af. Det er meget positivt,« siger
Jørgen Steen Nielsen.
Håret er endnu ikke rigtig gråt, om håndleddet bærer han et tyndt perlearmbånd i
solidaritet med Pokot-folket, der lever som
nomader i Kenya, og hvis leveform er truet
af tørke og klimaændringer, fortæller han.
Bag Jørgen Steen Nielsens åbenhed og nysgerrighed genlyder tonen fra en anden tid i
hans begreber: produktionsfaktorer, ligeløn
og manden på gulvet eksempelvis.
Han ser ikke alle nye initiativer som lige
fantastiske, men fremtidshåbet investerer han
hos de sociale innovatorer, der ikke bare vil
lave forretning og koncepter, men skabe reel
menneskelig og miljømæssig forandring. Samt
hos de dele af civilsamfundet, der på
egen hånd iværksætter småskalaløsninger til gavn for miljøet.
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»Jeg sætter min lid til kræfter som
‘skralderne’, som min ældste datter, der
bor i kollektiv, er engageret i. Hun og
hendes venner går ud og tømmer supermarkedernes containere for madvarer, der intet
andet har imod sig, end at sidste salgsdato
er en anelse overskredet,« siger han og fortsætter med at nævne små og store initiativer
rundt om i verden.
Som den omstillingsbevægelse af ‘Transition Towns’, der startede i England, men
har bredt sig til fjorten lande – byer hvor man
f.eks. planter frugttræer i parkerne frem for
’nyttesløse prydtræer’, eller hvor man indsamler fritureolie fra fastfoodkæderne og bruger
det som brændstof i bilerne.
Pointen er, at forandringerne skal have rod
i menneskers hverdag, hvis de skal have en
fremtid, mener klimajournalisten.

Atomkraft? Nej tak
Jørgen Steen Nielsen er i høj grad selv rundet
af ngo-miljøet. I 1974 var han medstifter af
Organisationen til Oplysning om Atomkraft
(OOA). Foreningens logo, den smilende sol,
der siger ’Atomkraft? Nej tak!’ blev tegnet af
en pige i Aarhus og er i dag kendt på over 50
sprog. Som frivillig arbejdede Jørgen Steen
Nielsen for langvarige kampagner, skrev læserbreve og arrangerede demonstrationer – i
en tid, hvor der hverken fandtes internet, fax
eller mobil.
»Det var en uddannelse for livet, vi fik der.
I hvert fald har den vist sig langt mere værdifuld end den læring, jeg fik på de elleve år, jeg
var om at læse biologi,« siger han og fortæller, at han altid har kunnet lide at organisere
og sætte i gang.
»Jeg har altid villet skabe noget. Som 12-årig
dannede jeg min første forening for modeltog
og fik min far til at lave brevpapir til os fem
medlemmer«, siger Jørgen Steen Nielsen, »og

jeg fik endda min fætter til at oprette en filial
i Skanderborg.«
Jørgen Steen Nielsens far drev en fabrik,
der producerede fiskenet, og som han nok også
havde håbet, sønnen ville overtage.
»Hvis ikke jeg havde haft nogle grundholdninger og fornemmelser, der trak i en anden
retning, kunne jeg måske være blevet en glimrende kapitalist eller virksomhedsejer,« siger
han og kan godt selv se ironien.
»Det at skabe noget er på en måde forbundet
med det vækstbegreb, jeg bruger min tid på at
kritisere,« siger han og smiler lidt i skægget.

Ligeløn på chefgangen
Skulle Jørgen Steen Nielsen have været noget andet end journalist, ville han gerne have
prøvet kræfter med filmmediet, fortæller han.
Billeder formidler følelser rigtig godt, og som
dreng tegnede han en del.
Det er historierne og dramaet, der interesserer ham, og det er for så vidt en tilfældighed, at det blev den skriftlige udtryksform,
der vandt.
»Der var en del skrivearbejde på medlemsblade og pressemeddelelser og den slags i Organisationen til Oplysning om Atomkraft, og
det var der, jeg opdagede, at jeg brændte for
at formidle,« siger Jørgen Steen Nielsen, der
derfor i 1985 søgte job på Information og fik
det i form af et vikariat, der blev forlænget,
og i perioden 1995-2002 blev til en delt chefredaktørstilling.
I den rolle måtte Jørgen Steen Nielsen modvilligt acceptere et brud på ligelønnen, da dygtige folk forsvandt til bedre lønnede job hos
konkurrenterne, hvis ikke man formåede at
honorere dem bedre. Noget han selv forklarer med vækstbegrebets dybe rodfæstethed
i vores tankegang.
»Det ligger i hele samfundsnormen, at vi
skal have mere. Men hvorfor skal økonomien

og lønnen egentlig vokse med to procent eller
mere, så langt øjet rækker?« spørger han og
siger, at en sådan vækstrate vil betyde, at vi
i 2050 er over dobbelt så rige, som vi er i dag.
»Hvordan skal vi bære os ad med at bruge
alle de penge,« spørger han retorisk. »Skal vi
køre i fire biler per familie?«
Jørgen Steen Nielsens argumenter går stik
imod de mange meldinger om, at danskerne
lige så godt kan vende sig til at skulle arbejde
mere.
»De prognoser og fremskrivninger, som
f.eks. forslaget om 12 minutter længere arbejdstid om dagen bygger på, er behæftet
med stor usikkerhed og formentlig direkte
forfejlede,« siger han.
»Jeg tror ikke på, at der bliver mere arbejde
i fremtiden – snarere at vi skal lære at dele det
arbejde, der er. De fleste undersøgelser fortæller jo også, at mennesker prioriterer mere
fri tid over mere i løn.«

Dollargrin og dårlig samvittighed
Selv arbejder han en del. Det gør man på dagbladet Information, men så længe det er til en
ikke alt for høj løn, belaster man ikke klimaet
så meget med sit forbrug, siger han i spøg.
Jørgen Steen Nielsen har ikke bil og har
aldrig ejet én, men siger, at han faktisk elsker
at køre på de åbne landeveje. Som dreng sad
han med et legetøjsrat sat fast med sugekopper på handskerummet ved siden af sin far
i dollargrinet.
»Men jeg synes, at bilen indebærer en frygtelig masse besvær, og at der omvendt er forbundet en masse frihedsgrader med ikke at
eje en. Man skal tjene færre penge, man skal
ikke lede efter parkering, man skal ikke sidde
i kø, man skal ikke fylde benzin på eller køre
den til service,« siger han og tilføjer så: »Folk
tror altid, jeg gør det rigtige, men det gør jeg
altså ikke.«

Hans miljøgevinst ved ikke at køre bil og
ved at spise økologisk, bliver måske ædt op af
belastningen ved de flyrejser, han foretager.
»Det gælder om at finde en balance,« siger
han og beundrer alligevel de mennesker, der
går hele vejen.
»Op til klimatopmødet i Mexico i 2010 var
der en ung mand på 19 år, der nægtede at flyve
til Mexico, som vi andre gjorde. Han satte sig
for at sejle hele vejen, tog hyre på et sejlskib
og nåede vist i øvrigt kun til Cuba. Mødet med
den slags mennesker giver optimisme,« siger
Jørgen Steen Nielsen.

Søndage kan godt være lidt svære
Selv er han begavet med tvivlens nådegave.
Intuitivt sikker på målet med sin sag, men
tvivlrådig, når det kommer til, hvordan vejen derhen ser ud. Spørgsmålet er, hvad der
driver ham?
»Jeg kan ikke lade være. Jeg bliver hele tiden
fanget ind af de dramaer, der foregår. Faktisk
kan søndage godt være lidt svære,« siger han
og åbner en flig ind til privatliv og den fritid,
han ellers ikke taler meget om.
»Der står du pludselig uden for den stadige
strøm af spændende indtryk, som du gerne
vil hægte dig på, deltage i, formidle og måske
understøtte,« forklarer han.
På trods af at Jørgen Steen Nielsen i researchen til sin bog opdagede, at Information og
han selv faktisk havde kørt en serie med titlen ‘Den store omstilling’ tilbage under miljøtopmødet i Rio i 1992 og sågar omtalt den
samme problematik tyve år tidligere, kører
han ikke fast eller træt.
»Der er så meget, der er dødspændende,«
siger han, »men det er klart, at hvis jeg fra
starten havde vidst, at jeg ville fortælle den
samme historie i fyrre år, så var jeg måske
ikke begyndt.«
ibureauet@information.dk

INFORMATION SOMMER 2012

19

Landbrug i flere lag
21-årige Benjamin Bro-Jørgensen droppede ud af uddannelsen som økologisk
landmand, fordi tiden er inde til at gå skridtet videre. Sammen med to venner starter
han nu, hvad de kalder Danmarks mest ambitiøse bæredygtige projekt til dato
af Nola Grace Gaardmand, Aarhus

Skovhaven

Det er Benjamin Bro-Jørgensens far, der åbner
døren, da Information ringer på ved familiens
gule villa i Risskov. Benjamin er ude og rode i
haven, forklarer faren og råber gennem huset,
at der er besøg. Gennem det seneste års tid har
den 21-årige tidligere økologisk landmandsstuderende forvandlet familiens villahave til
et selvforsynende havebrug.
»Min stedmor synes godt nok, at haven
ligner en værre ukrudtsmark, men jeg har
alligevel fået lov til meget mere, end jeg troede!« griner han og tilbyder en smagsprøve på
spinaten, som han hiver op fra et af bedene.
Ved siden af spinaten er der plantet hvidløg,
og ved siden af hvidløget er der grønkål. Og
nok ligner det måske en ukrudtsmark, men
intet er tilfældigt:
»Spinaten har nedadgående rødder, mens
hvidløget har vandrette rødder i det øverste
jordlag. Og når man dyrker flere arter i den
samme jord, er det muligt bedre at holde på
kulstoffet, så det ikke ryger op i atmosfæren,«
forklarer Benjamin Bro-Jørgensen. Ganske
vist en temmelig nørdet og teknisk detalje,
indrømmer han, men ikke desto mindre er
jordens frigivelse af kulstof et kæmpe overset klimamæssigt problem, mener han. Og
netop derfor er han og to venner i gang med at
udvikle det, de kalder Danmarks mest ambitiøse bæredygtige projekt til dato. Et projekt,
der bygger på det samme princip som det,
han har udviklet i familiens villahave – blot
i langt større skala.

• Hvem er de?
En tidligere landmandsstuderende
og medlem af foreningen
Klimabevægelsen i Danmark og to
medstiftere af Den Selvforsynende
Landsby på Sydfyn
• Hvor er de?
I nærheden af Svanholm ved
Frederikssund
• Hvad vil de?
Opdyrke en blanding af en have og
en skov, der gør jorden i stand til at
holde på dens naturlige kulstof og
som ikke kræver pløjeredskaber
• Hvordan gør de?
De tre har netop fået godkendelse
fra Frederikssund Kommune til
at gå i gang med projektet, og
Miljøministeriet har også for nylig
givet grønt lys

Ingen sprøjtemidler
»Vi skal starte en skov helt fra bunden. En slags
blanding af en have og en skov i ét,« forklarer
Benjamin Bro-Jørgensen:
»Vi kalder det en skovhave. Der findes mange lignende projekter rundtomkring i verden,
blandt andet i Kina, Afrika og Sydamerika,
men i Danmark har man aldrig for alvor forsøgt sig med skovhaver.«
Skovhaven skal være et såkaldt permakulturelt dyrkningssystem, hvor man aktivt arbejder med at plante vedvarende afgrøder i
flere ’lag’. Som det øverste lag skal der plantes
nødde- og frugttræer, mellem træerne skal der
så være bærbuske, og i det nederste lag skal
der dyrkes flerårige afgrøder. På den måde
sikrer man – ligesom med spinaten og hvidløget i familiens villahave i Risskov – at rødderne ligger i flere lag, hvilket gør jorden langt
bedre til at holde på kulstoffet, som dermed
ikke frigives til atmosfæren.
»Der er to rigtig gode ting ved skovhavebrug – for det første er det den mest effektive
måde at lagre kulstoffet i jorden på, på grund
af de dybe rødder. For det andet undgår man
at bruge fossile brændsler i processen, fordi du
ikke skal bruge maskiner til at pløje jorden,«
forklarer Benjamin Bro-Jørgensen. Og det er
en vigtig pointe. Det er nemlig ét af dogmerne
i projektet – der må hverken bruges fossile
brændsler eller anvendes sprøjtemidler.

klimabevaegelsen.dk
selvforsyning.dk/wordpress

Benjamin Bro-Jørgensen og to venner vil anlægge en skovhave
med et permakulturelt dyrkningssystem, hvor man aktivt arbejder
med at plante vedvarende afgrøder i flere ’lag’. Foto: Christian Brandt
»Måske vi skal have en hest til at flytte
rundt på de lidt større afgrøder, men ellers
skal skovhaven udelukkende dyrkes og høstes ved håndkraft.«

Tænke forfra
Skovhaven skal ligge på knap 12 hektarer ved
Frederikssund i Nordsjælland, og Benjamin
Bro-Jørgensen laver projektet sammen med
venneparret Esben Schultz og Mira Illeris, der
også er medstiftere af Den Selvforsynende
Landsby på Sydfyn – et socialt bofællesskab
med fokus på permakultur og økologi. De tre
har netop fået godkendelse fra Frederikssund
Kommune til at gå i gang med projektet og
Miljøministeriet har også for nylig givet grønt
lys. Skovhaven skal efter alt at dømme ligge på
nogle arealer i nærheden af Danmarks ældste
økosamfund, Svanholm.
»Det er et rimelig radikalt projekt, vi har
gang i, så vi har nok brug for lidt hjælp, som
vi finder på Svanholm, der har været pionerer
i opstarten af det økologiske landbrug,« siger
Benjamin Bro-Jørgensen.

Det er netop radikale ideer, der er brug for,
mener han, hvis man virkelig ønsker at gøre
noget ved klimaforandringerne.
Derfor droppede han også for nylig ud af
uddannelsen som økologisk landmand – for
tiden er moden til at gå skridtet videre:
»Det økologiske landbrug tager vigtige
skridt, men vi tror på, at man kan gå meget
længere end det. Med skovlandbrug vil vi væk
fra pløjning og i stedet for enårige planter som
korn og kartofler gå mere over til træer og andre flerårige planter, der alle skal producere
mad. Det handler om at turde tænke i andre
baner,« siger Benjamin Bro-Jørgensen.

Selvforsynende
Men skovhaven er ikke blot et fritidsprojekt,
fastslår han. De skal kunne leve af det. Og så
skal de selv bo i skovhaven og i øvrigt være
selvforsynende:
»Vi vil bygge et samfund helt fra bunden.
Husene skal bygges af lokalt tømmer, og så
skal de selvfølgelig være superøkologiske, lavet af naturmaterialer og med lervægge, der er

så godt isolerede, at du stort set ikke har brug
andet end mennesker derinde til at holde det
varmt. Og maden dyrker vi selvfølgelig selv.«
Alt, hvad der bliver tilovers, skal sælges – men
kun lokalt:
»Vi skal ikke til at fragte afgrøderne tværs
over landet, for så kan det jo være lige meget.
Nej, det her er et grundlæggende eksperiment:
Kan man i så rigt et samfund, hvor der er totalt
overforbrug af naturressourcerne, leve på en
helt anden måde? Vores vision er ikke blot at
gøre mindre skade – vi vil rent faktisk også gøre
mere godt,« siger Benjamin Bro-Jørgensen.

Inspiration
Men hvad nytter det at lave en enkel skovhave, når resten af samfundet stadig dyrker
konventionel landbrug?
»Vi ved godt, at det er op ad bakke. Det er
ekstremt svært at ændre vores grundlæggende tilgang til jordens naturressourcer. Men vi
håber på at kunne inspirere. Vi vil gerne lave
en model for, hvordan det kunne se ud. Der er
mange mennesker, der ikke tror på det, men
det er jo bare, fordi der ikke er nogen steder,
hvor man kan se det fungere i praksis. Men
tag vindmøllerne for eksempel – så snart man
kunne se, at de faktisk gav et godt afkast, og
at tingene fungerede, blev det pludselig til en
kæmpe industri. Vi tror på, at man kan gøre
det samme med skovlandbruget. Og jeg tror
på, at vi kan nå langt.«
nogg@information.dk
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Hvorfor ikke
blive hjemme
28-årige Jack Graham har udtænkt en model, der både skal løse nogle af Storbritanniens store problemer og give
unge de udfordringer, de higer efter, når ungdomsuddannelsen er i hus. Nu satser han alt på at søsætte projektet
Af Mette Rodgers
Informations korrespondent, London
Titusindvis af unge 18-årige briter søger hvert
år til eksotiske lande for at tilbringe et sabbatår
med at bygge brønde, guide turister eller høste
vindruer. De søger udfordringer, eventyr og
samtidig noget brugbart til CV’et, før næste
etape i karriereforløbet indledes.
Men hvad nu – tænkte den i dag 28-årige
Jack Graham – hvis de unge menneskers sociale
engagement kunne bruges til at løse nogle af
det britiske samfunds helt store problemer:
ældre menneskers isolation, den manglende
sociale mobilitet i samfundet, de splittede
lokalsamfund?
»Jeg tog et sabbatår, som mange 18-årige
gør, og rejste til Sydafrika og underviste på en
skole, og det var en utrolig øjenåbner og meget
formativt for mig,« fortæller Jack Graham, en
blond ung mand, skjorteklædt og udstyret
med en bærbar Mac, som Information møder
på hans stamcafé, den italienske Campania
Gastronomia i Hackney, Østlondon.
»Men efter at være kommet hjem fra udlandet, begyndte jeg at spekulere over, hvorfor
folk rejser så langt væk fra deres hjem i det år,
når alle de ting, man søger i udlandet – såsom
eventyr, skæg og ballade, chancen for at gøre
en forskel – faktisk kan findes herhjemme.«
Spørgsmålet lå og ulmede i baghovedet,
mens Graham kastede sig over arbejdet i organisationen Young Foundation, hvor hans
opgave bl.a. var at støtte sociale projekter og
analysere sektoren. I forbindelse med arbejdet
blev han klar over, at der hersker en vis frustration i den sociale sektor over manglen på
kompetente, nytænkende folk, der brænder
for at løse samfundets problemer.
Og pludselig var ideen der:
»Vi har enorme problemer i Storbritannien med en befolkning, der bliver ældre, høj
ungdomsarbejdsløshed, stagnerende social
mobilitet, og der er en erkendelse af, at de
sociale entreprenører i landet ikke rigtig har
ambitionerne og evnerne til at løse problemerne. Så jeg kombinerede de to ting: årsagen
til, at unge rejser så langt væk, og behovet for
en ny generation af talentfulde mennesker,
og det blev til ideen om ’Year Here’,« fortæller Graham om sit sabbatårprojekt, der går
ud på at tilbyde unge mennesker et studiefrit
år i London, hvor de arbejder målrettet mod
at blive landets næste generation af sociale
entreprenører.

Satser alt
Der er gået halvandet år, siden han fik ideen,
og nu – midt i landets anden recession på fire
år, hvor omkring en million unge briter står
uden job – har han valgt at forlade sin faste
stilling hos Young Foundation for at satse alt
på at realisere projektet.

Year Here

• Hvem er de?
28-årige Jack Graham samt løst
tilknyttede frivillige rådgivere
• Hvor er de?
I London, men håber at blive
landsdækkende
• Hvad vil de?
Flytte sabbatåret fra udlandet
og hjem til Storbritannien for at
uddanne den næste generation
sociale entreprenører
• Hvordan gør de?
De unge betaler op mod £3.000
for det 8 1/2 måned lange program,
der bl.a. tæller frivilligt socialt
arbejde, undervisning, idéudvikling
og pilotprojekt
yearhere.org

Jack Graham vil have de unge briter til at bruge deres energi
på hjemlandets problemer frem for at rejse ud i verden i deres
sabbatår. Foto: Mette Rodgers
»Det seneste halvandet år har jeg arbejdet
på min egen idé i fritiden, og jeg har bare besluttet, at den bedste måde at få det startet
op på, er at træde et skridt tilbage fra Young
Foundation og bruge al min tid på det,« siger
Graham, der i det seneste år har arbejdet på
at forfine ideen og talt med rådgivere, mulige
partnere og donorer.
Til september planlægger han at køre et
pilotprojekt på tre måneder, og fra januar 2013
håber han at få det første hold på 20 unge
mennesker i gang med det fulde forløb på 8
1/2 måned.
»I de første fire måneder skal de unge arbejde som frivillige på for eksempel et plejehjem eller i en skole for virkelig at kunne sætte
følelsen af isolation, eller hvad det vil sige at
kæmpe med skolearbejdet, fordi man kommer
fra et kaotisk hjem. Den anden komponent er
uddannelse i, hvad det vil sige at være en social entreprenør, og den tredje komponent er

egentlig etablering af nye projekter,« forklarer
den rolige og drevne Graham, der er parat til
at binde sig for lang tid fremover.
»Det vil tage lang tid at få det her op at køre
og få det derhen, hvor jeg gerne vil have det,«
siger han og forklarer, at han håber, projektet med tiden vil blive landsdækkende, og at
hundredvis af unge mennesker hvert år følger programmet.

Heldig generation
»Jeg er interesseret i opnå en reel virkning,
så de unge mennesker, der deltager i vores
program, vil ende med at blive enestående
ledere og får en fantastisk social indvirkning
på samfundet. Det er opgaven, og det vil vare
længe. De vil være 18 år, når de starter hos
os, og de vil måske først begynde at udfolde
deres lederpotentiale, når de er 25 år og færdige med studierne,« erkender Graham, som
er født og opvokset i den sydvestlige by Bath.

Hans mor var del af en lille gruppe, der – med
succes – førte kampagne for, at psykologbistand skulle tilbydes over sygesikringen. Hans
mormor, der var uddannet læge, kortlagde alle
irske familier med børn født med misdannelser
på grund af stoffet thalidomid i slutningen af
1950’erne. De to kvinders arbejde har påvirket
ham til selv at blive et socialt engageret menneske. Blandt andet arrangerede han i tiden
som psykologistuderende klubaftener for sine
medstuderende for at indsamle penge til en
zambisk hiv/aids-organisation, som han senere arbejdede for. Men han mener ikke, at
han er »noget særligt«.
»Jeg tror, at der er mange, der som jeg er
vokset op og har tænkt: Der har ikke været en
verdenskrig i mit liv, så måske kan jeg bruge
den platform, jeg har fået, til at gøre verden til
et bedre sted,« siger han og retter lidt på det
gyldne brillestel. Han erkender, at recessionen
gør det risikabelt, at han satser alt på sin idé,
men vælger at se det positive i situationen.
»Der er ikke længere så mange midler til
rådighed, som der har været. Men jeg tror faktisk, at det er godt, for så vil det blive bevist, at
det er en god model,« siger han med henvisning til, at de unge skal betale for at deltage,
ligesom hvis de rejste ud med en af de mange
udbydere af eksotiske sabbatår.
»De fleste unge arbejder i en periode for
at kunne rejse ud, men vi siger: Hvad med at
gøre det samme, men i stedet deltage i et prestigefyldt, udfordrende program herhjemme,
som vil gavne dig selv og andre på millioner
af måder?«
mrod@information.dk
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’Der er jo ingen,
der gider arbejde
for en våbenfabrik’
De studerende på de skoler, der uddanner fremtidens iværksættere og ledere, drømmer ikke længere kun om at tjene penge, men også om at ændre verden. Den etiske
virksomhedsførelses rodfæstelse blandt de studerende kan blive den sociale og miljømæssige ansvarligheds helt store gennembrud
Af Michelle Arrouas
Bæredygtig business, social innovation og corporate social responsibility
(CSR). Det er nogle af de buzzwords,
der rykker hos flere og flere unge. På
en række af landets uddannelsesinstitutioner oplever man, at de studerende i stigende grad interesserer
sig for det etisk ansvarlige aspekt i
udviklingen af nye forretningsideer
og virksomhedsdrift.
Det er ikke længere kun venstrefløjsaktivister og ngo’ere, der kæmper
for en bæredygtig udvikling – forrest
i kampen går nu studerende på nogle
af de skoler, der uddanner fremtidens
ledere til det private erhvervsliv. Copenhagen Business School (CBS) er
et af de steder, hvor efterspørgslen
efter at lære mere om den mere bløde
værdiskabelse vokser.
»Antallet af studerende, der interesserer sig for emner som CSR og
bæredygtig innovation, er klart stigende. Det ser vi blandt andet ved,
at de organiserer sig i store studenterorganisationer, der har fokus på
områderne, men også ved, at de
studerende vil lære mere om det i
undervisningen«, siger Lene Mette Sørensen fra CBS. Hun er projektansvarlig for PRME (Principles
for Responsible Management and
Education), et initiativ under FN,
der skal fremme implementeringen
af ansvarlig virksomhedsførelse på
de uddannelsesinstitutioner, der uddanner fremtidens ledere.
CBS har reageret på den voksende
interesse ved at oprette flere valgfag

om emnerne og ved at gennemgå
pensum på de 17 bachelorprogrammer, som man udbyder, for at finde
områder, hvor der kan tilbydes undervisning om, hvordan virksomheder kan sikre positive resultater på
alle bundlinjer, ikke kun den økonomiske. Alle nye studerende skal
desuden deltage i en introduktionsdag om bæredygtighed, ligesom CBS
med projektet ’CBS goes green’ (der
har reduceret CBS’s CO2-udledning
med 20 procent) forsøger at skabe
medejerskab for skolens eget bæredygtige fodaftryk.
Ifølge Lene Mette Sørensen skyldes den store interesse for emnerne
på CBS, at de ikke længere automatisk sættes i forbindelse med den politiske venstrefløj og gammeldags
aktivisme, men at det nu godt må
handle om at tjene penge – på den
rigtige måde.
»CBS har været langt fremme med
det her, fordi vi ikke ser CSR som
noget grønt eller venstreorienteret,
men som noget strategisk, der kan
være med til at forbedre virksomheden, dens muligheder og dens
resultater«, siger hun.

af social innovation for at engagere
den unge generation og skabe onlineplatforme, hvor innovatørerne
kan mødes.
»Alle eleverne er optaget af det
her. Når de laver forretningsplaner
for en virksomhed, så er det en helt
naturlig og uundværlig del af projektbeskrivelsen. Hvis jeg kigger på
de afgangseksamener, som alle sidder og kæmper med lige nu, så er der
ikke en eneste, der ikke har tænkt
en samfundsansvarlig og miljømæssig tilgang med i det«, siger Christer
Windeløv-Lidzélius.
Han mener ikke, at det er tale om
en kortlivet, forbigående trend.
»Normalt går interessen for de
nye buzzwords inden for virksomhedsførelse op og ned i bølger, det
kan godt veksle lidt. Men der er ingen tvivl om, at forankringen af de
her emner hos os ikke er en trend.
At have social og miljømæssig ansvarlighed med i visionerne for en
virksomhed er ikke længere ’niceto-have’, det er ’need-to-have’. Du
kan ikke komme udenom, hverken
som studerende eller virksomhed«,
siger rektoren.

Ikke kortlivet trend
Også hos Kaospiloterne i Århus mærker ledelsen den voksende opmærksomhed hos de studerende. Det er
blandt andet kommet til udtryk i den
dimitterende årgangs afsluttende
eksamensprojekter. Rektor Christer
Windeløv-Lidzélius nævner blandt
andet et projekt, hvor en elev arbejder med at transformere den græske
krise til græsk potentiale ved hjælp

Fravælger uetiske virksomheder
Ifølge Christer Windeløv-Lidzélius
betyder virksomhedernes etiske bevidsthed profil så meget for de studerende, at de ganske enkelt frasorterer de virksomheder, der ikke har
fokus på emnerne, når de søger job.
»Når jeg spørger de afgående elever, hvad de skal lave nu, er de langt
overvejende mere interesserede i
virksomheder, der er stærke på det

etiske område, end dem, der ikke
er. Der er prestige i det«, siger han.
»Der er jo ingen, der vil arbejde
for en våbenfabrik eller en anden
virksomhed, der laver lort i verden,
for man adskiller ikke længere, hvad
man er, og hvad man arbejder med
og for. Hvis ikke virksomhederne
formår at møde de etiske værdier,
så bliver de sorteret fra af vores studerende. Vi har altid tiltrukket folk,
der var lidt aktivistiske i det, men nu
vil de tjene penge, samtidig med at
de ændrer verden«, siger rektoren.

Efterspørger kompetencer
Den anden vej rundt oplever både
CBS og Kaospiloterne desuden, at
virksomhederne går efter de studerende, der har kompetencer inden
for social innovation, CSR og bæredygtig business.
»Vi oplever en stigende efterspørgsel fra virksomhederne på
kandidater, som også har interesse
og forståelse for disse områder. Det
er noget, der fylder mere og mere for
erhvervslivet, så både virksomheder,
studerende og uddannelsesinstitutioner arbejder på at udvikle forståelsen og kompetencerne i relation til
bæredygtighed og CSR«, siger Lene
Mette Sørensen fra CBS.
Hun peger på Maersk, Grundfos,
Novo Nordisk og Novozymes som
eksempler.
Lene Mette Sørensen fortæller, at
det ikke er længe siden, at en dansk
virksomheds CSR-afdeling, der holdt
et oplæg på CBS, forsøgte at finde
en kandidat blandt Handelshøjskolens studerende, der kunne arbejde

som CSR-rådgiver for virksomhedens
kontor i Kina.
Kaospiloternes Christer Windeløv-Lidzélius nikker genkende til,
at virksomhedernes efterspørgsel
efter den type kompetencer er blevet
større, i takt med, at deres respekt
for den sociale og miljømæssige ansvarlighed er vokset.
»For ti år siden var der mange virksomheder, der kiggede på det med
lidt skeptiske øjne og godt kunne lave
en lille joke, når der kom en studerende og snakkede om den sociale
og grønne bundlinje i stedet for den
økonomiske. Man tager det helt klart
mere seriøst i dag, men det er også
,fordi det nu også for os handler om
at tjene penge, men at gøre det på en
ansvarlig måde«, siger han.

Afgørende for fremtiden
Både på CBS og hos Kaospiloterne
håber man, at rodfæstelsen af interessen for etisk ansvarlig virksomhedsførelse blandt de studerende
vil betyde, at emnerne får endnu
mere betydning og gennemslagskraft i årene, der kommer.
»Det er jo fremtidens ledere, vi
uddanner her på CBS, så jeg tror bestemt, det får betydning, at de studerende interesserer sig så meget
for de her emner og har så god forståelse for dem«, siger Lene Mette
Sørensen.
»Det er nemmere at implementere noget som CSR i en virksomhed,
hvis man forstår vigtigheden af at
gøre det, og man forstår den større
kontekst, og det gør de studerende
nu«, siger hun.
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Ifølge Tobias Lau, social entreprenør med fokus på bæredygtighed, er
det afgørende for Danmarks konkurrenceevne i fremtiden, at de studerende tager deres interesse og viden
med sig videre ud i erhvervslivet.
»Det er en økonomisk nobrainer
at komme i gang med bæredygtighed
og social innovation, for det er det,
Danmark skal leve af i fremtiden. Det
kræver, at vi uddanner og satser på
de folk, der skal udvikle de ting og
forretningsideer, som kan være med
til at løse de økonomiske og miljømæssige problemer, som Danmark
står over for«, siger Tobias Lau.
Han er uddannet i Canada, hvor
han studerede bæredygtig innovation, og er stifter af innovationsfirmaet SOCIAL ACTION, der arbejder
med at kombinere bæredygtighed
og forretning.
Ifølge ham vil det få alvorlige konsekvenser for Danmark, hvis ikke der
bliver satset på at uddanne ledere,
der kan tjene penge på en socialt og
miljømæssig ansvarlig måde.
»Hvis ikke vi uddanner de her
ledere, så vil det sandsynligvis få
to konsekvenser: For det første vil
det skade vores konkurrenceevne
og dermed ramme os økonomisk,
fordi andre lande vil komme foran os i den bæredygtige udvikling.
For det andet vil det skade verden
klimamæssigt, for der er behov for
bæredygtige løsninger«, siger han.

Behov for større satsning
Tobias Lau hilser udviklingen på CBS
og hos Kaospiloterne velkommen,
men han mener, at der er behov for

endnu mere fokus på uddannelse
inden for disse områder.
»Jeg synes, uddannelsesinstitutionerne har et kæmpestort an-

svar for at uddanne folk med de her
kompetencer.
Jeg tror, de unge er meget mere
ambitiøse på det her område, end den

ældre generation giver dem lov til
at være. Vi er nødt til at satse endnu
mere på området, for hvis ikke der
er en universitetsverden til at drive

den her udvikling frem, så taber vi
i værste fald en hel generations innovationskraft. Og så er vi på den.«
ibureauet@information.dk
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Blå skjorte, grøn hjerne
De studerende på CBS vil ændre verden, mens de tjener penge.
To studenterorganisationer med fokus på miljø- og klimamæssig ansvarlighed
har stor succes på skolen

Janni Raundahl, 360 Students for Sustainability. Foto: Tine Sletting

Af Michelle Arrouas
På mange måder lever Janni Raundahl op til
fordommene om den klassiske CBS-studerende:
hun er ambitiøs, kæmper for sin karriere, satser på erhvervslivet og vil tjene penge. Men på
et punkt afviger hun fra fordommen: Hun vil
ændre verden til det bedre, mens hun gør det.
Ligesom flere hundrede andre studerende
på CBS er hun aktiv i en studenterorganisation, og som forkvinde for organisationen 360°
Students for Sustainability oplever hun interessen og engagementet fra de studerende
på første hånd.
»Interessen er rigtig, rigtig stor. Der er mange, der melder sig ind, møder op til vores arrangementer, deltager i debatten og liker vores
Facebook-side. Man kan virkelig mærke på
studentermiljøet, at der er meget stort fokus
på social og miljømæssig ansvarlighed, det
skaber en helt særlig dynamik«, siger 27-årige
Janni Raundahl.
360° Students for Sustainability er en frivillig organisation, der arbejder for at udbrede
kendskabet til virksomheders økonomiske,
sociale og bæredygtige ansvarlighed i samfundet, og organisationen har samarbejdet
med flere af Danmarks største virksomheder,
blandt andre Novo Nordisk, Better Place, Danske Bank og Maersk.

Favner alle studerende
Janni Raundahl understreger, at interessen
fra de studerende kommer fra alle dele af studentermiljøet, lige fra de unge finansfolk i lyseblå skjorter til dem, der deler værdier med
typiske venstrefløjsaktivister.

»Folk tror ikke, at det er her på CBS, den
slags sker, fordi der er en masse fordomme
om CBS, men det favner alle studieretninger.
Man er ikke længere hippie, fordi man går op
i de her ting, det er blevet mainstream. Alle
er bevidste om, at det er vigtigt«, siger hun.
Det kan Emma Lindgren, medstifter af den
frivillige studenterorganisation 180 Degrees
Consulting, nikke genkendende til. Da organisationen, der tilbyder rådgivning til små
og mellemstore ngo’er om alt fra businessstrategier og virksomhedsopbygning til pressesynlighed og økonomi, sidst søgte frivillige,
var interessen overvældende.
»Vi fik mere end 100 ansøgere, så vi kunne
ikke sige ja til alle. Den store interesse fra de
studerende har betydet, at vi påtager os flere
projekter, end vi havde regnet med, men vi
har stadig ikke arbejde nok til alle interesserede«, fortæller hun.
»Det var samtidig en virkelig positiv overraskelse, at vi fik ansøgere fra alle studieretninger, ikke kun de mere venstreorienterede
samfundsorienterede studieretninger som
udviklingsstudier og politik, men også fra
dem på de klassiske CBS-fag som finans og
økonomi«, fortæller medstifteren.

Tobaksindustrien er ikke sej
Emma Lindgren mener, der er to forklaringer
på de studerendes store engagement:
»For det første vil folk gerne bruge det, de
lærer i undervisningen, praktisk, og de vil gerne have noget erfaring. For det andet vil de
gerne hjælpe med at gøre verden til et bedre
sted. Folk er begyndt at få øje på, at de kan
bruge det, vi lærer på CBS, til at gøre noget
godt i stedet for eksempelvis at gå rundt med

Emma Lindgren, 180 degrees Consulting. Foto: Tine Sletting

indsamlingsbøsser i fritiden«, siger Emma
Lindgren.
Ifølge Janni Raundahl skyldes interessen
blandt de studerende også, at det er blevet
mere attraktivt at arbejde for virksomheder,
der har en etisk profil. Hun fortæller, at hun
selv ville afslå jobtilbud fra virksomheder, der
ikke prioriterer deres sociale og miljømæssige
ansvar højt, og det er hendes fornemmelse, at
mange af hendes medstuderende ville gøre
det samme.
»Det er ikke længere fedt eller sejt at arbejde for tobaksindustrien eller en anden af
de slemme drenge som eksempelvis våbeneller olieindustrien. Vi vil gerne arbejde for
nogle virksomheder, der har en positiv effekt
på samfundet, samtidig med at de tjener penge«, siger Janni Raundahl.
Når hun har gennemført kandidatuddannelsen i Business and Development Studies
om et år, er hendes drøm at arbejde for en
virksomhed, der har ansvarlighed og holdbar udvikling som en integreret del af strategien, gerne internationalt. De områder, der
interesserer hende mest, er retfærdig handel,
socialt entreprenørskab og opbygningen af
modeller, der gør fremtidig udvikling inden
for områderne mulig.
Emma Lindgren er enig i, at virksomheder uden etisk bundlinje og bevidsthed afskrækker mange unge i dag: »Det er en trend
i udvikling, at ens kommende arbejdsgiver
skal have et godt brand, det lokker så absolut
de studerende meget, og jeg tror vi vil se det
endnu mere i fremtiden,« siger hun.

Handler stadig om at tjene penge
For Janni Raundahl er det vigtig at under-

strege, at der ikke er tale om filantropi – målet
er stadig at tjene penge.
»Pengene tæller helt klart, det er jo et kapitalistisk verdenssystem, vi lever i, og det er vi
helt på det rene med. Vi vil bare bruge det til at
gøre noget godt i verden samtidig. Det handler om at tjene penge, men det handler om at
tjene penge på den rigtige måde«, siger hun.
Ifølge hende bliver det altafgørende at få
den private sektor med, hvis der for alvor skal
rykkes på den bæredygtige udvikling.
»Gennem årene har det vist sig, at den private sektor er utrolig vigtig, for det er den,
der har midlerne til at gøre noget, og den kan
løfte rigtig mange opgaver. Det er derfor, vi
fokuserer på den,« siger hun.

Vil sætte aftryk på fremtiden
Janni Raundahl glæder sig til at se, hvilke aftryk hendes generation af engagerede medstuderende kommer til at sætte på virksomheder
og samfundet, når de er færdiguddannede.
»Jeg tror da, at engagementet bliver båret
med videre. Det kan ikke undgå at påvirke,
når vi kommer ud i virksomhederne, for folk
synes jo, at det er vigtigt«, siger hun.
Emma Lindgren fra 180 Degrees Consulting
forventer også, at de studerende tager samfundsengagementet med sig ud i ledelseskontorerne og på bestyrelsesgangene.
»Vi er jo fremtidens ledere og kommer til at
sætte agendaen. Gennem studenterorganisationer bliver interessen for de her ting skabt
og plejet tidligere, og det betyder forhåbentligt, at de slår mere igennem ude på arbejdsmarkedet. Jeg tror, det kommer til at forme
mange virksomheder fremover«, siger hun.
ibureauet@information.dk
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’Der er ikke
nogen busk,
du kan smide et
dårligt barn hen i’
Hvor de tidligere var ude og rasle for ngo’erne, bruger den
unge generation nu menstruationskopper, permakultur,
sponsorcykler og fodboldkampe til at gøre en forskel i Afrika
Af Lars Højholt
I årevis har hjælpen til Afrika været domineret
af store landsindsamlinger og klassiske ngoprojekter som etablering af skoler og biavl og
tilvejebringelse af vandressourcer. Men i de
seneste år er det store kontinent kommet i fokus blandt unge sociale entreprenører, der har
en helt anden tilgang til det at gøre en aktiv
indsats. Ofte formet af personlige oplevelser
fra ferier og arbejdsophold vender de nu tilbage med egne indsamlinger, sociale projekter og økonomisk bæredygtige virksomheder.
»Vi ser mange unge, som vil prøve sig selv af
som iværksættere. Det ligger nok i tidsånden
og har ikke nødvendigvis noget med Afrika at
gøre. Men det er interessant at se, at de unge er
ganske udogmatiske over for markedet. Hvis
vi tager de klassiske 68’ere, så ser de i højere
grad markedet som noget grimt, men denne
generation er med på betingelserne. Når Afrika
er blevet mere interessant, er det fordi man
ser nogle muligheder for både at være idealistisk og økonomisk,« fortæller Stig Jensen,
leder af Center for Afrikastudier.

Vi er for profit
Veronica D’Souza lægger ikke skjul på, at det
projekt, hun startede for seks år siden, både er
et økonomisk og et socialt foretagende. Sammen med to veninder og medstiftere fra Han-

delshøjskolen i København drog hun i 2011 til
Kenya for at starte Ruby Cup, der sælger menstruationskopper til de afrikanske kvinder.
»Forretningsmodellen er som Tupperware
et ’kvinde til kvinde-salg’. Vi er for profit, og
alle i vores værdikæde skal tjene penge. Vi
vil gerne skabe arbejdspladser,« fortæller Veronica D’Souza om Ruby Cup, der uddanner
afrikanske kvinder i sundhed, hygiejne og salg,
så de selv kan tjene kommission på at sælge
menstruationskoppen.
I Folkekirkens Nødhjælp kan man godt
mærke, at unge går deres egne veje i Afrika,
og generalsekretær Henrik Stubkjær hilser især
de sociale iværksætteres bidrag velkommen.
»Det her med at give almisser, er lappeløsninger, så vi er glade for, at mange af de unge
har fokus på forretningen. Ngo’erne samarbejder selv mere og mere med det private erhvervsliv for at skabe projekter, der er både
økonomisk og socialt bæredygtige. De unge
tænker på samme måde, og det er godt.«

Fodbold for forsoning
Veronica D’Souza var i maj i London for at
deltage i isproducenten Ben & Jerry’s kåring
af innovative forretningsideer, der har fokus
på social ansvarlighed og økonomisk bæredygtighed. En anden dansk deltager i konkurrencen var Jakob Lund, der står bag Play31.
Play31 bruger fodboldsportens enorme
popularitet til at bygge bro mellem morde-

re, voldtægtsmænd og deres ofre efter den
borgerkrig, der hærgede det afrikanske land
Sierra Leone fra 1991-2002. Flygtninge trækker over grænsen fra nabolandet Liberia for
at deltage i kampene, der trækker over 1.200
tilskuere. Lokale bønder slår græsset klar til
fodboldkamp med de macheter, der før var et
makabert våben med liv og lemmer på samvittigheden. De spiller fodbold, spiser sammen og overnatter hos hinanden, og det er
første skridt mod forsoning, mener stifteren
Jakob Lund.
»Der er et gammelt lokalt ordsprog, som
lyder: ’Der er ikke nogen busk, du kan smide
et dårligt barn hen i’. Så de er gode til at tilgive.
Ved en af vores kampe genkendte en kvinde
den mand, der havde voldtaget hende mange
år tidligere. Hun konfronterede ham, og han
bad hende inderligt om tilgivelse. Den slags
har vi mange eksempler på,« fortæller den
29-årige stifter af Play31, der tager sit navn
fra FN’s Børnekonventions paragraf 31, som
sikrer børns ret til leg.

Krisen stimulerer entreprenørånden
I en gammel kommunal betonbygning på Enghavevej finder man Københavns Projekthus
KPH, der tilbyder unge sociale iværksættere
gratis arbejdsrum, mens deres projekter finder fodfæste. Kontorfællesskabet huser stadig flere projekter, der har Afrika som omdrejningspunkt, og medstifter af KPH Anne

Katrine Heje Larsen tror, entreprenørånden
er vokset ud af den økonomiske afmatning.
»Jeg tror, det især er på grund af krisen, at
de unge får lyst til at skabe egne projekter. De
er virkeligt optaget af verden omkring sig og
vil gerne gøre en forskel, men den slags job er
svære at finde lige nu. Derfor begynder de at
starte deres egne projekter, og så snart man
ser andre rent faktisk lykkes, så bliver de inspireret«, lyder hendes analyse.
I et tomt kontor i KPH har 24-årige Robin
Juel Johansen midlertidigt lagt historiestudiet ved Københavns Universitet på hylden
og bruger nu 40 timer om ugen på at drive
Afrikablog.dk.
Med 35 frivillige skribenter og 20 bloggere,
hvoraf mange er bosat i Afrika, er målet at
dække kontinentet bredere end de traditionelle medier.
På bordet ligger et telefonrør koblet til computeren. Det bliver brugt til de mange skypeopkald til afrikanske kilder. For tiden er fokus
dog på planlægningen af en reportagetur til
Uganda for 25 journalistspirer. Undervejs skal
de modtage undervisning og producere Magasinet Afrika, og på sigt skal det blive hjørnestenen i forretningsmodellen for Afrikablog.dk.
At det lige blev Afrika er dog en tilfældighed.
»Jeg har altid tænkt, at jeg skulle lave min
egen virksomhed, bestemme selv og tjene mine
egne penge, og så skulle det gerne være noget
med journalistik og medier. Jeg rejste rundt
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Afrika-projekter
Ruby Cup
Afrikanske kvinder uddannes i sundhed
og hygiejneforhold ved menstruation, der
ofte er et tabubelagt emne. Kvinderne
modtager kommission for at sælge
virksomhedens menstruationskop, der kan
genbruges i 10 år
ruby-cup.com

Play31
Play31 organiserer fodboldturneringer og
workshop i Sierra Leone med fokus på
menneskerettigheder og konfliktløsning
og bruger på den måde fodboldspillets
forenende kraft til at bringe mennesker og
samfund splittet af krig sammen igen
play31.dk

Afrikablog
Frivilligt medieprojekt, der dækker
Afrika bredt. Årlige ture til Afrika med
undervisning i journalistik skal finansiere
projektets videre drift
afrikablog.dk

i Ghana i nogle måneder efter gymnasiet, og
det smadrede alle mine stereotyper om et land
med hungersnød, krig, korruption og lerhytter. Så da jeg først fik ideen til Afrikablog.dk
på en cykeltur til Vanløse nogle år senere, gik
det stærkt,« lyder det fra Robin Juel Johansen,
der hellere vil kalde sig idémand end journalist eller akademiker.
Gemt i en græsklædt kontorbås for husets
midlertidige projekter har Jacob Vahr Svenningsen fra virksomheden e-gro omgivet sig
med planer for permakultur, der skal introduceres til lokale bønder i Gambia. Det skal
sikre flere afgrøder under tørkeperioder og
øge kvaliteten, så de er klar til eksport.
Finansieringen skal i første omgang komme
fra vestlige forbrugere, der køber CO2-aflad
ved at plante træer, buske og andet grønt i
de gambiske landbrug.
Efterårets pilotprojekt kræver donationer
på i alt 80.000 kr. for at komme i gang, men
på længere sigt skal eksporten være den økonomiske drivkraft.
»Hvis ikke du er i stand til at gøre dit projekt økonomisk bæredygtigt for lokalbefolkningen, så kollapser det. Vi skal omstille hele
maskineriet fra non-profit tanken til en hardcore business med fokus det sociale aftryk.
Vi skal lukke op for CBS’ere og folk med de
rette kompetencer til at drive virksomhed,«
siger Jacob Vahr Svenningsen på 32 år, der
kalder sig autodidakt landmand. Han har le-

vet af småjobs i de tre år, det har taget ham
at udvikle ideen.

Lokal forankring afgørende for succes
Professor i socialt entreprenørskab Lars Hulgård er begejstret over de unges evner som
iværksættere, men advarer ikke desto mindre om farerne ved at springe ud i områder
med store sociale og etniske konflikter uden
de rette kompetencer.
»De unge har sjældent den professionelle
indsigt i de sociale problemstillinger, og selv
om de er begejstrede for deres egen idé, så kan
de kan ikke løse alle Afrikas problemer. Så de
kommer ikke til at overtage den traditionelle
nødhjælp, men kan supplere med interessante
projekter, som ngo’erne måske kan lære noget
af,« siger Lars Hulgård.
Henrik Stubkjær fra Folkekirkens Nødhjælp
mener heller ikke, at de unges iværksætterlyst
er uproblematisk. Han har flere gange oplevet, at projekterne dør ud, når de unges tid
og engagement strander i lokalt bureaukrati.
Han opfordrer derfor til samarbejde med lokale organisationer.
»Selvfølgelig er det godt, at de engagerer
sig, men vil man lave bæredygtig udvikling,
så skal man gøre det via lokale ngo’er. De kender til de lokale forhold og behov, og de har de
rette kontakter«, fortæller generalsekretæren.
Play31 er netop grundlagt med hjælp af en
lokal organisation, der er drevet af Jakob Lunds

studiekammerat fra tiden, hvor han studerede
internationale affærer og konfliktløsning på
Columbia University i New York.
»I starten var vi ret afhængige af hans organisation. Da jeg første gang tog tilbage til
Sierra Leone havde jeg samlet 3.000 US dollar
fra venner og familie, og vi købte fodbolde for
hele lortet. Men nu har vi selv en lokal ansat
og satser på at få tre mere i år. Vi samarbejder
med Hummel og har søgt penge hos Danida,
så vi er klar til at tage næste skridt,« fortæller Jakob Lund.
Han kan dog godt se et potentielt problem
i, at de unges projekter tager penge fra traditionel udviklingshjælp.
»Et optimistisk skøn er, at vi har nået 50.000
mennesker. Det er en dråbe i havet. Så kan jeg
tillade mig at tage folks kroner, som ellers ville
gå til UNICEF? De giver poliomedicin og mad,
og det er fandme vigtigt. Men jeg ser det sådan, at mens de hjælper folk med at overleve,
så hjælper vi dem til at leve. Det kan holde
dem fra den krig, der bringer dem i nød. Og
jeg tror på, at de penge, vi rejser, ikke ellers
ville være brugt i Afrika«, siger Jakob Lund.
I London blev Ruby Cup og Play31 udvalgt
til den endelige finale i Uganda, hvor der til
august bliver udtrukket fem vindere.
Ud over en præmie på 10.000 euro får de
deres navn med på Ben & Jerry’s nye smagsvarianter i 2013.
ibureauet@information.dk

e-gro
Permakultur i Gambia skal sikre afgrøder
hele året rundt og forberede lokale
landbrug på eksport. Projektet finansieres
via donationer, hvor bidragyderne køber
C02-aflad ved at plante træer og afgrøder i
de lokale bønders permakultur
e-gro.dk

Afrovaganza
Indsamlingsprojekt, hvor overskud fra
ølsalg og auktioner til fester går til et
børnehjem og en skole i det nordlige
Uganda samt et børnehjem i Ghana, som
stifterne selv har besøgt
afrovaganza.blogspot.dk

Freebikes
FreeBikes giver gratis reklamecykler til
studerende i Danmark til fri afbenyttelse i
et år. Derefter sender FreeBikes cyklerne
til Senegal og Ghana i Afrika. Her hjælper
cyklerne de studerende, der har langt til
uddannelse
freebikes.hopemedia.dk

Ben & Jerry’s ’Join our core’
Isproducenten Ben & Jerry’s hylder unge
sociale entreprenører i England, Irland,
Danmark, Sverige og Holland i en stort
anlagt talentkonkurrence. Til august
udpeges 5 vindere, der hver får 10.000
euro, en mentor i 6 måneder og deres
projekt promoveret på Ben & Jerry’s is.
Af 170 deltagere er der 15 deltagere tilbage
før finalen i Uganda
joinourcore.com
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Mafiaen skal
bekæmpes
med ironi og skønhed
De ansatte på en siciliansk lokalradio vil ikke overlade kampen mod mafiaen til politi, retsvæsen
og udefrakommende journalister: ’På Sicilien har vi opfundet mafiaen, men også antimafiakulturen’
Af Mads Frese,
Informations korrespondent, Marsala
Giacomo Di Girolamo havde sagt, at vi kunne
mødes på parkeringspladsen uden for Marsalas vestlige byport, Porta Nuova. Da jeg stiger
ud af bilen, har han allerede betalt den selvbestaltede parkeringsvagt:
»Jeg vurderede, at det bedst kunne betale
sig, fordi du er udlænding. Jeg betaler ellers
aldrig parkeringsvagterne, selv om de kan
finde på at punktere dækkene eller smadre
et sidespejl. Det er et princip,« forklarer journalisten, da vi kort efter sidder i nyhedsstudiet
på RMC101, den mest populære lokalradio i
Trapani-provinsen på det vestlige Sicilien.
De selvbestaltede parkeringsvagter er et
fast indslag mange steder i Syditalien, ofte
organiseret af mafiaen, der således kontrollerer byrum og vinder folkelig opbakning
ved at fungere som et alternativt jobcenter.
I forhold til kommunernes p-afgifter er prisen på de improviserede parkeringspladser
symbolsk, der bliver holdt øje med bilen, og
sagen er selvfølgelig på forhånd handlet af
med de officielle parkeringsvagter:
»Det kan absolut ikke betale sig at være
lovlydig. Vi siger altid til hinanden her på redaktionen, at vi i bund og grund er nogle fjolser,« siger den 30-årige Di Girolamo, som dog
alligevel har formået at gøre det til en levevej
at fortælle om mafiaens magt på sin hjemegn:
»For 20 år siden kunne det betale sig for
mafiaen at slå journalister og dommere ihjel,
men hvis de skyder mig, vil det betyde øget
politiopbud i Trapani-provinsen i 20 år. Det er
læren fra attentaterne. Så jeg er ikke bange.«

Beskyttelse
Køreturen fra provinshovedstaden Trapani
tager knap en time og går gennem et fladt
kystlandskab med saltbassiner og indsøer.
I 1800-tallet var Marsalas havn den lettest
tilgængelige på Sicilien, fordi englænderne
havde bygget den til udskibning af den populære hedvin, som er opkaldt efter byen.
Derfor valgte Giuseppe Garibaldi at anløbe
Marsala, da han i maj 1860 gik i land på Sicilien og startede det bondeoprør, der førte
til Italiens samling. Men revolutionshelten
fik måske hjælp til at overvinde lokalbefolkningens skepsis:
»Mafiaen har eksisteret siden 1800, og Garibaldi betalte også beskyttelsespenge til datidens mafiosi for at kunne gå i land i Marsala
med sine 1.000 mænd. Det fik jeg at vide under
et møde med gamle mafiabosser, som havde
hørt det fra deres fædre og bedstefædre, der
også havde været mafiosi,« sagde den angrende mafioso Antonino Patti under en retssag i
1996, hvor han også tog skylden for 38 drab.

RMC101

• Hvem er de?
En lokalradio med 15 ansatte,
specialiseret i information om
organiseret kriminalitet
• Hvor er de?
I Marsala, Sicilien, men lignende
initiativer vinder udbredelse andre
steder i Syditalien.
• Hvad vil de?
Producere ’fastboende journalistik’,
som forstår forbindelserne
mellem kriminelle organisationer,
lokalpolitikere og erhvervsliv
• Hvordan gør de?
RMC101 er den mest populære
lokalradio på det vestlige Sicilien
og finansieret af annoncesalg.
rmc101.it
marsala.it

forhold. Derfor tror vi på en opskrift, som jeg
kalder ’fastboende journalistik’.«

Det smukke Sicilien har ikke fortjent sin mafia, mener
journalisterne på RMC101. Foto: Mads Frese
Der kan dog sættes spørgsmålstegn ved
denne udlægning, der som det meste af mafiaens historie ikke er underbygget af skriftlige
kilder. Der er derimod udbredt enighed om,
at den landlige mafia, der baserede sin magt
på kontrol over vandforsyningen, for alvor
begyndte at udvikle sig efter Italiens samling:
»Forhandlinger og aftaler med staten er et
af Cosa Nostras karakteristika,« påpeger Di
Girolamo: »Mafiaen har altid forhandlet med
staten ved hjælp af ord, bomber eller stemmer.«

Gråzone
Dove sei, Matteo? (Hvor er du, Matteo?) hedder Di Girolamos program på RMC101. Rubrikken henviser til Matteo Messina Denaro,
Cosa Nostras leder, som stammer fra denne del
af Sicilien og har været eftersøgt siden 1993.
Messina Denaro ligger øverst på italiensk
politis liste over farlige personer og figurerer
samtidig på det amerikanske magasin Forbes’
liste over verdens rigeste.

Hver dag fremviser Di Girolamo oplysninger,
der peger på Denaros færden og forbindelser:
»Jeg er ikke besat af ham, men eftersom
jeg bor i Marsala, har jeg meget tilfælles med
ham,« siger Di Girolamo:
»Mens de gamle bosser er endt i fængsel,
har Denaro skabt forbindelser til den offentlige
forvaltning og er ved at realisere drømmen
om at gøre mafiaen til en del af den lovlige
økonomi ved at kombinere dens traditionelle
magt over territoriet gennem landbrug, byggebranchen og arbejdskraftformidling med
moderne forretninger som distribution af
fødevarer og bæredygtig energi. Han trækker mafiaen i retning af en gråzone mellem
kriminalitet og politisk magt,« siger Di Girolamo og fortsætter: »Det er staten ikke parat
til, for den kan kun finde ud af at bekæmpe
mafiaen militært. Der har før været en uheldig tendens til at uddelegere ansvaret for at
fortælle om mafiaen til udsendte journalister
fra de store aviser, som ikke kender de lokale

Skønhed
Da Giacomo Di Girolamo var barn, slog mafiaen dommerne Giovanni Falcone og Paolo
Borsellino ihjel: »Mindet om attentaterne i
1992 får mig altid til at tænke, at vi sicilianere
ikke fortjener dette smukke sted. Da Falcone
blev dræbt, spillede jeg fodbold, og da Borsellino blev myrdet, var jeg på stranden. Attentaterne har dog medført, at der er opstået
en modkultur,« siger Di Girolamo og fortsætter: »På Sicilien har vi opfundet mafiaen, men
også antimafiakulturen. I Norditalien har de
foreløbig kun importeret mafiaen.«
Cosa Nostra forvandlede i anden halvdel
af forrige århundrede narkotikasmugling til
et industrielt og globalt foretagende. Her på
den tyndt befolkede vestlige del af øen lå laboratorierne, hvor mafiaen raffinerede heroin:
»For at forstå mafiaens indflydelse kan man
sammenholde de overdrevent mange banker i området med alle de unge, som flytter
til Nordeuropa for at skabe sig en tilværelse.
Den, der vælger at stå på Messina Denaros
side, begynder straks at tjene penge. Man kan
høre unge på min alder, som stolt og henført
fortæller om at have røget en cigaret med ham.
Han er en slags popidol. Men jeg prøver altid
at huske på forfatteren Gesualdo Bufalinos
ord om skønhedens betydning: ’Jeg er blevet mafiamodstander af at høre Bach’,« siger
Giacomo Di Girolamo og tilføjer:
»Gennemtænkt og ironisk journalistik kan
forhåbentlig også gøre det.«
frese@information.dk

Den indre revolution
starter ofte i en god stol

København: Torvegade 55-57
Lyngby: Jernbanepladsen 19-23
Hillerød: Helsingørsgade 10
Roskilde:

Tlf: 3257 2814
Tlf: 4587 5404
Tlf: 4824 8161
Tlf: 4632 3248
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SÆRKLASSE

Kan curlingbørnene
forelske sig ud af krisen?
De unge gør ikke oprør. De flekser ind og ud af netværk og får ting til at ske. Den fælles kampplatform
’arbejderklasse’ er afløst af ’særklasse’ – men om det kan blive verdensklasse afhænger af, om de unge tør
engagere sig der, hvor det rykker
Af Malene Fenger-Grøndahl
De 16-26-årige har overhalet 68’erne, hvad angår politisk aktivisme. Og mens de gamle er
rykket inden døre med deres kollektive projekter, er de unge mobile, åbne og spontane.
»68’erne opbyggede græsrodsorganisationer
og organiserede store demonstrationer; den
nye generation indgår i en lang række netværk
og har et meget højt aktivitetsniveau. Men det
er ofte lidt tilfældigt, hvad de kaster sig over,«
siger samfundsforsker Johannes Andersen,
der er lektor ved Institut for Statskundskab
ved Aalborg Universitet.
På baggrund af en række undersøgelser af
danskernes deltagelse i politik, hvor forskellen mellem generationer er blevet analyseret,
konkluderer han, at de helt unge danskere
mellem 16 og 26 år er nogle af de mest aktive. Også 68-generationen scorer højt, men
de er faktisk ikke helt så politisk aktive som
de unge. Desuden er der forskel på den måde,
de to generationer engagerer sig på, forklarer
Johannes Andersen:
»68’erne, der i deres ungdom var aktive i
græsrodsorganisationer og demonstrationer,
er nu ’trukket inden døre’ og satser især på
at påvirke politikere og medier ved direkte
henvendelser.«

Netværker for at gør en forskel
De unge derimod er især aktive inden for det,
som samfundsforskeren kalder »netværksdeltagelse«. Det omfatter deltagelse i underskriftsindsamlinger og demonstrationer, oprettelse
af Facebook-grupper og politisk forbrug.
»De unge er ikke revolutionære. De markerer
sig ikke på samme tydelige måde som 68’erne,
hvis kamp rettede sig mod en tydelig fjende,
nemlig kapitalismen og det hierarkiske samfunds autoriteter,« siger han. Men har de unge
en ironisk distance til deres bedsteforældres
politiske kampe – og det tidligere ungdomsoprørs langhårede, hashrygende flokke af frihedshungrende studenter, lesbiske aktivister
og højtråbende marxister? Ja, måske, mener
Johannes Andersen. Men det betyder ikke, at
de er uengagerede eller apatiske.
»De er handlingsorienterede og vil gerne
gøre en forskel. Men deres engagement i kollektive handlinger er først og fremmest ud-

tryk for, at de hele tiden er i gang med at finde
individuelle strategier til at nå deres mål og
f.eks. overvinde de problemer, som den økonomiske krise giver,« siger han.

Særklasse på tværs
Men er det nu så enkelt? Nej, mener filosof
Henrik Jøker Bjerre fra Institut for Kultur og
Samfund ved Aarhus Universitet. Han er skeptisk over for det at sammenligne generationer
og beskrive dem ud fra traditionelle sociologiske og politologiske karakteristika. For gør
man det, overser man nemt alt det, der sker
på tværs af generationer og uden for de kategorier, som samfundsforskerne anvender,
og det er netop der – udenfor – at det mest
interessante foregår, mener filosoffen. Det
er nemlig her, der opstår det, som han kalder ’særklasse’:
»Særklassen er den, som bryder op i den
herskende samfundsformation og giver mulighed for noget nyt. Det kan være små brud
og forskydninger. En skæv idé, en ny måde at
organisere sig på. En queer-gruppe, der insisterer på at bruge nye begreber og betegnelser.
Kunstnere og musikere, der arbejder sammen
på nye måder.«
’Særklasse’ er et begreb, han og de øvrige
medlemmer af Center for Vild Analyse (CVA)
har udviklet. Centret kalder sig »et kollektivt
subjekt, der tænker og taler i den offentlige
debat«, og har blandt andet udgivet bogen
Knoldesparkeren, flottenheimeren og glatnakken. I bogen udfoldes en klasseteori med tre
klasser: den imaginære, den symbolske og
den reelle. I en ny bog, der udkommer på Informations Forlag til efteråret, har forfatterkollektivet lavet en filosofisk undersøgelse
af, hvad der sker, når en ny gruppe opstår på
tværs af alle mulige klasseskel. Og det er her,
særklassebegrebet kommer ind.
Det kan begynde med en dame i en bus
Men hvordan kan man se og afgøre, hvad der
er særklasse, og hvad er det, særklassen kan –
ud over at være sære, skæve og sjove?
»Særklasse behøver ikke være en revolution, som Det Arabiske Forår, men det kan
godt være det. Det er de øjeblikke, hvor nogle
mennesker i fællesskab træder uden for den
præmis, som de er underlagt, de rammer, der
er blevet udstukket, og bryder med dem – eller

går op imod dem,« siger Henrik Jøker Bjerre og
nævner et eksempel fra den kommende bog:
»Særklasse er for eksempel, da Rosa Parks i
1955 nægtede at flytte sig fra en plads forrest i
en bus, der var for ’whites only’. Rosa Parks så
formodentlig ikke for sig, hvad hendes handling skulle blive begyndelsen på. Men den slags
ting kan ske hele tiden. Særklasse er nemlig
ikke en ideologi eller en færdigtænkt utopi;
dens indhold eller form er aldrig defineret
på forhånd. Den er en mulighed for fælles
handling, som opstår spontant, og som får
det, der så umuligt ud lige før, til med ét at
synes muligt. For eksempel at sorte borgere
i det amerikanske samfund blev formelt ligestillet med hvide. Det skete som resultat
af en borgerrettighedsbevægelse, der fik liv
og energi blandt andet af Rosa Parks’ brud
med normen.«

Fra særklasse til verdensklasse
Når særklasse får den slags konsekvenser, bliver
det, ifølge Henrik Jøker Bjerre, til ’verdensklasse’, og det kan ske hele tiden. Der er derfor
ikke nødvendigvis behov for revolutioner for
at løse de udfordringer, en tid med økonomisk krise, klimaforandringer, store globale
forskelle mellem rig og fattig osv. stiller os
over for. Løsningen ligger snarere i, at vi som
samfund udvikler en sans for særklassen –
og at politikere og andre beslutningstagere
skaber forudsætninger for, at særklasse kan
opstå og tør satse på at brede særklassen ud
og gøre den til verdensklasse.
Det sker ikke ved at styre uddannelse og
forskning med hård hånd oppefra, sådan som
der ifølge Henrik Jøker Bjerre er tendens til
i disse år.
»Når man beslutter sig for, at Danmark
skal være i verdensklasse, når det gælder innovation og forskning og lægger en strategi
med eliteforskning og så videre, er det
allerede forfejlet. For man kan ikke
definere verdensklasse på forhånd,«
siger han.
Særklasse er nemlig også alt det, der
opstår uden om rationel, økonomisk
logik. Som da en gruppe århusianere
for nylig fandt på, at de vil producere honning i byen og
gik i gang med anlægge
bistader i en baggård i

Aarhus. Eller da en gruppe mennesker et andet sted i samme by sluttede sig sammen i en
form for økologisk bygartneri, hvor alle lægger nogle timers gratis arbejde med at dyrke
grøntsager og så kan veksle arbejdstimerne
til grøntsager til eget brug. Det er blot to eksempler på de fællesskaber, der opstår, når
begejstring og lyst til at ændre tingene i det
små driver værket.
»Det sker hele tiden. To mennesker – eller
flere – møder hinanden og får en idé. De ved
ikke, hvor ideen kan føre hen. De forestiller
sig ikke, at hele verden skal ændres efter deres
idé. Men de vil noget sammen, og når andre
ser det, kan de se, at her er noget særligt. Det
er lidt som en forelskelse. Vi ved, at det sker
på et tidspunkt, men vi kan aldrig forudsige
hvor og hvornår.«
Og det sker ikke kun blandt unge, understreger Henrik Jøker Bjerre. Men mange unge
har potentiale til at skabe særklasse, mener
filosoffen:
»De unge er mindre bange for at tænke kollektivt end de tidligere generationer, som bar
på en tung arv i form af dårlige erfaringer med
kollektivistiske ideer, der udartede til totalitære og undertrykkende systemer,« siger han.

Snotforkælet at demonstrere
Den vurdering deler debattør og forfatter Lene
Andersen: »Min generation, de 35-55-årige, har
simpelthen været så forudsigelige og kedsommelige, at det næsten ikke er til at holde ud.
Det hele har været så gudsjammerligt velbehageligt. Så det er godt, at 68’ernes børnebørn
har mere at byde på,« siger Lene Andersen,
der ikke selv hører til de mest forudsigelige
i sin generation.
Efter at have læst til civiløkonom og studeret teologi, blev hun freelanceforfatter og
debattør. Hun er kendt som en ivrig fortaler
for det vestlige demokrati og for at opfordre
alle til at deltage aktivt i det i stedet for at
brokke sig eller bruge udenomsparlamentariske metoder.
Den holdning har hun også, når det
gælder den unge generation og deres
måde at forholde sig til den nuværende krise på:
»Jeg synes, at det er godt,
at de unge reagerer og engagerer sig, og det er der
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heldigvis mange, der gør. Men helt ærligt, når
jeg ser de unge anarkister, der går på gaden i
Danmark og andre lande i Nordeuropa og laver
ballade, bliver jeg sgu vred. Det er aggressivt
og nærmest fascistoidt. Og Occupy-bevægelsen har jeg heller ikke meget tilovers for. Det
er da snotforkælet at demonstrere mod den
danske samfundsorden,« siger hun og tilføjer:
»Mit budskab til de unge vil være: Tag og
få jer et job, og hvis I ikke kan få det job, I
drømmer om, så må I tage til takke med et,
der er dårligere betalt. Det er en illusion, at
alle danskere skal være kreative grafiske designere og den slags i fremtiden. Der skal være
alle typer af job, for at samfundet kan hænge
sammen, og det må de unge indstille sig på,
selv om de er blevet bildt noget andet ind,«
siger hun. Og med en af sine velkendte henvisninger til dagsaktuelle nyheder siger hun:
»Ellers må de tage til Norge og få et arbejde
på Starbucks. Det er tæt på, og sproget burde
kunne læres på et par uger.«

Skuffede curlingbørn
Men vil de så det, de unge? Det tror samfundsforsker Johannes Andersen ikke meget på.
»De unge satser som sagt meget på at klare
sig ved hjælp af individuelle strategier. De

føler et
ansvar for
for eksempel klimaforandringerne og
forskellige
sociale problemer og vil gernoget. Men de
ved at få øje på
nede politiske løstilslutte sig og kæmpe for,«

ne gøre
har svært
overordninger, de kan
siger han.
Johannes Andersen mener, at de unge langt
hen ad vejen vil bevare drømmen om, at de
kan realisere deres egne personlige mål ved
at navigere rigtigt i det kriseramte samfund.
»De vil måske benytte sig af ’morens uddannelsesstøtte’, hvis SU’en slipper op, og vil
forsøge at netværke sig til et godt job. Lykkes
det ikke, kan vi ende med en stor gruppe af
frustrerede unge, som mister tilliden til samfundet og til sig selv. De er vant til, at Information skriver begejstret om dem, hver gang
de går på gaden eller laver en ny Facebookgruppe. Og bliver de skuffede, risikerer vi, at
de mister selvtilliden og synker ned i apati,«
siger samfundsforskeren.
Lene Andersen er enig: »Vi kender jo begrebet curlingbørn. Danske unge har alle muligheder for at organisere sig og handle kollektivt. Det tager to minutter at få registreret
en forening eller en virksomhed, og så er det
bare at gå i gang. Unge i Grækenland, Spanien og Italien står med helt andre udfordringer, for de har arvet nogle problemer, som
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befolkningerne selv har skabt. De har
ikke holdt deres politikere i ørene, og nu
betaler de prisen. Omvendt har
vi i Danmark et system, der
fungerer ret godt, fordi politikerne bliver
stillet til ansvar for
deres handlinger.
Det er nok også
derfor, vi ikke
har set de store
demonstrationer i Danmark,
som vi har set
i Sydeuropa,«
siger hun.

Dingenoter og demokratisk nytænkning
Lene Andersen tilføjer, at der efter hendes
mening også er stort potentiale i nytænkning
inden for erhvervslivet.
»Der foregår mange ting inden for corporate social responsibility. Der bliver tænkt
bæredygtighed på mange planer. Så jeg vil
opfordre de unge til at engagere sig der, hvor
det rykker. Uddanne sig til ingeniør og være
med til at opfinde en eller anden dingenot,
der kan løse et affaldsproblem for eksempel,«
siger hun.
Henrik Jøker Bjerre er også positiv over for
nytænkning i erhvervslivet, men understreger,
at særklasse ikke opstår inden for de etablerede rammer, men i mindre fællesskaber, der
skabes spontant, og at Center for Vild Analyse
med deres undersøgelse af fænomenet særklasse netop ønsker at gøre op med idealet
om, at de unge skal gøre sig umage, bidrage
til velfærden osv.
»Vores bog handler om, hvordan der kan
ske helt uventede ting, som omdefinerer, hvad
demokrati er og kan være. Særklassen opstår
som en modreaktion mod kravet om, at alle
skal tilpasse sig det, filosoffen Sartre kaldte
’serien’, og hvordan ’serien’ kommer til at fungere bedre,« siger han.
Særklasse er altså snarere som en forelskelse, som ingen har planlagt, og som måske endda kommer på tværs af alle planer og
normer. Og hvem ved, måske vil de unge – og
mange ældre med dem – satse på at forelske
sig ud af krisen?
ibureauet@information.dk
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Lad os spare
regeringerne væk
Ungdomsarbejdsløsheden giver frit spil til udnyttelse af billig arbejdskraft og midlertidige
ansættelser. Nu tager en gruppe studerende i Madrid kampen op mod arbejdsgiverne
af Astrid Berg, Madrid

Juventud Sin Futuro

’Det Midlertidige Kontor – juridisk rådgivning og anmeldelser. Onsdage fra kl. 19-21’,
står der på en opslagstavle i indgangen til det
besatte hus ’El Patio Maravillas’ i området Malasaña i Madrid. Mørnede trætrapper leder op
til kontoret, der ligger på første sal. På vej op
til kontoret kommer man forbi bygningens
menneskefyldte bar, hvor Cruzcampo-øl langes over disken til bygningens unge gæster. I
indgangen til baren tager en høj, mørkhåret
fyr imod. Han hedder Eduardo Ocaña og er
en af lederne af projektet Det Midlertidige
Kontor, der består af tre jurister, som hver uge
tilbyder rådgivning til spanske unge om deres
rettigheder på arbejdsmarkedet. Siden det
åbnede for en måned siden har 40 personer
henvendt sig.
»Det Midlertidige Kontor er opstået ud af
en kontekst, hvor over halvdelen af de unge,
der gerne vil arbejde, ikke kan, og de, som arbejder, er i fare for at blive fyret eller udnyttet«, forklarer 23-årige Eduardo Ocaña, der
er i gang med sit sidste år på journalistik på
Universitetet Carlos III i Madrid.
For to år siden var Eduardo Ocaña med til
at stifte universitetsbevægelsen Unge Uden
Fremtid i Madrid. Siden 2010 har bevægelsen
protesteret på nettet og i de spanske gader med
udgangspunkt i det slogan, der står skrevet på
hans forvaskede T-shirt: »Intet hjem – intet
arbejde – ingen pension – ingen frygt«. Efter
to års protester mod udsigten til arbejdsløshed
og ringe arbejdsvilkår er Unge Uden Fremtid
nu begyndt at skabe deres egne løsninger på
de unges problemer under krisen.

• Hvem er de?
En sammenslutning af
studenterbevægelser fra tre
universiteter i Madrid (2010)
• Hvor er de?
Primært Madrid
• Hvad vil de?
Forbedre unges arbejds- og
levevilkår, bl.a. gennem initiativet
‘Det Midlertidige Kontor’, hvor de
tilbyder gratis juridisk rådgivning
om ulovlige arbejdsforhold
• Hvordan gør de?
Demonstrationer, aktioner,
oplysningsarbejde og juridisk
rådgivning

Ikke nok at brokke sig
»Gennem ikkevoldelige demonstrationer mod
de spanske banker og politikere, har vi lagt
et stort arbejde i at gøre folk bevidste om de
problemer, vi står over for, og hvem de ansvarlige for krisen er. Med det spanske forår
er det lykkedes os at samle masserne, men det
er ikke nok bare at brokke sig,« siger Ocaño
med henvisning til protesterne forrige år og
fortsætter: »Vi har opdaget, at der er rigtig
mange mennesker, som ikke er repræsenteret af de klassiske fagforeninger, og derfor er
det på tide, at vi skaber vores eget værktøj«.
»I Spanien er hver fjerde spanier ansat på
midlertidig kontrakt, men blandt unge er andelen endnu højere på grund af praktikpladser og sort arbejde. Det er et mindst lige så
stort problem som arbejdsløsheden,« siger
den medievante unge mand.
Det midlertidige arbejde har skabt en klasse
for sig, hvis rettigheder ikke forsvares af nogen institutioner i det spanske samfund. Det
problem skal Det Midlertidige Kontor nu forsøge at gøre noget ved, forklarer Ocaña, som
inviterer med op på førstesalen.
»Når nu markederne bestemmer, så lad
os spare regeringerne væk«, står der malet
med sort på den hvide væg ved siden af det

juventudsinfuturo.net

hvad der er den ideelle arbejdsform for os,«
siger Ocaña.
På et personligt plan er optimismen lidt
mere behersket for krisen sætter begrænsninger for egen frihed og selvstændiggørelse.

Værdighed står der på Eduardo Ocañas skilt, og det er, hvad den
spanske bevægelse Unge Uden Fremtid kæmper for i en tid med høj
grad af arbejds- og hjemløshed. Foto: Astrid Berg
interimistiske kontor, hvor der lige akkurat er
plads til et smalt bord og fire (uens) stole. I det
trange lokale sidder en 27-årig jurist og snakker med tre repræsentanter fra en ngo med
tilknytning til den spanske katolske kirke. De
er kommet for at undersøge deres muligheder
for kollektivt at klage over deres arbejdsvilkår.

Anmelder virksomheders praksis
»Rigtig mange tør ikke tale højt om deres arbejdsforhold af frygt for at blive fyret,« forklarer Ocaña og fortsætter: »Der er et stort
behov for gratis rådgivning til folk i midlertidige stillinger, fordi de ofte ikke kender til
deres egne rettigheder og heller ikke har råd
til at søge hjælp.«
Blandt dem, som har søgt rådgivning på Det
Midlertidige Kontor, er der to typer henvendelser. Den ene drejer sig om regulære overtrædelser af kontrakter, hvor medarbejdere
enten bliver tvunget til at arbejde ekstra uden
betaling eller slet ikke har en kontrakt. Den
anden type henvendelser handler om indirekte
udnyttelse af medarbejdere med legale metoder, og det er det mest problematiske ifølge

Ocaña: »Hvis du arbejder som praktikant, så
har du ret til at blive uddannet i din stilling,
men de fleste praktikanter er bare endnu en
medarbejder i virksomheden – men uden ret
til sygesikring, arbejdsløshedsunderstøttelse
eller rimelig løn,« konstaterer han og fortsætter:
»Derfor er der brug for kollektive aktioner.
Lige nu planlægger vi for eksempel en protest
ved indgangen til et stort mediehus, hvor der
er mange praktikanter ansat. Hvis vi møder
tilpas mange mennesker op, kan vi lægge pres
på virksomhedsejeren, så han ikke tror, at det
er gratis at byde folk den type arbejdsforhold.«
Unge Uden Fremtid bruger sociale medier
til at føre kampagner mod virksomheder, der
anvender billig arbejdskraft, og derfor har bevægelsen oprettet en hjemmeside, hvor folk
kan anmelde virksomheder, der udbyder midlertidigt arbejde. På sigt er ambitionen, at deres arbejde skal ændre den politiske diskurs.
»Vi ved godt, at det ikke omgående ændrer
på praksis i virksomhederne, fordi advokater
fra Det Midlertidige Kontor anmelder ulovlige
arbejdsforhold, men vi ønsker – i det mindste
– at præge den offentlige debat og forklare,

En reaktionær bevægelse
»For bare tre år siden var jeg en glad og ubekymret universitetsstuderende,« siger han og
forklarer, at krisen forhindrer ham og hans
venner i at flytte hjemmefra. Tanken om at
skulle blive boende hjemme leder Ocaña væk
fra det løsningsorienterede perspektiv.
»Jeg er 23 år gammel, og jeg er endnu ikke
kommet op at slås med mine forældre, men
i løbet af et par vil jeg ikke udelukke, at det
sker,« siger han halvironisk og vender tilbage
til det almene perspektiv.
»Unge Uden Fremtid er i virkeligheden en
reaktionær og konservativ bevægelse. Vi kæmper for at genvinde de rettigheder og muligheder, der var for bare fem år siden, selvom
vi godt ved, at det slet ikke var godt nok. Men
det er bedre end det, vi har nu,« konstaterer
Eduardo Ocaña og vender håndfladerne opad.
»Det kan godt være, at mange folk heller
ikke havde et godt job før i tiden, men de kunne
i det mindste låne penge i banken til at købe
en bolig for eller finde et job i byggebranchen.
Det kan vi ikke engang nu.«
»Vi har ingen udsigter til et ordentligt liv
og netop derfor har vi ikke andet valg end at
arbejde for bedre arbejdsvilkår og definere,
hvordan vi gerne vil leve og arbejde. Ellers
ender vi med kinesiske arbejdsforhold i Spanien,« udbryder han og tilføjer: »Det handler
egentlig bare om, at vi gerne vil leve et værdigt liv.«
ibureauet@information.dk

NY BOG FRA ANTONY BEEVOR

ANDEN VERDENSKRIG
»Antony Beevor er en fremragende historiker, og han
bruger et normalt, menneskeligt sprog.« J YLL ANDS-POSTEN

Antony Beevor bringer i denne bog alle aspekter af
Anden Verdenskrig frem på en ny måde. Han anvender
den nyeste forskning og samler hele billedet i en
gribende fortælling. Selvom Beevor i bogen maler på
det store lærred, glemmer han aldrig den menige
soldat og de civile, hvis liv blev ødelagt under denne
den mest forfærdelige krig i historien.

Læs også:

FOTO: BRAD WILSON/GETTY

lindhardtogringhof.dk

facebook.com/lindhardtogringhof.dk
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DANNELSE

Dannelse i en verden,
der brænder
Flere og flere højskoler hylder et aktivistisk dannelsesideal.
Men skal højskolerne fortælle, hvor i verden det brænder, eller
skal de hellere hjælpe eleverne til at finde ud af, hvad de selv
brænder for?

Af Johannes Henriksen
På Krogerup hedder kurset Verden brænder.
På Rødding Højskole kalder de det Politisk
aktivisme. Og i Ryslinge er nøgleordene Kreativitet, innovation og iværksætteri.
Fælles for alle kurser er et aktivistisk dannelsesideal med fokus på globalt engagement
og demokratisk deltagelse. Det afgørende er, at
det ikke bliver ved snakken, men at ord bliver
til handling som en del af højskoleopholdet.
»I Danmark har vi et skolesystem, hvor man
efter 14 års skolegang måske nok lærer at regne
og skrive, tænke selvstændigt og diskutere ting
fra forskellige vinkler. Men du lærer faktisk
ikke at handle, og det er et stort demokratisk
problem«, lyder det fra Sara Mortensen, som er
ansvarlig underviser for kurset Verden brænder
på Krogerup Højskole nord for København.
Hun oplever, at de højskolesøgende unge
har en stor lyst til at engagere sig i verden, men
også at mange unge føler sig handlingslammede i mødet med udfordringernes omfang
og kompleksitet.
»De unge støder på hundredvis af sager,
man kan sætte ind over for, men de aner ikke,
hvor de skal begynde. Vi hjælper dem til at
træffe et valg og holde fokus på den valgte
problematik«, fortæller Sara Mortensen.

Skubbe til samfundet
Konkret foregår det ved, at eleverne på Verden brænder efter en indledende studiekreds
drager fire uger til enten Burma eller Mexico,
hvor de besøger flygtningelejre, slumkvarterer
og møder sociale frontkæmpere.
Efter rejsen går eleverne sammen om et
forandringsprojekt, hvor de skal omsætte

den praktiske og teoretiske viden i politisk
handling.
»Vi ønsker at give vores elever en reel demokratisk handlingskompetence. De skal ikke
bare sidde og lave plancher til det lokale bibliotek, men rent faktisk gå ud og skubbe lidt
til samfundet i den retning, de synes er den
rigtige«, siger Sara Mortensen.
På Testrup Højskole er forstander Jørgen
Carlsen mere afdæmpet i sine ambitioner.
Han er fortaler for et dannelsesideal, som
fokuserer mere på eksistentiel selvdannelse
end på aktivistisk deltagelse i politiske eller
sociale konflikter.
»Det er helt i orden at fortælle, at verden
brænder, men for os er det mere afgørende,
at den enkelte elev finder ud af, hvad han eller hun selv brænder for. Hvis man ikke selv
brænder for noget, kan verden brænde ned
for øjnene af en, uden at man kan gøre noget
ved det«, siger Jørgen Carlsen.
Han fortæller, at han som ung højskolelærer
i begyndelsen af 1980’erne søgte en forstanderstilling i Thy, hvor han under ansættelsessamtalen rullede sit engagement i stort set
alle verdens konflikter ud. Indtil en besindig
herre fra ansættelsesudvalget spurgte, hvad
han egentlig selv holdt af. Hvor han fik al den
energi fra?
Det spørgsmål var væsentligt sværere for
ham at svare på, men siden har netop den situation været afklarende for, hvor højskolen
efter Jørgen Carlsens mening skal sætte ind.
»Forudsætningen for, at du overhovedet
kan agere stærkt både eksistentielt, socialt,
politisk og moralsk, er, at du har en holdning,
at der er noget, du holder af. Højskolens anliggende må være at give den enkelte luft under
vingerne. Når først livsbegejstringen er vakt,

så kommer engagementet og overskuddet til
at tage vare på andre ofte helt af sig selv«, siger Jørgen Carlsen.

Fra utopi til skæbne
Krogerup og Testrup er således eksempler
på to forskellige dannelsesidealer i nutidens
højskole. Hvor Krogerup fokuserer på socialt
engagement og politisk aktivisme, sætter Testrup den enkeltes eksistentielle anfægtelse i
centrum. En spaltning, som ifølge lektor ved
DPU Jens Erik Kristensen er udtryk for et nybrud i diskussionen om moderne dannelse.
»Diskussionen er gået fra at handle om
dannelse eller ikkedannelse i form af ’kompetenceudvikling’ til at handle om, hvorvidt
dannelsen skal være politisk udadvendt og
aktivistisk eller mere eksistentiel og kulturelt
bevarende. Noget tyder på, at vi lige nu er vidne
til en renæssance for 1970’ernes aktivistiske
og internationalt orienterede engagement«,
siger Jens Erik Kristensen.
Med den afgørende forskel er, påpeger han,
at den utopiske og fremskridtsoptimistiske
dimension, der bar 1970’ernes aktivisme, i dag
er forsvundet til fordel for protest mod den
herskende politiske afmagt over for de globale økonomiske og økologiske udfordringer.
»I dag engagerer de unge sig ikke på fremtidens vegne ud fra stærke og utopiske forestillinger om et muligt fremskridt til det bedre.
De engagerer sig snarere på grund af udsigten til det globale mareridt, som fremtiden
tegner til at blive, hvis ikke de værste onder
snart afbødes«, siger Jens Erik Kristensen.
De unges engagement er båret af en indignation over den politiske afmagt og en modstand
mod det fatalistiske i den måde, vi kollektivt
er ved at køre kloden, de politiske systemer og

demokratiet i sænk. »Håbets progressivisme,
der kendetegnede 70’erne, er i dag afløst af
protesten mod den politiske fatalisme«, siger
Jens Erik Kristensen.
Højskolens dannelse kommer på den måde
til at handle om at ruste de unge til at imødegå
den skæbne. Det er en politisk-eksistentiel
dannelse, der må undgå at forfalde til selvudvikling, selvrealisering og selvtilstrækkelighed, som ifølge Kristensen netop står i modsætning til dannelsen.
»Dannelse handler netop om at overskride
sig selv som individ med henblik på at kunne
indgå i større sammenhænge. Det kan så være
Kierkegaards univers eller et gadebørnsprojekt på Filippinerne«, siger han.
Derfor er der i sidste instans heller ikke
nogen konflikt mellem højskolens to forskellige dannelsesidealer, hævder Kristensen. Det
afgørende er, at begge idealer står i modsætning til den kompetencetænkning, der hærger
i resten af uddannelsessystemet og ensidigt
fokuserer på, hvad der er relevant og nyttigt
for den enkeltes karriere på arbejdsmarkedet.
Udfordringen for højskolen er snarere at
fastholde den brede folkelige forankring og
rekruttering. For højskolen, påpeger Jens Erik
Kristensen, er i dag ved at blive et projekt for
den kulturelle og akademiske elites unge. Ifølge
ham kan det medføre en social slagside, som
kan blive en udfordring for højskolernes politiske legitimation og eksistensberettigelse.
»Men i en tid, hvor alle skriger på kreativitet
og innovation – både på det økonomiske, det
politiske og det sociale område – da burde det
jo ikke være noget problem at argumentere
for, at alle unge skal tilbydes et halvt år på
højskole,« siger Jens Erik Kristensen.
ibureauet@information.dk
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GØR EN FORSKEL
”... fyldig og grundig
biografi om en mand
med en kolossal virkningshistorie”
Jyllands-Posten

To kursister fra Testrup
»Højskolens kombination af høj faglighed uden at skulle tænke på
karakterer og udsigten til en masse sociale udfordringer og oplevelser
var afgørende for mig. Testrups historie og tradition var væsentlige
faktorer i mit valg af højskole. Det er en af de ældste i landet og en af
de få, som i min optik stadig har en rigtig grundtvigiansk profil. Jeg ville
gerne være en del af en gammel historie, og det måtte gerne minde
om mine bedsteforældres højskoletid – med højskoleånd, sang og
horisontudvidelse, så højskoleopholdet er en guf-fyldt parentes i livet,
og ikke et springbræt eller startskud til en karriere.«
- Johanne Haagerup, 19 år
»Jeg valgte at gå på højskole, fordi jeg ønskede at få udvidet min
horisont – både i mine sociale relationer, hvor jeg håbede på at møde
mange forskellige mennesker med forskellig oprindelse – og min
faglige horisont. Testrup valgte jeg, fordi den har et rigtig godt ry, og
forstanderen og lærerne virkede enormt dygtige. Derudover har jeg en
stor interesse for filosofi, og Testrup virkede som det eneste sted, som
havde dette fag højt på prioriteringslisten. Endelig virkede det som en
højskole med en god stemning og en sand Grundtvig-ånd.«
- Mathias Bæk Kortegaard, 20 år

399,-

”Mesterlig
filosofihistorie”
Jyllands-Posten

449,-

”... ikke bare god,
men tæt på at være
fremragende”

To kursister fra Krogerup
»Højskolen kan noget helt særligt – her lærer man udelukkende af lyst
og fem måneder med så meget sjov, undervisning ’ud af boksen’ og tid
til fordybelse og projekter, er den bedste måde at blive klar til videre
uddannelse. På Krogerup fik jeg en unik mulighed for at komme helt
ind under huden på det ellers meget lukkede land Burma. Lærerne
har kontakt til utroligt inspirerende personligheder i landet, og en
lignende rejse ville man ikke kunne skabe på egen hånd. Rejsen som en
integreret del af opholdet, den politiske vinkling, beliggenheden tæt på
København, og at man omgås mennesker fra hele verden i sin hverdag,
gjorde, at jeg valgte Krogerup.«
- Malene Kongsgaard, 20 år
»Til forskel fra det traditionelle skolesystem, giver højskolen mulighed
for at arbejde med lige netop de ting, man virkelig har lyst til, og ikke
fordi man skal bruge en dum karakter. På Krogerup slår man to fluer
med ét smæk: Man kommer både på højskole og kommer ud at rejse.
På vores rejse til Mexico besøgte vi blandt andet Las Patronas, en
organisation, der hjælper migranterne med vand og drikke på deres
farefulde færd mod USA. At stå der, mens toget kom flyvende forbi og
faktisk se migranternes smil, når de fik vores madposer og vandflasker,
var noget af det vildeste, jeg nogensinde har oplevet.«
- Rasmus B. Larsen, 20 år

Politiken

249,-

LEVERANDØR TIL EN NUANCERET DEBAT
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’Resten af os bør
blive her og kæmpe’
De unge grækere i I.D.E.A. forsøger at balancere mellem sjov, solidaritet og frivilligt arbejde. Det sidste skud på
stammen er en lastbil, der skal køre rundt i Athens fattige områder og tilbyde brusebade til alle de hjemløse
Af Despoina Pavlaki, Athen

I.D.E.A.

29-årige Alexandra Dyranis-Maounis vidste,
præcis hvad hun gjorde, da hun i 2008 besluttede sig for at vende tilbage til Grækenland.
Hun var taget til London et par år tidligere
for at studere film og manuskriptskrivning
og havde fået en fod indenfor i filmmiljøet,
arbejdet som produktionsassistent og manuskriptlæser, efter at hun blev færdig med sin
uddannelse. Indtil hun en dag besluttede, at
nu havde hun fået nok.
»Det var en meget bevidst beslutning, og
jeg vidste, hvad jeg gik ind til,« siger hun. »Jeg
kunne fornemme en ulmende uro, og derfor
følte jeg, at jeg måtte tilbage til Grækenland
og hjælpe med at organisere græsrodsinitiativer, der en dag ville sætte dagsordenen.«
Alexandra Dyranis-Maounis’ engagement
i I.D.E.A., et akronym for Isorropia (= balance), Diaskedasi (= sjov), Ethelodismos (= frivilligt arbejde) og Allilegyi (= solidaritet), som
opsummerer initiativets filosofi, er ikke helt
tilfældigt.
Grundlæggeren Theodosis Tzanos havde
gået i skole med hendes søster, og deres veje
havde også krydset hinanden i England.
»Min mor har en interessant teori,« siger
Alexandra Dyranis-Maounis. »Hun siger, at
der er en særlig kategori af mennesker som
Theodosis og mig, der trives i modgang og i
stedet for at give op bliver endnu mere besluttede på at gøre en forskel. Og så er der en
anden kategori, som er negativt påvirket af
finanskrisen og bliver fuldstændig uproduktive. For dem er det bedst at forlade landet og
hjælpe Grækenland fra udlandet. Resten af
os bør blive her og kæmpe.«

• Hvem er de?
En nonprofitorganisation med otte
faste medlemmer og et netværk af
frivillige, der slutter sig til dem, når
de er ude
• Hvor er de?
Athen, Grækenland. Deres kontor
er internettet, og de bruger
Facebook til at øge offentlighedens
interesse og Skype og Dropbox til
administrativt arbejde og virtuelle
møder. Som oftest holder de
møderne udendørs
• Hvad vil de?
Have offentligheden til at involvere
sig i samfundsmæssige aktioner
snarere end at give donationer og
forvente, at andre gør arbejdet for
dem. Gennemskuelighed er også
vigtig for I.D.E.A.: Støtter du dem
økonomisk, har du ret til at vide,
præcis hvad dine penge bliver
brugt på, ned til sidste øre
• Hvordan gør de det?
Hjælper folk med at realisere
fællesskabsaktioner eller
udarbejde deres egne projekter

Tid er penge
I.D.E.A., grundlagt i maj 2009, er en ’gamechanger’ i ngo-sammenhæng. Mange nonprofitorganisationer havde mistet deres troværdighed på grund af mangel på gennemsigtighed,
og efter en stor skandale i 2010 så det ud til,
at de aldrig ville genvinde den.
I samme periode prøvede I.D.E.A. at gå en
anden retning. Da de oprettede deres virtuelle
platform, åbnede de samtidig to bankkonti på
nettet, en til praktiske omkostninger (betaling
af revisor, fremstilling af T-shirts og visitkort)
og en til initiativer.
Folk kunne så vælge at støtte det ene eller
det anden, mens regelmæssige opdateringer
med screen dump blev offentliggjort på deres hjemmeside, så både ind- og udbetalinger
kunne ses offentligt.
Men i sidste ende er det ikke pengene, der
afgør sagen. Det, folk tilsyneladende mangler, er tid, og derfor er I.D.E.A. kommet til at
handle mere om borgerinddragelse end om
donationer.
»Det er meget sværere at få folk til at give
af deres tid, end af deres penge,« bekræfter
Dyranis-Maounis.

idea.org.gr

I.D.E.A. er en forkortelse for de græske ord for balance, sjov,
frivilligt arbejde og solidaritet. På skiltet står der ’kærlighed’
Foto: Despoina Pavlaki

I.D.E.A.’s aktiviteter har hidtil omfattet
strandrensning, genplantning af skov, katastrofehjælp, indsamling og distribution af tøj,
fødevarer og inventar, undervisning til indvandrerbørn og meget mere.
Deres bredde og smidighed er deres hemmelige våben, da det giver interesserede mulighed for at hjælpe på netop de måder, de
selv ønsker.
»Vi vil gerne gøre det nemt. Folk kan gøre
alt fra at dukke op og foreslå en idé eller hjælpe os med deres professionelle kompetencer.
Vi opfordrer også folk til at starte deres egne
projekter og komme til os, hvis de har brug for
hjælp til at rejse penge eller rekruttere frivillige.
Det handler om at tage ansvaret i stedet for
at stå på sidelinjen,« siger Theodosis Tzanos.

Livets kunst
Ved at dele sin tid ligeligt mellem film og samfundstjeneste forsøger Dyranis-Maounis også
at bygge bro mellem de to felter.
»Der er helt sikkert noget i gære her,« smi-

ler hun. »Athen kan i øjeblikket prale af det
største antal filmproduktioner nogensinde,
og film er simpelthen boomet i det internationale festivalkredsløb. Jeg har altid troet på,
at barske tider kan avle store kunstværker.«
Men det største mesterværk må være
I.D.E.A.’s næste projekt Brusebad til alle, hvilket tilfældigvis havde sit udspring i en film.
»Jeg var ved at se en dokumentar, da jeg
pludselig så en hjemløs klage over manglen
på basale nødvendigheder – han kunne ikke
engang tage et brusebad. Det ramte mig!« siger stifter Theodosis Tzanos.
Brusebad til alle vil være en ombygget lastbil med en brusekabine og et omklædningsrum, som vil køre rundt i Athens gader og
give folk en chance for at føle sig som deres
gamle selv igen.«
»Der er en masse fordomme omkring hjemløse,« siger Dyranis-Maounis.
»Første gang vi uddelte tøj ved Omonia
Square for to år siden, var folk virkelig glade
for at være en del af initiativet, men samti-

dig blev de vildt bange, som om vi ville blive
angrebet af vilde,« husker hun. »De hjemløse
stod i kø i to pæne rækker, og vi behøvede
ikke engang løfte en finger for at holde styr
på dem.«
Siden da er Omonia Square – et af de mest
ødelagte områder i det centrale Athen – blevet en fast forpost for den gruppe, der har
delt hjemmelavede måltider ud ved ni forskellige lejligheder og nu bringer konceptet
for fødevareuddeling et skridt videre ved at
’adoptere’ hele familier og tage ansvar for deres ernæring.
Hvad får de ud af det? Styrken til at blive ved.
»At arbejde med mennesker, der inspirerer
dig, holder dig motiveret på alle niveauer i dit
liv,« siger Dyranis-Maounis.
»Den energi, du deler med folk, når du er
ude ’i marken’ er virkelig intens. Man lærer
hinanden enormt godt at kende, og dit team
bliver som en udvidet familie.«
Og så er der noget mere grundlæggende,
og ofte overset ved den type arbejde:
»Små ting kan virkelig gøre en stor forskel.
Det kan bogstaveligt talt betyde forskellen
mellem liv og død for nogle mennesker, og
det tror jeg ikke, at alle er klar over.«
ibureauet@information.dk
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Stjernerevolutionen over Europa
Europa var i krise, yderligtgående partier fik medvind, og politikere var parate til at gå på kompromis med menneskerettighederne. Oprørske unge fik nok, og i 2022 kom Stjernerevolutionen. Ti år senere er spørgsmålet, hvilken
effekt revolutionen har haft

Af Emmelie Sakina Hytting, Ry Højskole
Frankrig, Paris. Et flag hænger dovent i et
vindue på tredje etage i et billigt lejlighedskompleks, som kun unge studerende gider
bo i. Flaget er dybblåt, og til forskel fra det
gamle europæiske flag er der i stedet for tolv
stjerner kun placeret en enkelt lysende stjerne
i midten. Flaget tilhører ingen, hverken enkeltpersoner eller nationer. Det tilhører alle
de unge i Europa, dem, der var revolutionære
for ti år siden.
Stjernerevolutionen i 2022 er i folkemunde
blevet kaldt Det Europæiske Forår, hvilket
kan siges at være misvisende for bevægelsens
formål. Opstanden, der startede i Frankrigs
gader og sidenhen spredte sig til resten af
Europa, bragte minder om ungdomsoprøret
i 1968. Revolutionen var ikke et opgør med
diktaturstater som under Det Arabiske Forår tyve år tidligere, men et opgør med den
europæiske passivitet i 10’erne. Dog har de
to opstande ét fællestræk: En stigende utilfredshed i befolkningen resulterede i et civilt
krav om forandring.

Håbet om forandring på standby
Grundlaget for Stjernerevolutionen kan spores
tilbage til 2012. Frankrigs gader var fyldt med
blå, røde og hvide flag, og flere tusind jublende
franskmænd skabte rammen for socialisten
François Hollandes valgsejr.
»En ny fremtid for Europa, et nyt håb for
verden,« råbte han ud over masserne. Hollandes drøm for Europa var, at økonomien skulle
gå fra smalkost til foie gras. Håbet kom på et
trængt tidspunkt. Krisen i flere lande, sær-

ligt i Grækenland, hvor tusindvis af unge ikke
havde et job at stå op til om morgenen, var til
at og føle på, og man frygtede for de nye voksnes fremtid. Men forandringen kom aldrig. Et
år efter valgfesten var alle serpentinerne for
længst fjernet fra gaderne, og drømmene brast.
Som med så mange andre europæiske statsledere i de år, blev det Hollandes udfordring
at beholde sit præsidentembede, og Europas
forandring blev atter sat på standby. Det skabte
stor debat i mange unge kredse.

Tyrkiet vendte Europa ryggen
De fleste europæere var dybt skuffede over
Europas dvaletilstand. Spanien og Italien led
samme skæbne som Grækenland, og Europa
var ramt af massiv ungdomsarbejdsløshed.
De unge følte, at Europa havde tabt dem på
gulvet. Krisen kradsede sig dybere ned i den
europæiske hud.
Forhandlingerne om Tyrkiets indtræden
i EU gik også i sort. I 2018 trak Tyrkiet sig fra
optagelsesforhandlingerne, og begrundelsen
lød, at landet ikke længere havde interesse i
at deltage i et skrantende økonomisk fællesskab. Men det stod hurtigt klart, at Tyrkiet
var blevet forelsket i et mellemøstligt samarbejde. Overalt i Europa fik yderligtgående
partier medvind, da Tyrkiet blev anset som
en mellemøstlig trussel.
I EU blev politikerne frustrerede over Tyrkiets beslutning. Lækkede dokumenter fra
Wikileaks afslørede forhandlinger med Tyrkiet, hvor Europa var parat til at lempe kravene til menneskerettighederne i landet. En
pinlig tavshed spredte sig. Var Europa i gang
med at slagte sin egen identitet?
Europas stjerne bliver tændt
Og så skete det. I 2022 blomstrede flere franske ungdomspolitiske bevægelser frem. Optøjerne i Frankrig var indhyllet i de unges nye
europæiske flag, og aktionerne inspirerede
andre lande til at følge trop. Overalt kunne

man høre ekkoet af de unges slagord: »Europas stjerne skal tændes!«
Via sociale medier blev Stjernerevolutionen et koordineret ungdomsoprør. Revolutionen blev symbolet på de unges vision for et
nyt Europa; en stjerne på verdenskortet, hvor
landegrænser blev udvisket. Revolutionen
krævede, at Europas politiske organer blev
redefineret, og det skulle være slut med en
lukket elites magt over den politiske debat.
Ifølge Stjernerevolutionens manifest måtte
Europa handle nu, ellers ville konsekvensen
være en massiv ungdomsudvandring fra kontinentet. Manifestet hyldede uddannelse og
arbejde til de unge. Optøjerne foregik både i
gaderne og i cyberspace, hvor staterne blev
udsat for hacker-aktioner. Ømtålelige oplysninger om korruption i den politiske elite blev
gjort tilgængelige for enhver, og flere statsledere måtte gå af. Stjernerevolutionens nok
mest kendte aktion foregik på Europadagen
den 9. maj 2022 ved Berlaymont-bygningen
i Bruxelles, Europa-Kommissions hovedkontor. De fleste husker, hvordan bygningen stod
i flammer i tre dage. Bygningen er i dag under
rekonstruktion, genopstået fra flammerne,
og skal i fremtiden huse et nyt, genforhandlet Europa. Et Europa på folkets præmisser.

Et Europa i forandring
Europa lyttede til Stjernerevolutionen. Derfor
ender historien måske ikke så slemt igen. Ti
år efter opstanden holder Europas nye statsledere topmøder, som skal foregå løbende i de
næste mange år under overskriften: ’Europas
fremtid, folkets fremtid’. Stjernerevolutionen
blev årsagen til, at vi i dag diskuterer Europas
identitet; man var af ren frustration parat til
at opgive hele grundlaget for Europa. Politik
skal derfor ikke længere styres af den politiske elite, men af folket. Specielt ét punkt i
Stjernerevolutionens manifest, der handler
om flere folkeafstemninger, er det første tiltag i det nye Europa. En hel generation følte

sig tabt på gulvet, men konsekvensen blev, at
nye visioner opstod ud af asken fra det gamle
Europa. Nu skal det blanke papir udfyldes
med et nyt Europa, og det bliver den næste
generations ansvar at tegne det. Europa er ikke
længere i en dvaletilstand, men vågner hver
dag op, ansigt til ansigt med den dybe krise,
som vi efterhånden er ved at få kontrol over.
Flaget, der hænger dovent i lejlighedskomplekset i Paris, minder os dagligt om, at
Stjernerevolutionen ikke er glemt, men kun
lige begyndt.
ibureauet@information.dk

Drømmen
om Europa
Vi har bedt en række unge
højskoleelever forestille sig,
hvordan Europa ser ud om 20 år:
Året er 2032. Det kan være,
at det er gået helt galt
med oversvømmede byer,
massearbejdsløshed, krig i
gaderne og total overvågning.
Men det kan også være, at de
europæere, som var unge i 2012,
valgte at forsøge at skabe en
helt ny form for bæredygtig og
demokratisk udvikling. Skriv en
kronik om, hvordan vi har løst de
problemer, vi står overfor i dag,
eller om hvordan det sluttede, da
det hele gik i sort.
Vi har modtaget mange fine
kronikker, men har udvalgt
’Stjernerevolutionen over Europa’
af Emmelie Sakina Hyttel, elev på
Ry Højskole i foråret 2012
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’Vi vil ikke gøre det,
vi bliver tvunget til’
Fra sin lejlighed har 28-årige Weronika Jóźwiak startet en gratis lokalavis i Polen.
Hun vil have passionen tilbage i et lokalsamfund, der er ved at rådne op
Af Troels Kølln, Zgierz, Polen

Zgrzyt

»Det er en glemt by. De unge flytter, arbejdsløsheden er ekstremt høj, bygningerne forfalder. Det er en by, der rådner. Og den fortjener
bedre end det.«
28-årige Weronika Jóźwiak taler om Zgierz,
en polsk by på størrelse med Randers. Her står
store, grå fabrikker tomme hen, og gaderne
blandt de mange boligblokke er nedslidte og
primært befolket af ældre mennesker. De unge
er for længst væk.
Zgierz er den by, Weronika Jóźwiak forsøger
at redde med en nystartet lokalavis, der med
kritisk journalistik og workshops for borgerne
skal bringe liv og ordentlige forhold tilbage
til lokalsamfundet.
Hun sidder i sin lille lejlighed i et betonboligkompleks fra 50’erne i nabobyen Łódź. Herfra arbejder hun og de syv kolleger, der udgør
redaktionen på Zgrzyt, som avisen hedder.
Rundt om hende ligger redaktionens samlede
udstyr: én diktafon, én bærbar, ét kamera, én
printer og så en ordentlig stak notesblokke.
Meget mere skal der ikke til for at udgive
en månedsavis i 7.500 eksemplarer. Og det er
netop pointen.
At selv om det forgår under ydmyge forhold og i lille målestok, kan man stadig gøre
en forskel.
»For at citere en kendt antropolog: ’Tvivl
aldrig på, at en lille gruppe eftertænksomme
og engagerede mennesker kan forandre verden. I virkeligheden er de eneste, der nogensinde har gjort det’,« siger Weronika Jóźwiak.

• Hvem er de?
Otte yngre polakker
• Hvor er de?
Zgierz, en by på størrelse med
Randers i det centrale Polen
• Hvad vil de?
Forbedre lokalsamfundet og gøre
indbyggerne mere engagerede
gennem kritisk journalistik,
undervisning og borgermøder
• Hvordan gør de?
Udgiver en gratisavis i 7.500
eksemplarer og tilbyder
workshops i borgerjournalistik

Gode ting giver gode resultater
Formålet med avisen, der bliver uddelt gratis med støtte fra en schweizisk fond, er at
overvåge politikerne og sætte fokus på samfundsproblemer i byen. Det lyder basalt, men
i Zgierz er det langtfra en selvfølge.
»To venner og jeg lå på en sofa og bladrede i den eneste anden avis, vi har i Zgierz,
da vi opdagede, at præsidentens billede var
på hver anden side. Sjovt nok er avisen ejet
af byrådet. Det var der, vi blev enige om, at
vi har brug for en uafhængig avis,« fortæller
Weronika Jóźwiak.
Om en lille lokalavis så rent faktisk kan ændre på problemerne i byen bekymrer ikke Weronika Jóźwiak. For hende ligger målet ikke i
resultatet, men i handlingen.
»Jeg arbejder ikke med succeskriterier. Jeg
tror på, at hvis man gør gode ting, så bliver
resultatet også godt. Mere behøver jeg ikke,«
forklarer hun.
Aktivisme møder modstand
Weronika Jóźwiaks hjem – og dermed avisens
hovedkvarter – ligger på sin vis i et historisk
kvarter.
Det blev tidligt et samlingspunkt for en stor
del af Polens løsladte straffefanger, og senere
gjorde den tyske besættelsesmagt området til

gazetazgrzyt.pl

Teksten på skiltet har en dobbeltbetydning og kan enten læses
som ’Vi afspejler byen’ eller ’Vi overtager byen’. Foto:
en jødisk ghetto for at kontrollere de mange
jøder, der forsøgte at flygte fra landet. Og det er
på en måde fortiden, der stadig skal kæmpes
imod, fortæller Weronika Jóźwiak.
»Vi er i Polen opdraget anderledes end folk
fra Vesteuropa. Vi er passive. Kommunismens
ideologi var, at alt skulle styres af staten, og
folk synes stadig, det er underligt, at vi laver
noget på egen hånd, som vi gerne vil dele med
andre,« forklarer hun.
»Tænk på, at der ikke fandtes ngo’er i Polen
før ‘89. Så folk tager imod avisen, når vi deler
den ud, men selv deltage … aldrig i livet,« siger
Weronika Jóźwiak og bringer dermed samtalen ind på de udfordringer, der følger med et
iværksætterprojekt som lokalavisen Zgrzyt.
»Når jeg fortæller om avisen til andre, lyder det så godt og idealistisk det hele, men tre
dage før deadline er der absolut intet glorværdigt over det. Det er hårdt arbejde, og det kan
være forfærdeligt at komme igennem,« siger
Weronika Jóźwiak, der er ansvarlig for avisen
på alle niveauer – også for at finde pengene
til at drive den.

»Det er en kamp at finde den finansiering,
der kan få det hele til at løbe rundt. Vi vil aldrig acceptere penge fra byrådet, for vi skal
være uafhængige – det er helt fundamentalt.
Og derfor kan det være svært at finde penge.«
Alligevel er det ikke en mulighed at tage
penge for avisen, for det ville stride mod ideen
bag projektet, insisterer Weronika Jóźwiak.
»Jeg vil ikke lave en avis for mennesker, der
kan købe en avis. De er jo allerede informerede. Nej, jeg vil lave en avis for dem, der ikke
har råd til at gå ned i kiosken og købe en. For
det er dem, der har brug for den,« siger hun.

Den lokale brugsforening
Men Weronika Jóźwiaks indsats for et bedre
lokalsamfund stopper ikke ved avisen. Hun er
også en af lederne af en lokal brugsforening i
sin fødeby. Via et website kan alle byens indbyggere bestille forskellige madvarer, som
så bliver indkøbt direkte fra de nærliggende
landmænd hver fredag. Konceptet er et opgør med færdigmadskultur og importvarer,
forklarer hun.

»Vi har ikke lyst til at gøre det, som vi bliver
tvunget til. Nemlig at købe gamle grøntsager
og råvarer sendt hertil fra den anden ende af
verden med lastbiler og store containerskibe.
Og så i gigantiske supermarkedskæder ejet af
store virksomheder,« siger Weronika Jóźwiak.
Ved at købe ind i store mængder, sparer
forbrugerne penge, og samtidig kan de købe
uden om mellemmænd fra de lokale købmænd.
Det styrker både lokalsamfundets økonomi og
er godt for miljøet, mener Weronika Jóźwiak.
Og hun er ikke alene om ideen. For som hun
tilføjer med et smil i stemmen:
»Bevægelsen vokser. Det fungerer bare, og
vi bliver flere hver eneste dag.«

Det simple liv
Brugsforeningen afslører det centrale i Weronika Jóźwiaks arbejde, hvad enten det handler om journalistik eller madvarer: den nære
indsats.
Det er i det lokale samfund, hun kan gøre en
forskel, som kan ses og mærkes hos de mennesker, hun kender.
»Det er vigtigt for mig at forandre. Forandre
de ting, der gør mennesker ondt, og de ting,
der er forkerte. Alt det, som nogle mennesker
skal igennem for at andre kan leve det søde
liv,« siger hun og fortsætter:
»Ofte er det så lidt, der skal til for at fjerne
problemerne i samfundet. De fleste kan klares,
hvis bare vi gør noget i fællesskab. Og hvad
handler livet om, hvis ikke om at leve sammen og hjælpe hinanden til et godt, simpelt
liv, hvor alle har ret til at have det godt?«
ibureauet@information.dk
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TANKETÆNKERE

Vi skal stræbe efter balance
Et kig i krystalkuglen. Tænketankene har ofte et videnskabeligt overblik over aktuelle udfordringer. Vi har spurgt
fire tanketænkere, hvad de tror, fremtiden bringer for den bæredygtige udvikling
Af Madeleine Saunte

Demokratisk deltagelse Krisen som mulighed

Individuel frihed

Alle skal bidrage

– Hvad betyder bæredygtighed for dig?
»Et demokrati, en velfærdsstat og i særdeleshed en økonomi, der tjener alle borgere.
Samfundsudviklingen er ubæredygtig, hvis
vi sætter økonomiske eller erhvervspolitiske
særinteresser over fællesskabet. Det har netop
været tilfældet med finanssektoren og med
erhvervslivets øgede forurening.«
– Kan bæredygtighed og business kombineres?
»Bestemt, men vi har brug for virksomheder, der ikke i snæver forstand bygger på ærkeliberalisten Milton Friedmans dystopiske
budskab ’The social responsibility of business
is to increase its profit’.«
– Hvem skal drive den bæredygtige udvikling?
»Den skal drives af medejerskab, medborgerskab og medindflydelse. Det eneste, der
kan og vil sikre en bæredygtig samfundsudvikling, er demokratisk ansvarlighed.«
– Hvad håber du?
»At vi får skabt en ny samfundsstruktur,
hvor mennesker bliver hørt, inddraget og ansvarliggjort. Tanken om, at vi kun er forpligtet
til at passe vores job og stemme hvert fjerde år,
er dybt passiviserende. Jeg håber derfor, at vi
lærer af de seneste kriser og begynder at give
magten tilbage til almindelige mennesker, som
har betalt prisen for de globale katastrofer i
form af arbejdsløshed, tvangsauktioner, sult
og stigende økonomisk ulighed.«
– Hvad frygter du?
»Jeg frygter, at de, der taler for økonomisk
teknokrati, uddannelsesmæssigt meritokrati
og økonomisk aristokrati, hvor fremtiden er
bestemt af en stadig mere snæver elite, får
deres vilje. Det vil være en ny dystopi a la Orwells ’1984’, hvor magtmonopoler bestemmer
over vores liv.«

– Hvad betyder bæredygtighed for dig?
»Et stærkt og oplyst demokrati, hvor ingen
herskende klasse tager patent på den evige
sandhed, men hvor vi alle tager stilling og bærer ansvaret. Jeg tror på menneskers fornuft.«
– Hvem skal drive den bæredygtige udvikling?
»Bæredygtighed er ikke et anliggende for
den stærke stat. Hver gang du køber økologiske
varer, er du med til at få flere landmænd til
at gå over til økologi. Det er os alle sammen,
som skal drive bæredygtighed frem. Det er
dig og mig, som vælger, om vi vil tage på ferie i Langtbortistan, og som kan vælge, om vi
vil spise sprøjtede sydfrugter eller økologiske
æbler fra vores eget træ.«
– Hvad håber du?
»At vi får udviklet et demokrati med frie
mennesker, som tænker og tager ansvar. Velfærdsstaten gør os til egoister, fordi politisk
tildeling af goder for mange mennesker giver
mere velfærd end arbejde. Det gør, at vi ser
politik som vejen til vores egen velfærd, og
så bliver politik et grådigt spil.«
– Hvad frygter du?
»At fanatiske romantikere får held til at
stække demokratiet. Politiserende forskere og
reaktionære drømmere danner koalition med
den industri, som tjener på sagen, og presser
vindmølleprogrammer igennem, som er samfundsøkonomisk helt skæve og ikke redder
klodens tilstand. Det er fravær af fornuft, som
underminerer almindelige fornuftige menneskers tro på, at det nytter selv at tage ansvar.
Der er efterhånden så mange virksomheder,
interesseorganisationer osv., som lever af subsidier til grønne programmer, at det er blevet
vanskeligt for en oplyst befolkning at sætte
en folkelig fornuft og vilje igennem.«

– Hvad betyder bæredygtighed for dig?
»Muligheden for høj livskvalitet uden at
tappe planeten for ressourcer og/eller svine
den til. At forbedre mere end vi ødelægger.«
– Kan bæredygtighed og business kombineres?
»Det er den eneste vej frem! Det er en misforståelse, at bæredygtighed er for miljøaktivister, Naturstyrelsen og miljøministeren.
Nogle af de mest succesfulde virksomheder
har bevist, at en bæredygtig tilgang i alle dele
af deres værdikæde også øger deres profit.«
– Hvem skal drive den bæredygtige udvikling?
»Vi bærer alle et ansvar for at skubbe ting
i den rigtige retning, og det gør vi bedst og
hurtigst, hvis vi samarbejder og deler viden.
F.eks. skal uddannelsesinstitutioner lytte til,
hvilke kompetencer erhvervslivet har brug for,
så de er rustet til at drive bæredygtige virksomheder. Erhvervslivet kan lære af grønne
ngo’ers mangeårige erfaring (her har WWF
været god til at kommunikere med erhvervslivet), befolkningen skal anerkendes som forandringsagenter og sparringspartnere, og forskere skal samarbejde med kommunikatører,
så flere kan forstå deres vigtige budskaber.«
– Hvad håber du?
»At det går op for folk, at bæredygtighed
ikke handler om at have ubehagelig belysning
og gå i brunt bomuldstøj. Bæredygtige produkter og løsninger er attraktive, fede, lækre og
vejen frem. Samtidig håber jeg, at flere virksomheder indser det rigtige i at omstille sig til
mere bæredygtig praksis. Fremtidens vindere
bliver dem, der i tide indså, at dette ikke er
nice-to-have, men need-to-have.«
– Hvad frygter du?
»Fodslæberi, bureaukrater, kværulanter,
ignoranter, pessimister.«

– Hvad betyder bæredygtighed for dig?
»At vi bruger vores ressourcer og organisere samfundet til at skabe balance i vores
globale økosystem, så fremtidens generationer kan leve et godt og trygt liv på en grøn og
mangfoldig klode.«
– Kan bæredygtighed og business kombineres?
»Det er den eneste vej frem. Hvis man vil
fremtidssikre sin virksomhed, er man nødt
til at tænke bæredygtighed ind. Vi står i en
global finansiel krise, en ressourcekrise og en
klimakrise. Det er en kæmpe udfordring, men
også en fantastisk mulighed for nytænkning
på tværs af fagområder og kulturer.«
– Hvem skal drive den bæredygtige udvikling?
»Vi må alle tænke over, hvilken verden vi
ønsker, og hvilke værdier, vi sætter højst. Vi
skal markere over for politikere og virksomheder, at der er behov for handling her og nu.
Som borgere må vi tænke over, hvordan vi
bruger vores penge og vores politiske stemme
til at speede udviklingen op.«
– Hvad håber du?
»Jeg håber, at vi alle, både politikere, virksomheder og folk flest, kan se nødvendigheden
af at tænke langsigtet. At vi kan få folk engageret i en seriøs og nødvendig debat om, hvad
der egentlig er et godt liv, og hvordan et godt
liv og en bæredygtig fremtid kan kombineres.
– Hvad frygter du?
»At udviklingen mod en mere klimavenlig
og bæredygtig verden forsætter med at gå så
langsomt. At den dominerende tanke om at få
verdensøkonomien på sporet igen ved hjælp
af vækst – herunder et øget forbrug af ting og
sager, vi ikke har brug for – ikke udfordres,
men fortsat ses på som den eneste løsning,
både i Danmark og globalt.«

Jens Jonatan Steen, 30 år

Synnøve E. Kjærland, 42 år

Henrik Christoffersen, 61 år

Laura Storm, 31 år

• Stilling: Analysechef og medstifter af
tænketanken Cevea
• Baggrund: Cand.scient.adm.
Fuldmægtig i Kulturministeriet 200809. Underviser på Krogerup Højskole
siden 2010. Forfatter til ’Velfærd med et
menneskeligt ansigt’ (2011)
• Inspirationskilde: Creedence
Clearwater Revival, der beskriver livet for
almindelige mennesker: ’It ain’t me, it ain’t
me, I ain’t no fortunate one’
• Forbillede: Hal Koch,
Danmarkshistoriens største
demokratitænker og -forkæmper.
• Motto: ’Pessimist i tanken – optimist i

• Stilling: Projektleder for den grønne
tænketank CONCITOs Klimaambassade
• Baggrund: Studier i film- og
medievidenskab. Har arbejdet med bl.a.
dokumentarfilm og filmformidling
• Inspirationskilde: The Yes Men, som
formidler seriøse budskaber ved hjælp
af intelligent humor og skøre happenings.
CONCITOs klimaambassadører, som
bruger deres fritid på at arbejde for en
grønnere og mere bæredygtig fremtid
• Forbillede: Statsmænd og -kvinder som
tænker globalt og handlingsorienteret
• Motto: ’Think big, start small, scale fast’
– Bruce Mau

• Stilling: Forskningschef hos CEPOS
siden 2008
• Baggrund: Cand.polit. 1975.
Ekstern lektor på Økonomisk Institut,
Københavns Universitet siden 1976.
Vicekontorchef i Kommunernes
Landsforening 1975-1983.
Forskningsleder hos Anvendt Kommunal
Forskning 1983-2008
• Inspirationskilder: Kunst og musik
• Forbillede: Der er mennesker, jeg ser
op til, men forbilleder er ikke noget, man
skal dyrke
• Motto: Folkets selvstyre – eksperiment,
kritik og selvkorrektion

• Stilling: Direktør for Sustainia
• Baggrund: MA i politisk kommunikation

og ledelse. Har arbejdet seks år
med klima og bæredygtighed på
Mandag Morgen. Tidligere arbejdet på
kommunikationsbureauer
• Inspirationskilde: Sustainias stigende
community på bl.a. Facebook. Det er fedt,
at folk fra hele verden bakker op
• Forbillede: Stærke kvinder som
Gro Harlem Brundtland og Connie
Hedegaard
• Motto: Alt er muligt – det er din fantasi
og dit mod, der sætter grænser (læs: Vær
modig!)

”Ny bog tager effektivt og inspirerende afsæt i det faktum, at dagens virksomhed
er mere end producent – nemlig social bevægelse. Fremtiden hedder unboss.”
Politiken

★★★★★★

“Superspændende er bogen og tillige lækker at have fat på. Godt sat op,
nem at overskue og rar at røre ved. De gammeldags bosser skal træde til
side og give plads, så medarbejderne kan tage føringen. At skabe bevægelser, hvor medarbejdere og kunder er partnere. Det er bogens essens.
Unboss er en ny tankegang, ikke en ny ledelsesteknik.” Jyllands-Posten

facebook/unbossbog

unboss.com

jyllandspostensforlag.dk
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”SPRÆNG KONTORLOKALERNE I LUFTEN OG SMID
DE GOLFSPILLENDE BOSSER UD AD VINDUET”

