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Omstilling
Af Arne Øgaard
Vi håber, at noget skal ske. Vi håber, at magtfulde
politikere vil vedtage aftaler, som kan skabe retfærdighed, redde klimaet, redde arternes mangfoldighed og sikre, at alle i både nutid og fremtid
vil have adgang til mad og rent vand. Det kan
virke, som om dette arbejde står stille, men vi må
alligevel ikke give op. Som vælgere må vi være
villige til at støtte de mest handlekraftige politikere. Som individer og medborgere kan vi også
undersøge, hvordan vi selv kan bidrage til, at der
sker noget. Der findes i dag mange enkeltindivider, som udfører et vigtigt arbejde på en lang

række områder. Der findes også mennesker, som
går sammen i større grupper med den hensigt
at udstikke en ny kurs. Eksempler på dette er
Camphill-landsbyer, økolandsbyer og det, som
går under betegnelsen Transition Towns. I Danmark er de første skridt i retning af disse taget.
Mange forsøg på samarbejde er strandet på grund
af manglende evne til dialog, selvindsigt og andre
færdigheder, som kræves i et sådant arbejde. Skal
vi opnå ændringer af betydning, må vi derfor
arbejde på tre plan, både politisk, med konkrete
projekter og med vores personlige udvikling.

I Merkur sker udlån på baggrund af såvel økonomiske som
etiske, sociale og miljømæssige vurderinger. Ved at finansiere
projekter ud fra disse kriterier ønsker Merkur at påvirke samfundsudviklingen i en bæredygtig retning. Mange af Merkurs
låneprojekter har inspireret andre og givet impulser til videre
udvikling. Merkur ønsker således med sit virke at række udover
den umiddelbare finansiering og virkeliggørelse af konkrete
initiativer. Omkring 17.000 privatkunder, virksomheder, foreninger og institutioner har på dette grundlag valgt at benytte Merkur
som deres pengeinstitut. I kraft af udlånspolitikken får Merkurs
indlånere yderligere mulighed for at øremærke opsparingen til
særlige formål, f.eks til økologisk eller biodynamisk jordbrug,
økologisk byggeri, vedvarende energi, bæredygtig produktion og
handel, økosamfund og bofællesskaber, frie skoler og børnehaver, institutioner for social omsorg, kunst og kulturel virksomhed. Merkur har i øjeblikket en balance på ca. 1,7 mia. kr.
Af det samlede udlån udgør de almennyttige, samfundsgavnlige
projekter hovedparten. De øvrige udlån er til private – fortrinsvis
til boligformål.
Merkur har afdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København.

Cultura Bank driver sin virksomhet etter prinsippene for ‘social
banking’. Det innebærer for det første at utlånsformålene vurderes etter etiske kriterier, og for det andre transparens – det vil
si at innskyterne får vite hva pengene lånes ut til. Cultura Bank
arbeider for at etikk og moral skal innarbeides i det økonomiske
liv gjennom et nytt syn på penger, økonomi og lønnsomhet, hvor
man ikke ensidig fokuserer på egennytte.
Cultura finansierer blant annet prosjekter som kan forbedre
økosystemene, skape renere luftmiljø, gi verdige sosiale forhold,
dekke behov for omsorg og gi barn og ungdom bedre oppvekstvilkår. Spesielt kan også nevnes samarbeidet med det europeiske garantifondet (EIF), om en garantiordning for etablerere og
småbedrifter. Cultura samarbeider med lignende bankinitiativer
i andre land og med organisasjoner som WWF og Redd Barna,
Norge.
Cultura har en balanse på ca. 440 mill. Nok. Det er 16 medarbeidere på kontoret i Oslo. Banken har kunder over hele landet.

Merkur, Vesterbrogade 40, DK-1620 København V,
Tlf. +45 70 27 27 06,
merkur@merkur.dk, www.merkur.dk

Cultura Sparebank, Postboks 6800, St. Olavs plass,
N-0130 Oslo, Tlf. +47 22 99 51 99,
cultura@cultura.no, www.cultura.no
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Et godt liv uden olie
I området omkring Syltemae Ådal på Sydfyn er Danmarks første Transition Town omstillingsinititativ i fuld sving. Målet er at gøre beboerne mere selvforsynende, så de står bedre rustet til, at
olien i en nær fremtid slipper op
Af Henrik Platz
I et nybygget halmhus beklædt med lerpuds og lærketræ,
solfanger på taget og store sydvendte vinduer med energiglas
møder jeg Mira Illeris og Esben Schultz. Mira og Esben er to
af ildsjælene i Danmarks første Transition Town initiativ – en
ny græsrods omstillingsbevægelse, der arbejder for større bæredygtighed og modstandsdygtighed. Syltemae Omstilling kalder
de det. Navnet skal give positive associationer til den smukke
natur i Syltemae Ådal, hvor åen bugter sig gennem landskabet
på Sydfyn.
Mira Illeris og Esben Schultz bor i Den Selvforsynende
Landsby ved Vester Skerninge, som ligger i Syltemae Ådal.
Herfra driver de deres eget firma Lev bæredygtigt, hvor de
arbejder med bæredygtighed og permakultur. Sammen med tre
andre aktive beboere fra lokalområdet i Syltemae har de sat sig
for at mobilisere lokalbefolkningen, virksomheder, institutioner

og skoler for at skabe bæredygtighed, lokal modstandsdygtighed og selvforsyning, inden den billige olie slipper op.
Oliemangel og klimaændringer kan få store konsekvenser
for vores daglige liv, hvis vi ikke begynder at handle nu. Her er
det ikke nok med at sætte energisparepærer i lamperne eller få
en ugentlig vegetardag. Der skal langt mere gennemgribende
forandringer til for at løse de globale problemer. Og problemerne skal løses lokalt i fællesskab. Det er ideen i Transition
Town initiativet, hvor der på verdensplan nu findes over 300
officielle omstillingsinitiativer.

Den positive vision
Befolkningen er i klimadebatten blevet bedøvet med det
negative, går rundt om sig selv og sætter sig i et hjørne og ser
fjernsyn, mener Mira og Esben. Vi har brug for at skabe en

Mira Illeris og Esben Schultz fra Syltemae Omstilling og Den
Selvforsynende Landsby nyder årets første selvproducerede melon
i drivhuset sammen med børnene Jelva og Eigil.
Foto: Henrik Platz
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Den Selvforsynende Landsby
Ideen med Den Selvforsynende Landsby ved Vester Skerninge på Sydfyn er at skabe
en levende, social og økologisk bosætning baseret på permakultur og en høj grad af
selvforsyning. Det samlede areal i landsbyen er på 15,5 hektar, hvoraf 3,5 hektar går
til beboelse. På stedet bor der 28 voksne og 32 børn.
Landsbyens beboere er uddannelsesmæssigt bredt sammensat. Miljøingeniør, økologisk landmand, agronom, pædagog, skolelærer, jordemoder, gymnasielærer, forsker
i brændselsceller, journalist og IT-programmør er nogle af uddannelserne blandt
beboerne. Hertil førtidspensionister og studerende. Flere arbejder på deltid, har egen
virksomhed eller hjemmearbejdsplads for at spare på energien til transport og kunne
arbejde i sit nærmiljø.
Landsbyen fungerer efter kolonihave-modellen. For at flytte ind betaler hver voksen
et indskud på kr. 25.000 i foreningen Den Selvforsynende Landsby. Hertil skal der
betales små 50.000 kr. for byggemodning (vand, kloak, el, telefon), inden man får en
lejekontrakt på en jordlod på 800 m2. Hver måned betaler beboerne knap 1.200 kr. i
leje af grunden, bl.a. til et fælles lån, som ikke betales tilbage ved fraflytning. Der er et
prisloft for, hvor meget huse kan sælges for. Herved sikres det, at der bygges billigt i
landsbyen og spekulation kan undgås.
Fællesspisning og økologisk indkøbsordning er en del af det daglige liv, og hver
voksen er forpligtet til at lægge fire arbejdstimer om ugen i pasningen af fælles dyr,
havebrug, økonomi, delebiler og rundvisninger. Dyreholdet består af to malkekøer, fire
grise, 12 moderfår, 30 æglæggende høns, to par moskusænder til at æde sneglene i
grøntsagerne og et nystartet bihold. Grisene lever af køkkenaffald og den mælk der er
til overs fra produktionen af mælk.
Links:
» Syltemae Omstilling – www.syltemae.dk
» Den Selvforsynende Landsby – www.selvforsyning.dk
» Foreninger for permakultur: www.permakultur-danmark.dk og
www.permakultur.no
» Kurser og formidling om permakultur: www.levbaeredygtigt.dk
» Byhavenetværket i København – www.byhavenetvaerket.dk

positiv fremtid, som alle kan forbinde sig med. Det er et meget
mere kraftfuldt værktøj end den løftede pegefinger og den
dårlige samvittighed, som har præget miljøbevægelsens arbejde
igennem årtier:
„Det handler om at skabe en positiv vision og en drøm for
fremtiden. Vi skal skabe fokus på, hvordan det kan blive. Det
skal være så konkret, at vi kan lugte det, at vi kan høre det, at vi
kan se vores fremtid for os. Vi skal konkret forestille os, hvordan vi går nede på det lokale marked og møder de mennesker,
der har produceret grøntsagerne. Vi skal kunne forestille os,
hvor flot det kan blive, hvis vores landbrug ikke bare er store
monokulturer og pløjemarker, men er skov med planter, og
hvor ænder og andre dyr går sammen. Vi skal kunne forestille
os fuglesangen og insekternes summen i stedet for en masse
larmende maskiner på marken“ fortæller Mira Illeris fra Syltemae omstillingsinitiativ.
Hvis der er en vis procentdel af befolkningen i Syltemae og
omegn, der deler visionen om et mere selvforsynende og robust
samfund, er det muligt at begynde at bevæge sig derhen. Vi kan
nemlig ikke sidde og vente på politikerne længere, mener Mira

og Esben. Omstillingen skal komme nedefra. Så kan politikerne
komme med senere. Planen er at udarbejde en fremtidsvision
med en energinedstigningsplan for år 2030.
Siden januar har Syltemae Omstillingsinitiativ arrangeret
foredrag og kurser om klimaforandringer og olieafhængighed.
Fra september arrangeres der workshops i temagrupper, hvor
der arbejdes konkret med at skabe lokal modstandsdygtighed
ud fra lokale ressourcer og viden - reduktion af transport, lokal
produktion af bæredygtige fødevarer, lokal valuta og økonomi,
lokalt og bæredygtigt byggeri, vedvarende energi og den psykologiske omstilling.
„Der kom godt 20 mennesker til det første temamøde i
september om lokal, frisk og bæredygtig mad. Der var en rigtig
god stemning med mange ideer og tiltag, som en arbejdsgruppe
nu arbejder videre med. Vi har allerede kontakt med omkring
100 mennesker blandt lokalområdets 5.000 beboere. Mange
kommenterer det positivt, også selv om de ikke har deltaget i
møderne. Snart skal vi plante nøddetræer på en central plads i
landsbyen Ulbølle“, fortæller Esben Schultz.
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Permakulturelle dyrkningssystemer bygger vedvarende dyrkning
og naturlige mønstre til erstatning af monokulturelle systemer.
Bunddækket i den nyplantede
skovhave i Den Selvforsynende
Landsby illustrerer dette levende
princip, hvor flerårige grøntsager supplerer hinanden i en
mangfoldig helhed.
Foto: Henrik Platz

Inspiration fra permakultur

Alle skal være med

I Den Selvforsynende Landsby, hvor Mira og Esben bor,
arbejdes der ud fra permakulturprincipper. Her trives mangfoldighedens højbede i en symfoni med porrer, pastinak, hokaido,
kartofler og persille. Danmarks første skovhave er designet og
beplantet med over 40 forskellige slags træer og buske med
frugt, bær og nødder. Bunddækket består af flerårige grøntsager
i blandingskulturer ind imellem hinanden – rabarber, asparges,
sødskærm, Skt. Hans urt, dagliljer, violer, klokkeblomster, katost, mynte, bronzefennikel og løgplanter af forskellig slags.
Initiativtager til Transition Town, Rob Hopkins, er selv
startet med at bygge sit eget hus af ler, sand og strå, producere
sine egne fødevarer og undervise på en 2-årig uddannelse i
Permakultur.
Permakultur handler om at drage omsorg for jorden, dyr
og mennesker og skabe en retfærdig fordeling af ressourcerne.
Permakultur bygger på et helhedsorienteret og bæredygtigt
design af det område man bor i, og bygger på økologi, kredsløbstænkning og lokal selvforsyning.
„Permakulturelle dyrkningssystemer er enormt robuste i
forhold til en kornmark. I en mangfoldig permakulturel have
vil der altid være noget, der klarer en voldsom regn. Ved at
genskove jorden med skovlandbrug får vi en kraftig binding
af kulstof i ved og organisk materiale i jorden. Der sker en
reduktion af CO2-udledningen fra traktorer og kunstgødning.
Og samtidig ligger udbyttet fra skovlandbrug fuldt på højde
med udbyttet fra en kornmark. Derfor skal permakulturen
løftes ud af de lokale haver og op på samfundsplan“, forklarer
Mira Illeris.

Beboerne i Den Selvforsynende Landsby har i 2007 beregnet,
at de i gennemsnit udleder 2–2,5 ton CO2. I dag er tallet lavere.
Også selv om de langt fra er blevet selvforsynende og gerne vil
nå endnu længere. Beboerne er dermed tæt på det mål, som alle
danskere skal nå i 2050.
Men for Mira og Esben er det vigtigt, at det ikke kun er
principperne fra Den Selvforsynende Landsby, der kommer
til at præge omstillingen på Sydfyn. Der er brug for, at alle
borgerne bliver involveret med deres erfaringer og ideer. Tanken er heller ikke, at alle skal være selvforsynende med alting.
Computere skal ikke produceres i hver eneste landsby. Men
vi skal i højere grad til at spise lokalt produceret mad, bruge
lokale byggematerialer og have lokale arbejdspladser. I byerne
findes der f.eks. store uudnyttede muligheder for at producere
fødevarer på tage, i altaner, baggårde og parker og for at etablere små permakulturlandbrug og skovbrug rundt i oplandet til
storbyerne.
„Det er ikke nødvendigvis bedre at bo i et bofællesskab end
at bo for sig selv eller i en lejlighed inde i byen. Det, vi behøver,
er at omstille vores liv til det mere modstandsdygtige, robuste
og bæredygtige. Det bliver vi alle nødt til at forholde os til.
Og det behøver nødvendigvis ikke blive et dårligere liv, hvor
vi giver afkald på en masse ting. Det kan blive et meget mere
indholdsrigt liv, hvor vi går sammen i opgange, i byområder og
i landsbyområder og lærer hinanden at kende igen ved at tage
et fælles ansvar. For vi kan ikke løse de her ting alene, hvis vi er
spundet ind i en struktur, hvor vi er nødt til at køre mange kilometer i bil for at komme på arbejde og de eneste grøntsager,
vi kan købe, kommer fra Canada. Derfor skal vi gå sammen“,
fortæller Mira Illeris.
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Om Transition Town Modellen
Transition Towns rummer fortællingen om ‘den
store omstilling’ fra olieafhængighed til bæredygtighed og lokal modstandsdygtighed
Af Niels Johan Juhl-Nielsen, cand.scient.adm., Master i Socialt Entreprenørskab og en af initiativtagerne bag Transition
Initiativet i Danmark

Transition Town bevægelsen er startet i 2006 i Totnes i England af Rob Hopkins og har med sine over 300 initiativer bredt
sig til mange lande i verden. Transition Modellen arbejder i
lokalområdet og er en bottom-up græsrodsbevægelse, hvor der
etableres relationer med involvering af et bredt folkeligt fundament af såvel radikale økologer som den almindelige befolkning. Bevægelsen arbejder med kollektive mål og principper
med basis i en demokratisk og selv-organiserende struktur. I
de lokale fællesskaber indgår en række aktiviteter, der omfatter arbejdsgrupper inden for områder som energi, fødevarer,
transport og ‘den indre omstilling’.
Bevægelsen søger i netværk at samle, løfte og fremadrette
spredte enkeltinitiativer. Transition Modellen adskiller sig
herved fra Økosamfunds mere isolerede fokus og fra grønne
kampagneorganisationers enkeltsagsfokus (f.eks. kampagner
mod reklamer, for regnskovens bevarelse, for sociale hensyn i
produktionen).

Transition Town netværket tager udgangspunkt
i syv principper:
» Klimaforandringerne og olieproduktionens kulmination
kræver umiddelbar handling
» Et liv med mindre energiforbrug er uundgåeligt, og det er
bedre at planlægge dette end at blive taget på sengen
» De industrielle samfund har mistet deres modstandsdygtighed og robusthed overfor energikriser
» Vi må handle i fællesskab, og der skal handles nu
» Planeten (jorden) muliggør ikke i længden det nuværende
forbrug og den nuværende vækstøkonomi
» Mennesket har udvist stor kreativitet i udviklingen af energiforbruget - nu må mindst samme kreativitet udvises, når
vi må den anden vej til et lavenergisamfund
» Hvis vi planlægger og handler i god tid og bruger vores
kreativitet og samarbejder inden for vores lokalsamfund,
kan vi skabe en fremtid, der er rigere, mere tilfredsstillende
og mere skånsom overfor jorden, end den livsstil vi har i
dag.

12 initiativer som indgår i udviklingen af en
lokal Transition Towngruppe:
1. Opret en styregruppe og fastlæg dens opløsning fra
starten
2. Skab bevidsthed om sammenhænge
3. Skab grundlaget
4. Organiser en stor igangsætnings-event
5. Dan arbejdsgrupper
6. Brug ‘Open Space’
7. Skab synlige praktiske manifestationer af projektet
8. Skab rammerne til den store genuddannelse
9. Byg broer til kommunen
10. Man skal ære de ældre og deres færdigheder
11. Lad det blive til det, det bliver til …
12. Lav en energi-nedtrapningsplan

Links:
» Transition Towns bevægelsens officielle hjemmeside:
www.transitionnetwork.org – download her Grundbog for
omstillingsinitiativer og se, hvordan du kommer i gang
» Rob Hopkins egen hjemmeside: www.transitionculture.org
» Transition Towns i Danmark:
www.transitiondenmark.ning.com
» En alternativ kommuneplan med en energineddroslingsplan (Totnes): www.totnesedap.org.uk
» Transition Norge: www.transitionnorway.org
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Økosamfund er levende eksempler
på bæredygtig omstilling
Vores Økosamfund er ikke løsningen på alverdens problemer. Men de kan give
inspiration til en bæredygtig omstrukturering af vores samfund
Af Ditlev Nissen, formand for Landsforeningen for Økosamfund (LØS)
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En undersøgelse i Munksøgård (Roskilde), Svanholm (Skibby)
og Andelssamfundet Hjortshøj viser, at de tre økosamfund
har et CO2 udslip, der udgør 60% af det danske gennemsnit.
Forklaringerne er bl.a. vedvarende energi, energi- og vand-
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Hvem gør det bedre?
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Økosamfund handler om at genskabe fællesskabet. Her lægges der vægt på fælles arbejdsdage, fællesmøder, fester og på
at træffe beslutninger og håndtere konflikter i fællesskab.
Økosamfundene har forskellige ting i fokus. F.eks. byggeri,
gældfrihed, selvforsyning og/eller permakultur (en designstrategi der har naturlige økosystemer som model for menneskeskabte systemer). Hertha Levefællesskab og Andelssamfundet
Hjortshøj, der begge ligger tæt på Århus, har skabt plads til
bo- og levefællesskaber med arbejdspladser for udviklingshæmmede medborgere.
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Økosamfund er vidt forskellige. Nogle lægger vægt på det
sociale, andre på det økologiske eller det spirituelle. Alle har de
det selvorganiserende og eksperimenterende til fælles. På en
rundvisning i Økosamfundet Dyssekilde ved Hundested blev
formålet formuleret således:
1. At byggeri og bosætning er så økologisk og bæredygtig
som mulig.
2. At vores landsby er et sted med plads til personlig og social
udvikling.
3. At noget af det vi laver, skal komme andre til gavn.
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Vi rækker ud over os selv

besparelser, bæredygtigt byggeri, mindre transport og lokal
spildevandsrensning.
Findhorn i Skotland har et økologiske fodaftryk på 50% af
det engelske gennemsnit. Det skyldes bl.a., at 100–200 mennesker deltager i den daglige fællesspisning, at vaskemaskiner
og frysere deles af flere familier, og at mange fravælger tv’et til
fordel for lokalsamfundets kulturelle aktiviteter.
Det tyske Økosamfund Sieben Linden har nedbragt sit CO2
udslip til 28% i forhold til det tyske gennemsnit. Reduktionen
skyldes bl.a., at husene er bygget af materialer fra lokalområdet
(træ, halm og ler). Solcellerne på tagene leverer mere strøm,
end beboerne selv bruger, og beboerne har max 20 m2 privat
rum pr. person.

S

I Danmark har vi den tætteste beliggenhed af økosamfund i
verden – i alt ca. 40. Økosamfundene er en del af The New We,
der er vokset frem over hele verden siden 60’erne. Økosamfund
er grupper af mennesker, som ønsker en bæredygtig livsform.
En livsform der tager ansvar for de sociale, økologiske og økonomisk udfordringer, vi står over for. En livsform der skaber
rammer for det gode liv: At leve i sunde omgivelser, i et levende
og socialt fællesskab med sine naboer. Hvor alle generationer
værdsættes, hvor der er tid og plads til børnene. Hvor miljøet
er bilfrit. Hvor man kan deltage i grøntsagslaug, delebilsordning eller i de mange aktiviteter som fælleshus og fælles ideer
byder på.

ol
Øk

De mangfoldige erfaringer i den globale Økosamfundsbevægelsen er
samlet i bæredygtighedscirklen. Cirklen anvendes som beskrivelse for
den FN anerkendte uddannelse ‘Ecovillage Design Education’.
*) Geografisk afgrænset område hvor det er muligt at opnå en høj
grad af selvforsyning.
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Lokalisering af produktion og økonomi
Mange fællesskaber har fælles indkøb af de basale fødevarer. Fx
en selvbetjeningsbutik eller et madkooperativ, hvor medlemmerne frit kan tage de varer, de har brug for. Store økosamfund
har en butik, hvor man kan købe alverdens lækre ting. Virksomheder opstår med udgangspunkt i den lokale ekspertise
– byggevirksomheder, fødevareforædling, helse, undervisning,
turisme, konsulentvirksomheder m.m.
Flere Økosamfund er involveret i fødevareproduktion. Nogen har en grøntsagsgruppe, der dyrker den fælles jord. Andre
er tilknyttet CSA landbrug (community-supported agriculture),
hvor fællesskabet aftager produkterne fra lokale landbrug. Ofte
falder en del af betalingen som en fælles arbejdsdag, når der
skal luges og høstes.
Store fællesskaber som Findhorn i Skotland og Ithaca i
USA har en lokal valuta, der kan bruges som betalingsmiddel i virksomheder og institutioner, der er relateret til fællesskabet. Damanhur i Italien, det største økosamfund i Europa,
har pengeautomater, der veksler Euro til Credito – den lokale
valuta i Damanhur. Det økonomiske samarbejde er så udbredt,
at butikker og restauranter i op til 50 km fra Damanhur tager
imod den lokale valuta.

Et nyt verdensbillede
I mange Økosamfund har beboerne et spirituelt menneskesyn.
Her ses mennesket som et åndeligt væsen, hvis inderste stræben
higer efter enhed med en guddommelig essens. I økosamfundsbevægelsen anerkendes denne higen, men man har ingen fælles
metode eller spirituel/religiøs retning.
Spiritualitet kan hjælpe os til at skærpe vores bevidsthed om,
hvordan vi behandler os selv og hinanden. Man kan sige, at der
ligger en etik i det spirituelle, som handler om nærvær og vores
samspil med hinanden, med naturen og det, der er større end

Links om Økosamfund
» Global Ecovillage Network (GEN):
www.gen.ecovillage.org
» Uddannelse i Økosamfund: Gaia Education –
www.gaiaeducation.org
» Landsforeningen for Økosamfund (LØS):
www.losnet.dk, Tlf.: 2213 6020 Mail: info@losnet.dk
Økosamfund i Danmark 2009 (3 dvd’er med film og
tekster om danske økosamfund, LØS og GEN + film
om hver af bæredygtighedscirklens 20 temaer)
sælges for 150 kr.
» Stiftelsen Norske Økosamfunn:
www.okosamfunn.no

os selv. Udtryksformerne er mangfoldige: Fra rituelle danse,
årstidsfester, fællesmeditationer til ceremonierne i Temples of
Humankind (templer udhuggede i bjergene), der har en central
rolle i Damanhurs sociale og spirituelle liv.
Uanset om det spirituelle er et fælles eller et individuelt
anliggende, har økosamfundene det fælles træk, at de er centre
for forskning og demonstration af en bæredygtig livsstil, der
indeholder løsninger på de udfordringer vores samfund står
overfor.
Økosamfundsbevægelsens fremtidige udfordring bliver at
etablere et tættere samarbejde mellem økosamfundene og de
mange fællesskaber, virksomheder og organisationer, der på
forskellig vis arbejder for bæredygtig omstilling. Samarbejde,
handel og udveksling skal føre til etablering af bæredygtige
infrastrukturer, der kan anspore flere til at omstille livet i en
bæredygtig retning.

Dette hus i Økosamfundet Sieben Linden i Tyskland er bygget
af genbrugs- og lokale materialer. Der er brugt et minimum
af maskindrevet værktøj. I front
præsenterer Ecovillage-Designkursister deres uddannelses
praktiske projekt.
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På en maleworkshop med billedkunstner
Mark Stolk blev malerierne samlet i
billedtårnet Tower of Hope. Billederne handler om de unges visioner for
fremtiden. Fred, frihed, tro, kommunikation, omvæltning, tålmodighed og
åbenhed over for det ukendte og nye er
gennemgående temaer.
Foto: Evelien Schoondergang, Holland.

Unge verdensborgere
under åben himmel
I august var 47 unge samlet i 10 dage ved en international ungdomslejr i landsbyprojektet Åbakkehuse på Sydsjælland. Lejren blev en øjenåbner og skabte håb for fremtiden for deltagerne
Af Anneline Møller Sutcliffe, beboer i Åbakkehuse, og Tine Schmidt, bestyrelsesformand for Åbakkehuse
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Byggeforeningen Åbakkehuse i Mern
på Sydsjælland har siden 2006 arbejdet
for at realisere en vision om et levende
nærmiljø for mennesker i alle aldre.
Åbakkehuse søger bevidst at sætte den
nære verden i det store perspektiv og har
søgt at etablere kontakt til andre landsbyprojekter både i Danmark og rundt
om i verden.
Mange i Åbakkehuse arbejder professionelt med børn og unge og har selv
børn. Så det er naturligt at inddrage
børnene aktivt i landsbylivets etablering.
Blandt andet er der investeret tid og
kræfter i at skabe et fælles rum for børnene, hvor alle er velkomne og kan være
Musikeren Kenneth Agerholm lavede en hel dags musikalsk workshop med de unge,
med. ‘Rummet’ hedder Den Blå Paraply,
og det kulminerede med en koncert for alle Åbakkehuses beboere og naboer i Mern.
og under den arrangeres familiedage,
Foto: Evelien Schoondergang, Holland.
sysledage, sportsaktiviteter, børnecafé,
børnekor og workshops for voksne om
livet i børnehøjde.
„At være ung i dag er ikke ligetil. Forandringerne sker
„Vi har en hel verden, vi kan drage styrke og visdom fra
hurtigt, og det er en ny tid. Den unge generation skal håndtere
som inspiration til at håndtere fremtiden. Men jeg er bange for,
konsekvenserne af det, vi som menneskehed har formået at
at udviklingen sker så hurtigt, at vi ikke kan håndtere det og
bringe det til på godt og ondt. Det er en tid, der umiddelbart
grupperer os i lejre og udelukker os selv fra alle de fantastiske
synes at give stor valgfrihed mellem et enormt udbud af muligmuligheder, der er i at møde nye mennesker.“
heder. Men gør det de unge mere frie, og hvordan forvalter de
På det israelske hold deltog en ung beduin som repræsenunge denne frihed? Som voksne har vi her en forpligtelse over
tant for et mindretal og en anden kultur i Israel. I lejren deltog
for den unge generation til at komme dem i møde. Ikke med
også italienske Lorenzo og Sophie med Downs syndrom. De
angst og mistro eller fordi vi er nød til det, men fordi vi ønsker,
inspirerede til varme og omsorg og formåede trygt at indgå i
at de skal blomstre og gro“, siger stifter af Den Blå Paraply og
aktiviteterne på lige fod med alle andre. Også for Eline, 16 år
beboer i Åbakkehuse, Ann Westergaard.
og fra Holland, har lejren givet stof til eftertanke:
I august har Åbakkehuse og Den Blå Paraply dannet ram„Ungdomslejren har ændret noget i mig. Jeg kan se det
men om den internationale ungdomslejr One World Youth Ga- skønne ved det enkle liv uden computer og fjernsyn, hvor man
thering 2010. Et af hovedformålene bag projektet er at skabe
bare er sammen med mennesker, man holder af. Da jeg kom
rammerne for unge til at opdage, udforske og udvikle tolerance
hjem, slog det mig, hvor mange negative ting folk tænker på
over for andre mennesker og andre kulturer og herved blive
hele tiden. Lejren har vist mig, hvor underligt vi lever i dag, og
mere bevidste om den kultur, de selv har med sig. En opdagelse
at det er noget, vi må ændre i fremtiden. Selvom vi ikke forstår
ud i verdensborgerskab i en global tid, hvor kommunikation og
hinanden til at begynde med og aldrig tror, at vi kan blive venforståelse for andre spiller en afgørende rolle.
ner, så opdager man, at der er noget, man holder af i alle.“

Ungdomslejren blev en øjenåbner

Fremtiden for de unge

One World Youth Gathering 2010 har modtaget støtte fra
EU-programmet ‘Aktive Unge’ og er den fjerde årlige internationale ungdomslejr med fokus på unge som verdensborgere.
Dette års lejr er blevet til i et samarbejde mellem ungdomsorganisationerne Gemma Blu Association fra Italien, Shalom
Template Movement fra Israel, The Pendragon Movement fra
England, og Den Blå Paraply fra Danmark. Lejren blev noget
af en øjenåbner for deltagerne:
„Vi har brug for at forstå baggrunden for traditioner og se,
at i sidste ende er vi alle sammen først og fremmest mennesker. Den eneste forskel er, hvis vi tror, der er en forskel,“ siger
Adrian på 19 år, der bor i Danmark, men har rødder i Ecuador.
Adrian deltog i lejren sammen med 47 andre unge fra
Italien, Danmark, Wales, Holland, England og Israel. Adrian
fortæller videre:

One World Youth-lejren 2010 har givet Åbakkehuses beboere
inspiration til at fortsætte det internationale arbejde med unge.
Også blandt de unge selv er der spontant ved at forme sig et
netværk, og der kommunikeres energisk på facebook og skype:
„Det er tydeligt, at de unge finder stor glæde i at være sammen og ønsker at fortsætte. Det har inspireret os til at tænke
i internationale workshops, som flytter sig fra land til land
omkring specifikke områder som musik, kunst, arkitektur og
design. Vi har også planer i støbeskeen om at samle fagfolk,
der arbejder med unge rundt om i verden til et internationalt
seminar. Og så kunne det være spændende at medvirke til, at en
international tænketank af unge blev samlet, hvor vi spørger de
unge om, hvordan de vil gribe nogle af tidens store udfordringer an. Unge har nemlig evnen til at tænke uden for boksen,“
fortæller Ann Westergaard fra Åbakkehuse.
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Udviklingspunkter
Vi ønsker, at noget skal ske. Men hvordan kan vi til
enhver tid bedst bidrage til de ændringer, vi ønsker?
Af Arne Øgaard
Verden er under stadig forandring, men ikke alle forandringer er sådan, som vi helst håber, de skal være. Mange af os vil
derfor gøre en indsats for miljøet og for større retfærdighed.
Det vigtige spørgsmål er da, hvor vi bedst kan sætte kræfterne
ind, så der virkelig sker noget. Selvom motivationen er høj, er
det ikke nok med gode ønsker og stærk vilje. Det gælder om at
finde arbejdsområder, hvor det er muligt at skabe konkrete forandringer. Sådanne områder kalder jeg udviklingspunkter, og
de vil altid variere ud fra den situation, som verden til enhver
tid befinder sig i.

Cultura som eksempel
Cultura Sparebank er i dag i jævn vækst, men jeg er usikker på,
om det havde været muligt at etablere en sådan bank i Norge i
dag. Jeg kom med i det forberedende arbejde tidligt i 80’erne,
og der var to forudsætninger, som gjorde det muligt at starte
denne bank. Den første var, at der siden slutningen af 60’erne
var forekommet en vigtig opvågning i store dele af befolkningen. Mange blev optaget af den globale uretfærdighed og blev
mere bevidste om miljøødelæggelser og rovdrift på ressourcerne. Mange blev også oprørte over, hvordan multinationale
selskaber var i færd med at overtage styringen af den globale
økonomi og af, hvordan ensidig tro på økonomisk vækst og
grådighed prægede både økonomer og erhvervsfolk. Disse for-

hold gælder stadig. Ud fra dette perspektiv er det fortsat muligt
at få tilslutning til en bank, som bevidst kanaliserer pengene
ind i en sundere samfundsudvikling. En bank, hvor indskyderne
får at vide, hvad deres penge gør, når de ikke selv bruger dem,
og hvor banken kan være stolt over de projekter, som den låner
pengene ud til.
Den anden forudsætning for, at banken blev til, var, at
et tilstrækkeligt antal mennesker var villige til at være fødselshjælpere. Mange engagerede sig i studier af økonomi og
samfundsforhold, en mindre gruppe gjorde det omfattende
arbejde, det var at forberede det juridiske og de konkrete
ansøgninger, nogle gjorde sig fri af andet arbejde for at blive
bankmedarbejdere. Men det mest afgørende var, at et tilstrækkeligt antal mennesker stillede op, da grundkapitalen på mindst
otte millioner skulle rejses. Det var et betydeligt beløb på den
tid, og ingen kunne være sikre på, hvordan arbejdet ville gå. De,
som køber et egenkapitalbevis i dag, ved, at banken rent faktisk
findes og kan vurdere dens erfaringer og regnskabstal.
Jeg tror, at en vigtig grund til, at det lod sig gøre at samle
denne kapital ved bankens dannelse, var, at det hele udsprang af
en fællesskabsfølelse. Vi var en gruppe mennesker, som havde
en oplevelse af, at dette var vort projekt, og at det var vigtigt,
at vi sammen gjorde noget konkret på det økonomiske område.

„Enhver tid har sine
muligheder. Det nytter
ikke at mimre nostalgisk
over fortiden. Men
hvordan kan vi finde nye
udviklingspunkter?“

Foto: Mikkel Østergaard
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Denne grad af gruppefølelse findes ikke på samme måde i
dag. Mennesker bliver mere og mere individuelle. Muligvis er
det anderledes i Danmark end i Norge, men her i nord er det
ganske tydeligt, at meget har forandret sig, også inden for det
antroposofiske miljø, som etablerede Cultura Sparebank. Som
frie individer anser mange det for vigtigt at bruge Cultura, men
jeg tvivler på, at bankens mange brugere og medarbejdere oplever den samme gruppefølelse, som vi havde i pionerårene.

Nye muligheder
Enhver tid har sine muligheder. Det nytter ikke at mimre
nostalgisk over fortiden. Men hvordan kan vi finde nye
udviklingspunkter? Det vigtigste må være at interessere sig
fordomsfrit for det, der sker i verden. Vi må stille spørgsmål
om, hvad der egentlig foregår og prøve at se bagom de ensidige
fremstillinger, som medierne ofte giver. En norsk mediekritiker
hævder, at det uvæsentlige får stadig mere plads, og dermed må
vi selv stille spørgsmål om, hvad der er det væsentlige.
Skal vi kunne gøre noget, må vi selvfølgelig også have en
godt udviklet selvindsigt. Vi må fordomsfrit betragte os selv og
vurdere vore evner og forcer. Vi må spørge os, hvem vi er, og
hvilke impulser, der er vigtige for os.
Den norske økonom Leif Holbæk-Hanssen lagde i sine
foredrag vægt på, at vi må prøve at finde os selv – ikke primært
ved at se indad, men ved at være opmærksomme på de muligheder, som hver dag dukker op i vore liv. Griber vi udfordringerne, eller lader vi dem passere? For Holbæk-Hanssen var

det åbenlyst, at også det, der møder os, er en del af os selv. For
andre er dette en fremmed tanke, men det kan utvivlsomt være
mere inspirerende at tage fat på udfordringer, hvis vi fornemmer, at det ikke er tilfældigt, at de dukker op. Uanset hvad man
måtte mene om dette, har alle mulighed for at se sig omkring
efter konkrete udviklingspunkter, det vil sige de muligheder, vi
selv har for at bidrage til, at der skabes udvikling.
I dag er der en omfattende kritik af den frie markedsøkonomi, grådighedskulturen og alt andet, som skaber uretfærdighed
og miljøødelæggelser. Kritik har naturligvis værdi, men når det
meste af energien bruges på at kritisere, og meget lidt bruges
på at finde muligheder for forandring, vil kritikken ikke være
til megen nytte. Et vigtigt udviklingspunkt er derfor at få større
fokus på konkrete handlinger til udvikling.
Det materialistiske verdensbillede virker også som en stærkt
begrænsende faktor, men en sværmerisk spiritualitet giver ikke
større muligheder. Det er derfor en udfordring af få fremavlet
en virkelighedsnær helhedsforståelse. Tidligere har det været
svært at få fremgang i dette arbejde, men måske er det ‘åndelige
klima’ nu bedre for en sådan indsats?
I vore liv har vi forskellige muligheder for at skabe konkrete
forandringer både i forhold til vores livsstil, vores familie, gennem vort daglige arbejde, i vort nabolag, i forhold til forskellige minoriteter osv. Men det er samtidig klart, at de største
ændringer vil kræve, at vi aktivt kan samarbejde med andre. Et
samarbejde, som vi i dag må opsøge som frie og selvstændige
mennesker.
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Udvikling gennem dialog
Dialogen er så godt som forsvundet i medierne og i vort politiske liv. Der handler det om at
tilspidse konflikter, og det er kortsigtede interesser, der tæller. De fleste af os længes efter, at
nogle tager ansvar for de gode samtaler, hvor man kan sige, hvad man mener uden at blive
hængt ud. Norsk Dialog arbejder for at få dialogen ind i samfund og erhvervsliv
Trond Parelius Johnsen i samtale med Jannike Østervold
„Den store forskel er, hvordan du føler dig tilpas bagefter“,
Forskellen mellem dialogen og debatten er, at dialogen favsiger Trond Parelius Johnsen. „Efter at have deltaget i et
ner større forskelle, endda konflikter. Mens debatten i sit væsen
dialogmøde føler jeg, at jeg har været med i noget, der er større
er reducerende, er dialogen udvidende“.
end mig selv. En voldsom diskussion opleves meget anderledes.
Tænk 20 år frem
Du kan have ‘vundet’ diskussionen, men gå derfra med en helt
anden følelse, måske har du det inderst inde ikke engang godt
Trond mener, at dialogen kan være et vigtigt redskab i virksommed dig selv“.
heders strategiarbejde, og at det også kan få store konsekvenser
Trond er leder af det nyetablerede kompetencecenter
at negligere den. „De fleste forandringsprocesser er finans- elNorsk Dialog, som arbejder for at fremme brugen af dialog og
ler strukturstyrede, men kun få af virksomhederne opnår den
dialogiske metoder. Det er ikke så nemt
forventede effekt af omorganiseringer
for én, som ikke er inde i begrebsappaog fusioner, og så mange som 2/3 af alle
„Du kan opleve, at du
ratet, at få styr på, hvad forskellen er på
forandringsprocesser mislykkes. Jeg tror,
faktisk opnår mere for
en dialog og en frisk diskussion. Hvad
at hvis man havde benyttet sig af reel
kendetegner dialogen som metode?
dialog tidligere i processen, ville det have
dig selv og helheden, når
„Vi er ikke optaget af præcise definiset anderledes ud“, siger Trond. „Jeg vil
du evner at holde mund.“ påstå, at en ledergruppe i en organisationer, selv om man finder et forsøg på
det på vores hjemmeside. Helge Svare
tion, som har en dialog om, hvor de vil
Trond Parelius Johnsen
har formuleret det som en samtale i
være om 20 år, opnår noget hele andet,
gensidig åbenhed og velvilje. Vi rækker
end hvis man blot tager udgangspunkt i
ud mod et fælles mål og finder ud af det sammen. Dialogen
dagens marked. En strategiproces bliver ofte til en diskussion
handler mere om at lytte end at snakke. Det er mere en læreom fordelingen af knappe ressourcer, men hvis man løsriver
proces end en formidlingsproces, mere en øvelse i refleksion
sig fra hverdagen og ser et par tiår frem, kan man fravriste folk
end argumentation. Du tager dig måske tid til at lytte til noget,
meninger og holdninger, som ikke kommer frem, når man blot
du tidligere havde villet kvæle, og får derved ny indsigt.
diskuterer med udgangspunkt i dagens markedssituation“.

Trond Parelius Johnsen
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Fra dialogmøde. Mødeleder Trond Parelius Johnsen og Henrik B. Tschudi. Foto: Astrid Bjerke
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Dialoggruppe i arbejde. Foto: Astrid Bjerke

Vigtigst at kunne holde mund
Skal man kunne en masse på forhånd for at bruge dialog som
værktøj? spørger vi.
Trond mener ikke, at det er nødvendigt, men som ved andre
færdigheder gør træning en bedre til at gennemføre dialogprocesser. Og der findes nogle tricks. Det er en god idé at have en
ting, man kan tage i hånden, en ‘talestav’. Den, der har genstanden i hånden, har ordet; de andre holder mund. Trond deltager
selv i en dialoggruppe med andre civiløkonomer, hvor de
gennem otte år har behandlet forskellige emner og derigennem
lært meget både om emnerne og hinanden. Også der har han
erfaret, at diskussionen nogle gange kan gå over stok og sten.
Så krøller han et ark papir sammen, lader det være ‘talestav’ og
oplever, at roen sænker sig over gruppen.
„Og det er noget af det allervigtigste, jeg har lært“, siger
Trond. ”Du kan opleve, at du faktisk opnår mere for dig selv
og helheden, når du evner at holde mund. Hvis nogen siger
noget, du virkelig er uenig i, vil det være en god attitude at
sige: „Fortæl mig mere om det“, i stedet for at gå i gang med at
modargumentere. På den måde får du indsigt i, hvad der ligger
bag andres vurderinger og meninger!“
Han fortsætter: „Min kone deltager også i en dialoggruppe,
hvor de ikke har forudbestemte temaer, men tager en runde
omkring bordet med tre sætninger om, hvor den enkelte er
netop nu. Og så oplever de, at der udkrystalliserer sig et ord
eller et emne, der bliver hængende i luften, og det arbejder de

Læs mere:
www.norskdialog.no
www.nansen-dialogue.net

To aktuelle bøger:
Om Dialog af David Bohm (Flux Forlag)
Den gode samtalen af Helge Svare (ISBN: 8253031394)

Fra dialogmøde i regi af Norsk Dialog. Kunstnerisk spejling af en
anden gruppes præsentation. Foto: Astrid Bjerke

så videre med i den dialogiske proces. Den slags er næring for
sjælen!“

Politiske modstandere enige om langsigtede mål
Bogen 100-års målene fortæller om processer og refleksioner
hos dem, som har arbejdet i dialoggrupper for at formulere
mål for det norske samfund ud fra et hundredårsperspektiv.
En interessant observation var, at der ikke var så stor forskel
mellem det samfund, som den politiske højre- og venstrefløj
ønskede at overlade til deres børnebørn, selv om de var uenige
om vejen dertil.
„Dialogen er også et vigtigt redskab i internationalt fredsarbejde, selv om det kan tage lang tid at komme i gang med selve
dialogen – der kræves et vist niveau af tillid og tryghed, før man
når dertil. Når et fælles mål er etableret, en vis gensidig respekt
etableret, og der er vilje til at bruge kunsten at lytte, kan den
forsigtige dialog begynde“, siger Trond. Han henviser til det
arbejde, som netværket Nansen dialog udfører med at samle
folk med forskellig baggrund til dialog om deres egen konflikt,
hvor de sammen udforsker forskellige mulige løsninger. Jeg
tror, at andre dialogpartnere kan lære af deres tålmodighed og
faglige erfaringer.
Norsk Dialog er ved at etablere netværket DialogForum,
som er åbent for alle, der arbejder med dialogiske metoder eller
forsker i dem. Det er et fagligt forum, hvor alle forventes at
kunne dele relevante erfaringer og/eller indsigt med fællesskabet.
Arbejdet i Norsk Dialog er i øjeblikket baseret på frivillig
indsats. „Til vores overraskelse ville de store fonde ikke støtte
dette initiativ i første runde, men emnet og foreningen af de
forskellige faglige retninger er for vigtige til at opgive af den
grund. Det er vores håb, at det også bliver muligt at skabe et
økonomisk fundament for arbejdet og etablere en selvstændig
fond“, siger Trond.
„Når alle i en dialog bidrager med det bedste, de har af
ideer og indsigter, som lægges i en fælles pulje, får alle meget
mere, end hvis de blot holder på deres eget. Det er dialogens
kerne, dens økonomiske matematik, hvis man kan udtrykke det
således. Det er virkelig synergi i praksis“, afslutter Trond.
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Tema: Omstilling

Bliv en inspirationskilde på jobbet
Af Jannike Østervold
Det begyndte med brætspillet The Abounding River Game – frit
oversat En flod af overflod. Kæresteparret Mathhew og Terces
Engelhart ville inspirere spillerne til at udvise mere tolerance,
generøsitet, taknemlighed og kærlighed i hverdagen. Efterhånden fandt de ud af, at de ville starte en café, hvor folk kunne
komme og spise og spille spillet. Maden skulle være økologisk,
lokal og af bedste kvalitet. Det blev startskuddet til den første
Café Gratitude i Harrison Street i San Francisco, og efterhånden er der kommet syv andre cafeer i Californien.
Jeg opsøgte Café Gratitude ud fra en interesse for levende
mad, for det skulle være en café med et rigtig godt udvalg. Besøget blev på alle måder en mindeværdig oplevelse. Maden var
god, svarede fuldt ud til forventningerne, men det, der gjorde
stærkest indtryk, var måden, vi blev mødt på. Tjeneren hilser
venligt på dig, møder dit blik og er 100% til stede. Du føler
ikke, dine spørgsmål er til besvær, men at det er hende en glæde
at hjælpe dig til at gøre gode valg fra menukortet. Alle retterne har navne, der lægger sig op ad ‘I am grateful’,
‘I am loved’ – og når
tjeneren serverer en
vegetarisk lasagne for
dig, er det med ordene
„You are fabulous“.
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Råvarerne var økologiske, maden var tilberedt med kærlighed,
og stemningen var opløftende. Det var så anderledes end alle
andre cafébesøg, jeg havde oplevet, at jeg begyndte at fundere
over, hvad der lå bag. Og det viste sig, at det var en helt bevidst
filosofi, som havde skabt denne café.

Til stede – her og nu
Grundlæggerne af cafeen, Matthew og Terces, har udgivet en
bog Sacred commerce om de redskaber, de bruger for at opbygge
‘a spiritual community’ (et åndeligt fællesskab) på arbejdspladsen. De ser på enhver virksomhed som en mulighed for at gøre
et varigt indtryk på både kunder og ansatte.
Deres basisværktøj er ‘clearing’, en kort, struktureret samtale, som skaber tilstedeværelse og klarhed for alle ansatte, fra
ledelsen og nedad. Dette praktiseres i Café Gratitudes afdelinger hver dag året rundt, 200 mennesker hver dag. Hensigten
er at blive klar over, hvad det er, der forhindrer dig i at være
til stede her og nu og
flytte fokus til en positiv
tilstedeværelse.
En clearing-session
kan for eksempel begynde på denne måde:’

Tema: Omstilling
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“Hvad optager dig lige nu“?
„Min svigermor kommer i aften, og huset er kaos“.
„Jeg hører, du siger, at din svigermor kommer i aften, og at huset er
kaos. Hvordan føles det“?
„Jeg skammer mig og er bange for, at hun skal dømme mig“.
„Jeg hører, at du siger, at du skammer dig, og at du er bange for, at
hun skal dømme dig“.
Den, der ‘clearer’ en anden, skal ikke være coach eller terapeut,
men skal lytte. Den, der bliver ‘clearet’, får plads til at erkende
det, som måske ellers ville have murret i baghovedet resten af
dagen, og bliver i stand til at lægge det fra sig.
For at flytte opmærksomheden til noget nyt, til tilstedeværelse, til at være taknemlig for livet, bruger de ‘dagens spørgsmål’, som for eksempel kan være „Hvad er du taknemlig for“?
Ægteparret Engelhart er sikker på, at det er en god måde
at bruge tiden på, og at det fører til, at de ansatte bliver lykkeligere, friskere,
mere tilstedeværende og mere
produktive. Og ikke mindst at
de fremstår sådan, at kunderne
gerne vil være sammen med
dem. ‘Klare’ mennesker er mere
generøse og taknemlige, mener
de. Efter at have besøgt cafeen og
oplevet, hvordan tilstedeværelse
og klarhed kan forandre et måltid
til en kilde til varig inspiration,
tror jeg, at ‘clearing’ er en idé, der
fortjener opmærksomhed fra flere.
Både ansatte og kunder i cafeen
får stillet ‘dagens spørgsmål’, og du
kan også abonnere på det og få det
tilsendt pr. email. Der er to spørgsmål hver dag, og sproget er engelsk
og spansk.

Et udvalg af dagens spørgsmål
fra Café Gratitude
» Hvad/hvem stoler du ikke på?
» Hvad er du taknemlig for?
» Hvem har du mistet kontakten til?
» Hvad i livet har overgået dine forventninger?
» Hvad siger du, det er for sent at gøre?
» Hvad/hvem kan du fejre i dag?
» Hvad er du bekymret for?
» Hvad ser du frem til?
» Hvad udsætter du til stadighed?
» Hvem kan du regne med?
» Hvilken historie fortæller du om dig selv, som
stjæler energi fra dig?
» Hvad er det bedste ved dig?
» Hvem undervurderer du?
» Hvem er du taknemlig for?
www.cafegratitude.com
Sacred Commerce, Business as a path of awakening.
Matthew and Terces Engelhart.
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Smånyt
Sociale banker forbedrer det globale finanssystem
Bankerne har under finanskrisen og den efterfølgende
lavkonjunktur været hængt ud som ansvarlige for krisen.
Borgernes tillid til bankerne er samtidig forværret af de massive offentlige redningspakker, som borgerne i sidste ende
kommer til at betale for.
Roland Benedikter, professor i politisk sociologi ved Stanford University i USA, udgiver nu en bog, som beskriver de
sociale bankers rolle i finansøkonomien. Med nyskabelser
og initiativer i banksektoren fra Europa, Canada og USA
præsenterer Roland Benedikter et alternativ til traditionel
bankvirksomhed, som udelukkende fokuserer på profitmak-

simering. Han hævder, at de socialt orienterede banker kan
forbedre det globale finansielle system, så vi undgår fremtidige økonomiske kriser, fordi de socialt orienterede banker
anvender en tredobbelt bundlinje i deres
regnskab, som tager hensyn til både fortjeneste, mennesker og planeten.
Benedikter, Roland, Social Banking and
Social Finance. Udkommer i marts 2011.
ISBN: 978-1-4419-7773-1
www.springer.com

Spis fisk og skaldyr med god samvittighed
Cirka tre ud af fire fisk, som fanges i Norge, er nu miljømærket. MSC er et miljømærke, som garanterer, at produktet
kommer fra bæredygtigt fiskeri.
WWF Norge har lavet en guide i lommeformat over
fisk og skaldyr, som du kan downloade og udskrive fra
www.wwf.no. De skelner mellem tre grupper af fisk – dem
som kan spises med god samvittighed, dem som man skal
være kritisk med, og dem, som man bør styre udenom.

SPiS Med god
SaMVittighet

Forvaltningen av artene på grønn
liste er god og miljøpåvirkningen
liten.

Vær kritiSk

Vær kritisk: Artene på gul liste kan
være et godt alternativ, men ikke
alltid. Det er bekymring knyttet til
miljøeffektene av oppdrett, og/eller
fiskeredskapene som brukes.

Styr unna

Artene på rød liste er enten overfisket og/eller fanget/oppdrettet på
en måte som ødelegger havmiljøet.
Ved å styre unna disse artene
bidrar du til å løse miljøproblemene
og vi kan nyte godt av denne maten
i framtiden.
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Gode miljøvalg er blandt andet torsk fra Barentshavet,
østers, krabbe og sej og alle MSC-mærkede fisk og skaldyr.
På nej-listen står blandt andet ål, rødfisk, helleflynder,
scampi og blå- og gulfinnet tun, idet bestandene er voldsomt
nedfisket. Men hvis scampi og tun er MSC-mærket, kan du
alligevel spise dem med god samvittighed.

SPiS Med god SaMVittighet

Vær kritiSk

Styr unna

Blåskjell

Ansjos

Breiflabb

Hyse (kolje)

Kveite (oppdrett)

Hai og rokker

Kamskjell

Laks (oppdrett)

Kveite (viltfanget)

Kongekrabbe

Lange

Kysttorsk

Makrell

Reker

Norsk hummer

Pollock (Alaska)

Rødspette

Pangasius

Reker

Sjøkreps

Scampi/tropiske reker

Sardin

Torsk (oppdrett)

Steinbit

Sei

Tunfisk (skipjack)

Sverdfisk og marlin

Sild

Ørret (oppdrett)

Tilapia

Taskekrabbe

Torsk (Nordsjøen)

Torsk (Barentshavet)

Tunfisk (blåfinnet og gulfinnet)

Tunfisk (albacore og skipjack)

Uer

Østers

Ål

Nyt tidsskrift for bæredygtige penge

Gulerodsguerilla

Et internationalt tidsskrift om bæredygtig bankvirkomhed
og finansiering er nu på gaden – The Journal of Sustainable
Finance & Investment. Formålet med tidsskriftet er at skabe
et tværfagligt forum for praktikere, politikere og forskere,
der arbejder for bæredygtig finansiering, regeringsførelse
og investering. Redaktøren er Dr. Matthew Haigh, fra
Handelshøjskolen, Århus Universitet. Han har skrevet
bredt om ansvarlig finanspolitik og støttes af en redaktionel bestyrelse af internationalt anerkendte akademikere
og praktikere.

Carrotmob er forbrugeraktivisme, som får virksomhederne til at gøre de bedste, socialt ansvarlige valg. Det
er et netværk af forbrugere, som køber produkter for at
belønne virksomheder for, at de foretager gode valg. Man
kan se det som det modsatte af en boycot. Det begyndte
i San Francisco. Initiativtageren til den første kampagne
kontaktede 23 butikker for at finde ud af, hvem af dem der
ville sætte den største del af omsætningen til side en bestemt dag for at gøre butikken mere energieffektiv. Ham,
der vandt, bød 22 procent. Til gengæld kom i hundredvis
af ‘carrotmobbers’ for at handle i butikken, og resultatet
var, at butikken tjente penge nok til at betale forbedringerne. Fremgangsmåden har været kopieret mere end 80
gange i mange lande.

Blandt emnerne i det nye tidsskrift er porteføljeforvaltning, aktionærers ansvar, CO2-finansiering, investorer
og virksomhedens sociale ansvar (CSR), uddannelse, nye
markeder, menneskerettigheder, internationale politiske
spørgsmål i forhold til bæredygtig udvikling, lovgivning, mikrofinans og filantropi.
Tidsskriftet er gratis for akademikere og
NGO´er i 2011.
Bestil The Journal of Sustainable Finance &
Investment her: www.earthscan.co.uk/
Journals/JSFI

Har du lyst til at organisere en lignende kampagne i dit
nærmiljø, findes der information på www.carrotmob.org.
Her findes også en liste over planlagte kampagner.

Journal of Sustainable
Finance &
Investment
Editor Matthew Haigh

Bankers spekulation skaber sult
Siden omkring år 2000 har bankerne haft mulighed for
at handle med afgrøder – de såkaldte fødevarekontrakter.
Danske eksempler er Saxo Bank og Jyske Bank som tilbyder kunderne at spekulere i, at fødevarepriserne svinger
på verdensmarkedet. Det har skabt en mareridtsagtig situation for millioner af mennesker i udviklingslande, som
sulter på grund af spekulationsfrembragte prisstigninger
på mad som ris og hvede. Det fortæller FN´s føderådgiver
Oliver De Schutter til Politiken. Han opfordrer derfor
EU til at sætte en begrænsning for handlen med fødevarekontrakter. EU er lydhør heroverfor og vil snarligt
forsøge at begrænse handlen.
Kilde: www.politiken.dk
(søg på ‘FN: Banker er skyld i hungersnød’ for at læse hele
artiklen)

Amerikansk domstol forbyder
plantning af gensplejsede roer
En føderal domstol i USA har forbudt plantning af en af
Monsantos genetisk modificerede sukkerroer, fordi der er
risiko for spredning og inficering af beslægtede afgrøder.
Domstolen fastslår, at sukkerroen er blevet godkendt af
det amerikanske landbrugsdepartement uden tilstrækkelige miljøundersøgelser.
Afgørelsen markerer et alvorligt tilbageslag for den
bioteknologiske gigant. Sukkerroer tegner sig nemlig for
over halvdelen af USA´s sukkerforsyning, og 95% af sukkerroerne kommer fra Roundup Ready frøet.

Foto: Mikkel Østergaard

Kilde: Reuters – www.reuters.com/article/idUSTRE67D08220100814
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Ashoka samler mennesker,
som forandrer verden
Ashoka er et internationalt netværk, som arbejder for at fremme socialt entreprenørskab. Ashokas
vision er en verden, hvor alle er ‘Changemakers’. En verden som hurtigt og effektivt møder sociale
udfordringer, og hvor hvert individ har frihed, selvtillid og støtte i samfundet til at tage ethvert socialt problem op og arbejde for sociale ændringer
Af Jannike Østervold
Gennem en streng udvælgelsesproces finder Ashoka frem til
førende sociale entreprenører i hele verden, og blandt dem
udvælges de bedste til at blive ‘Ashoka Fellows’. Som Ashoka
Fellow får du et stipendiat, som gør, at du har noget at leve for
de første tre år, indtil virksomheden kan stå på egne ben. Du
får desuden råd og vejledning af fagfolk med relevante kompetencer, som kan hjælpe med juridiske spørgsmål, markedsføring
eller andet.
Vigtige støttespillere er Ashoka Support Network: Fagspecialister og erhvervsfolk, som bidrager med økonomisk støtte og
praktisk hjælp. Herudover samarbejder en række førende virksomheder og yder økonomisk og pro bono bistand. Sådanne
netværk er allerede etableret i Danmark og Sverige og er nu
også under etablering i Norge. Samarbejdende firmaer i Norge
er indtil videre Ferd1, Geelmuyden Kiese2 og Formuesforvaltning3.

Ashoka nu også i Norge
Ingrid Stange leder arbejdet med at opbygge det norske netværk. „Vi ønsker at opbygge et støttenetværk på ca. 15 personer
i Norge i løbet af tre år. Vi planlægger at udnævne den første
Ashoka Fellow fra Norge i løbet af 2010“, siger Ingrid.
Hun har selv erfaring fra opbygningen af en række forskellige virksomheder, blandt andet Norges første Montessori skole,
og hun har stor forståelse for og indsigt i de udfordringer, som
en social entreprenør møder. „Udfordringerne er nøjagtig de
samme, som enhver anden entreprenør møder, og det er en
fordel at have en baggrund fra forretningslivet. Forskellen ligger i motivationen. Entreprenøren ser en mulighed i markedet
og finder ud af, hvordan han eller hun kan udnytte den til at
tjene penge, mens den sociale entreprenør brænder for at løse
en social udfordring, og så kommer tanken om, at det også skal
give et udkomme, i anden række“, siger Ingrid.
Hun mener, at Ashoka kan tilføre nogle af de forretningsmæssige kompetencer, som mange af de sociale entreprenører
savner, og støttenetværket kan også være med til at åbne dørene
til politikere og andre beslutningstagere, som en hjælp til at
skabe opbakning om projekterne. Ashoka vækker interesse og
entusiasme blandt entreprenører, som selv har grundlagt økonomisk vellykkede virksomheder, og som ønsker at engagere
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sig i samfundsnyttig virksomhed. Blandt investorerne i Ashoka
er Pierre Omidyar, grundlægger af eBay. Internationalt er
McKinsey & Co en betydelig støttespiller.

Ashoka Fellows forandrer verden
For at komme i betragtning som Ashoka Fellow kræves, at projektet bygger på en ny idé, personen skal være kreativ, vise godt
entreprenørskab, projektet skal have en social effekt, og det skal
møde tillid fra omgivelserne.
Ingrid fortæller videre om, hvordan Ashoka Fellows skaber
forandring, og tallene taler på imponerende vis for sig selv.
Hele 83% af alle Ashoka Fellows magter at opnå systemændringer på nationalt niveau i løbet af 10 år, og 93% arbejder
efter 10 år fortsat videre med samme formål. 90% af ideerne
kopieres af andre grupper. Og netop dette, at ideerne skal kopieres og spredes globalt, er et vigtigt aspekt ved arbejdet.
Vi finder flest Ashoka Fellows i Asien – for det var der, det
hele begyndte. Derefter kommer Sydamerika og Afrika. Nordamerika og Europa har ikke så mange, men også her kommer
der til stadighed nye projekter.

Socialt entreprenørskab
„At starte en organisation eller virksomhed, hvis hovedformål er at løse et socialt problem indenfor områder som miljø, uddannelse, sundhed, menneskerettigheder og økonomisk udvikling. Sociale entreprenører
bruger metoder og redskaber fra forretningsverdenen
for at gøre verden lidt bedre“.
(Definition hentet fra Senter for sosialt entreprenørskap,
Universitetet i Oslo)
1) Ferd er en familieejet norsk industri- og finanskoncern. Ud over sin kommercielle
virksomhed har Ferd et betydeligt engagement i socialt entreprenørskab. Ferd er Ashokas
første store finansielle partner og bidrager økonomisk og fagligt til Ashoka Fellows.
2) Geelmuyden Kiese er Norges førende bureau indenfor kommunikationsrådgivning.
Selskabet er pro bono engageret i Ashoka og bidrager med strategi og kommunikation.
3) Formuesforvaltning er Norges førende uafhængige finansielle rådgiver. Ud over sin
egen kommercielle virksomhed har selskabet et betydeligt engagement indenfor filantropi
med særlig vægt på socialt entreprenørskab og er initiativtager til og støttespiller for at få
Ashoka etableret i Norge.

Projekteksempler
Sverige: Anders Wilhelmson ‘Peepoople’
Toiletaffald bliver ressource
Omkring en milliard mennesker lever i slum og har ikke adgang til toiletter. Løsningen er ofte ‘the flying toilet’ – de foretager det fornødne i bæreposer af plast og smider dem fra sig et
andet sted, end hvor de bor og skaber dermed et stort affaldsproblem og en potentiel smittefare. Wilhelmsen har designet
en plastpose, som er specielt lavet til at blive brugt som toilet.
Når den er brugt, kan den lukkes, så det bliver lugtfrit, og den
indeholder stoffer, som gør, at toiletaffaldet omdannes til kompost og steriliseres, så de brugte poser kan sælges som gødning.
Graves de ned, nedbrydes poserne i løbet af 3–8 måneder, og
resultatet kan sammenlignes med kommerciel kunstgødning.
Mikroentreprenører driver forretning ved at sælge poser ved
dørene og hente de brugte poser.
Hvert år dør 1,8 millioner mennesker af diarresygdomme, af disse er
90% børn under fem år. Foto: Peepoople

Danmark: Thorkild Sonne ‘Specialisterne’
Sonnes firma ‘Specialisterne’ ser ikke autisme som et handicap,
men som et konkurrencemæssigt fortrin. Han ansætter højt
fungerende autister til test af software. Autister har problemer
med at knække de sociale koder, kan ikke lide gruppearbejde
og kan være meget følsomme over for lyde, samtidig med at de
kan være meget motiverede, ekstremt gode til at fokusere på
en opgave og er hurtige til at lære. Præcision og detaljeorientering, struktureret arbejdsform og tålmodighed over for opgaver, der skal gentages, er nyttige egenskaber, når man arbejder
med IT. Specialisterne tilrettelægger arbejdsforholdene således,
at der bliver færrest mulige stresssituationer, og arbejdssted
og –tid kan tilpasses de enkeltes kapacitet. Projektet er meget
vellykket, og Sonne arbejder nu med at sprede konceptet
internationalt.

Thorkil Sonne (tv) har gode erfaringer med at bruge godt fungerende autister til softwaretest. Foto: Ashoka

Canada: Johan Olav Koss ‘Right to Play’
Nordmanden Johan Olav Koss er valgt til Ashoka Fellow i
Canada i 2009 for sit arbejde med organisationen Right to
Play, som er aktiv i lande, som er ramt af krig, fattigdom og
sygdom (Afrika, Asien og Mellemøsten). Retten til at lege blev
en del af FN’s børnerettigheder i 1989. Right to Play udvikler
lege og metoder, som har til hensigt at ændre adfærd hos både
deltagere og ledere. Alle legene indeholder elementer, som
opbygger viden og sætter sociale problemer og deres løsninger
i nyt perspektiv. Right to Play har kontorer i 23 lande, og hver
uge deltager 600.000 børn i aktiviteterne, mens 400.000 børn
har deltaget i lejre og festivaler. Ca. 35% af disse børn kommer
fra flygtningelejre.

Johann Koss i
Right To Play-aktivitet i Uganda.
Foto: Right To
Play
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Økonomer med fokus på miljø og samfundsansvar

P. A. Payutto
P. A. Payutto kommer fra Thailand og er en af de mest kendte og indflydelsesrige repræsentanter for buddhistisk økonomi. I bogen ‘Buddhist Economics – A Middle Way for the Market Place’
argumenterer han for, at det er nødvendigt med et mentalitetsskifte i økonomien, hvis vi skal
kunne håndtere vor tids udfordringer. Payutto kritiserer vestlig økonomi for ensidig fokusering på
materielt forbrug og nydelse og lancerer en alternativ økonomi, hvor økonomi er et virkemiddel
til fremme af individuel og kollektiv ‘well-being’. Well-being er baseret på mådehold i forbrug af
materielle goder og øget fokus på udvikling af medansvar for alt levende
Af Professor Ove Jakobsen, Senter for økologisk økonomi og etikk, Handelshøgskolen i Bodø
P. A. Payutto blev født i 1939 i Saphanburi-provinsen i Thaimindre der lægges mere vægt på etiske værdier. For det andet
land. Efter mange års undervisning i buddhisme blev han
mener Payutto, at grænserne for økonomifaget må udvides, så
ordineret som buddhistmunk i 1961. Han fortsatte sine studier
sociale og miljørelaterede problemstillinger trækkes aktivt ind
ved forskellige universiteter i Thailand og tog universitetsi fagets teori og praksis. For det tredje er det også nødvendigt
grader indenfor buddhisme (1962) og ‘Higher Certificate in
at afbalancere økonomiens indflydelse i samfundet, så andre
Education’ (1963). Derefter drog han til USA og underviste
fagområder, der bidrager til at fremme individuel, social og
ved flere universiteter, bl.a. University of Pennsylvania og
økologisk ‘well-being’, får en mere fremtrædende plads.
Harvard University. Payutto har skrevet en række bøger og
Etik forbinder
artikler indenfor forskellige fagområder med udgangspunkt
i buddhistisk filosofi. I 1994 modtog han UNESCOs pris for
I modsætning til Vestens økonomi har buddhistisk økonomi
fredsfremmende undervisning.
ikke til formål at udvikle nye modeller og teorier. I stedet
I bogen Buddhist Economics – A Middle Way for the Market
argumenterer Payutto for at kræve ændringer i menneskenes
Place redegør han for nogle grundlæggende forhold ved budmentalitet. Ifølge Payutto udgør etikken forbindelsen meldhistisk økonomi. For det første hævder
lem den indre og ydre virkelighed. Han
Payutto, at vestlig økonomi mangler
fremhæver visdom, empati og mådehold
„The forces of greed,
etisk forankring, og at den derfor kun
som vigtige kendetegn ved en økonomi,
exploitation and overcon- som skal fremme individuel og social
i ringe grad er egnet til at imødegå de
problemer, som samfundet konfronteres
udvikling indenfor rammerne af en bæresumption seem to have
med i dag. Grådighed, overforbrug af
dygtig natur.
overwhelmed our econonaturressourcer og et stadigt voksende
Payutto forklarer buddhistisk økoforbrug af varer og tjenesteydelser
nomi
med udgangspunkt i begreberne
mies in recent time.“
indvirker negativt på natur og samfund.
Tanhã og Chanda. Tanhã henviser til
P. A. Payutto
Problemerne kan ikke håndteres, med
en egoistisk stræben efter materielle
lystoplevelser. Eftersom behovet for
lystoplevelser en uendeligt, fører det ofte
til grådighed, had og egoisme. Chanda repræsenterer visdom
og etiske værdier, som er centrale i søgningen efter sand lykke
og livskvalitet. Vejen til Chanda går gennem refleksion over
livserfaringer. Ifølge Payutto vil vi efterhånden opdage, at
mental tilstand, moralsk adfærd og økonomi er knyttet sammen
gennem en strøm af handlinger. Målet er at udvikle en helhedsforståelse, som ændrer interessekonflikter til en oplevelse af
interessefællesskab mellem individ, samfund og natur.

Sande og kunstige værdier
Med udgangspunkt i skillelinjen mellem Tanhã og Chanda diskuterer Payutto begreber som værdi, forbrug, arbejde, produkSide 22 Pengevirke – 0410

Professor Ove Jakobsen

„We cooperate with others
to solve problems, rather
than competing them to
win happiness.“
P. A. Payutto

tion, konkurrence og lykke. I forbindelse med økonomisk værdiskabelse skelner han mellem sand værdi (Chanda), som fører
til ‘well-being’ og kunstig værdi (Tanhã), som blot bidrager til
lystoplevelser. Han mener, at mådehold er en forudsætning for
udviklingen af ‘well-being’. Da overforbrug af varer og tjenesteydelser kan have negativ indflydelse på individet, hævder
Payutto, at ‘ikke-forbrug’ i mange tilfælde kan være den bedste
måde at opnå sand lykke og livskvalitet på. Omvendt advarer
han også mod at lægge overdreven vægt på Chanda, livskvalitet
og ‘well-being’, fordi det kan føre til selvgodhed og apati over
for den fysiske virkelighed. Forbrug og ‘ikke-forbrug’ er begge
midler til at opnå det overordnede mål. Det er derfor vigtigt at
finde en balance mellem Tanhã og Chanda.
Payutto skelner mellem afhængig lykke, uafhængig lykke
og harmonisk lykke. Afhængig lykke er knyttet til eksterne
objekter og er dermed afhængig af ting i den materielle verden.
Uafhængig lykke er knyttet til indre tilstande som for eksempel
‘fred i sindet’. Uafhængig lykke er mere stabil end lykke, som
er afhængig af tilstedeværelsen af ydre objekter. Harmonisk
lykke er baseret på en altruistisk holdning, hvor målet er at
bidrage til andre menneskers ‘well-being’. Harmonisk lykke er
knyttet til buddhismens målsætning om at kultivere oplevelsen
af sammenhængen mellem ‘jeg’ og ‘vi’ eller en egoudvidelse
(‘the extended self’). Tillid og solidaritet (med alt levende)
bliver dermed indikatorer på sand lykke. Fællesskabets bedste
er knyttet til fravær af fattigdom mere end til maksimering af
produktion og forbrug.

nævnte, at moderat forbrug fører til sand lykke og livskvalitet.
I buddhistisk økonomi har arbejde en værdi i sig selv, fordi
det at søge fælles mål gennem samarbejde med andre mennesker bidrager til personlig udvikling, samtidig med at det
modvirker egoisme (Chanda). Arbejde, som er reduceret til kun
at være et middel til at skaffe penge til forbrug af varer og tjenesteydelser, er motiveret af Tanhã. Det fører til, at vi ønsker at
arbejde mindst muligt og forbruge mest muligt. Også på dette
punkt anbefaler Payutto en balance mellem yderpunkterne.
Det vil sige, at alle arbejdsopgaver skal indeholde elementer af
både Tanhã og Chanda.

Hvad er nyttigt?
Produktion bliver i buddhistisk økonomi defineret som ændringer, hvor energi og materie går fra én tilstand til en anden.
Der er med andre ord ikke tale om, at der i egentlig forstand
bliver skabt noget nyt; det drejer sig om processer, der skaber
forandring. For at afgøre, om en produktion er nyttig, er det
ud fra dette perspektiv nødvendigt at afgøre, om værdien af det,
der fremstilles, er større end værdien af det, der brydes ned. I
situationer, hvor naturen lider skade på grund af overforbrug af
ressourcer, kan ‘ikke-produktion’ af og til være at foretrække.
Payutto hævder, at konkurrence er et effektivt middel til at
maksimere produktion og forbrug af varer og tjenesteydelser
(Tanhã). Når økonomiske aktører samarbejder for at opnå en
stærkere position på markedet, anvender han betegnelsen ‘kunstigt samarbejde’. Er målet at fremme en udvikling til fællesskabets bedste, anbefaler han ægte samarbejde. Ægte samarbejde
opnås som et resultat af indsigt i, at alt hænger sammen og er
motiveret af Chanda.
Payutto argumenterer for, at forandring i retning af buddhistisk økonomi begynder med en forandring af den enkeltes
mentalitet. Selv om det er nødvendigt at styrke påvirkningen af
Chanda, repræsenterer ‘den gyldne middelvej’ den bærende idé
i buddhistisk litteratur.

Rigdommens farer
Payutto understreger flere steder i bogen, at materiel velstand
er en nødvendig forudsætning for Chanda. Mange farer knytter
sig imidlertid til rigdom. Payutto advarer mod at søge rigdom
ved at bruge uetiske metoder. Man må heller ikke blive optaget
af rigdom som et mål i sig selv. Han præciserer også, at man
ikke må bruge sin rigdom, så den skader en selv eller andre.
En væsentlig forskel mellem vestlig og buddhistisk økonomi er
dermed, at mens den førstnævnte tager for givet, at maksimalt
forbrug giver maksimal behovstilfredsstillelse, hævder den sidst-

Litteratur:
» Payutto, P. A. (1994) Buddhist Economics – A Middle
Way for the market place, Buddhadmamma
Foundation Bankok Thailand
» Guruge, Ananda W.P. (2008) Buddhism, Economics
and Science – Further studies in socially engaged
humanistic Buddhism, Indiana, AuthorHouse
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Nyt fra Merkur
Nyt fra CO2 sparekontoen
Gennem et samarbejde mellem Merkur Andelskasse,
Mali Folkecenter og Nordisk Folkecenter for Vedvarende
Energi er der blevet skabt økonomisk og praktisk grundlag for at installere sol-elektricitet på 50 landsbyskoler i
Mali
Pengene til de første 50 anlæg kommer fra det gavebidrag,
som Merkur Andelskasse betaler i forbindelse med CO2
sparekontoen. Via denne ordning er der tidligere givet bidrag
til solcelleanlæg i landsbyer i Senegal.
Der vil foruden solcellerne blive etableret en Energy Shop
ved hver af skolerne. Det er Ibrahim Togola, leder af Mali
Folkecenter, særdeles tilfreds med: „Her kan landsbyens beboere få opladet deres mobiltelefoner og batterier. Skrædderen, snedkeren, smeden og andre lokale håndværkere kan fra
solcellerne på energi-shoppen købe strøm til symaskiner og
de mange slags elektriske håndværktøj. Fremtidens eldrevne
køretøjer kan også forsynes med energi fra solen og skabe
helt nye muligheder for kommunikation og handel“, fortæller
Ibrahim Togola.

Holdet bag Mali Folkecenter

Solen skinner 330 dage om året i Mali, så der er rigeligt
med energi til solcellerne. Men selv om solcelleanlæggene
holder i årtier, skal anskaffelsen betales her og nu. Så Preben
Maegaard, stifter af Mali Folkecenter, er særdeles glad for, at
Merkur så positivt er gået ind i finansieringen af solcellerne:
„Man kan jo ikke forvente, at de fattigste af alle verdens
fattige selv kan klare finansieringen. Det var heller ikke tilfældet, da vi i sin tid fik elektricitet. Men nu skal vi have dette til
at blive til noget større,“ fortæller Preben Maegaard.
Der er 13.000 landsbyer og skoler i Mali, som ønsker elektricitet fra solceller, som i dag er en kendt og driftssikker teknik.
Læs mere:
» CO2 sparekontoen: www.merkur.dk – se under privat/
kontoformer
» Mali Folkecenter: www.malifolkecenter.org,
www.folkecenter.net
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Solcellerne støves af. Det skal gøres med nænsom hånd, så de ikke
ridses. Bemærk at solcellerne står i en indhegning. Det er for at
beskytte solcellerne mod geder og andre husdyr, som går frit rundt.

Nyt fra Merkur

Nyt om ansatte
København
Devrim Ülgü er startet som junior
kunderådgiver og skal arbejde med
Privatkunder. Devrim er Finansøkonom
og er uddannet i Alm.Brand Bank.

Allan Høgsbro Andersen er ansat som
privatkunderådgiver. Allan skal arbejde
med Boligrådgivning – Totalkredit
samt mindre erhvervskunder. Allan har
tidligere arbejdet for Danske Bank og
DiBa Bank.

SKAT 2011 – Husk at tjekke
forskudsopgørelsen

Kandidater til Merkurs
repræsentantskab

Hvis du har variabelt forrentede lån i din bolig, er det
en god ide at tjekke din forskudsopgørelse for SKAT
2011. Herved kan du undgå restskat

Det er nu tid til at indstille kandidater til Merkurs
repræsentantskab. Repræsentantskabet fungerer som sparringspartner for bestyrelsen ved vurderingen af strategiske
og udviklingsmæssige spørgsmål, og medlemmerne kan
repræsentere Merkur udadtil i den erhvervsmæssige eller
geografiske sammenhæng, som han eller hun står i.

I 2009 var renten på variabelt forrentede realkreditlån
relativ høj i forhold til i dag. Derfor er det en god idé at
tjekke din forskudsopgørelse for SKAT 2011, hvis du vil
undgå restskat. Forskudsopgørelsen for 2011 dannes ud
fra de nyeste tal, som SKAT har om din indkomst og dine
fradrag. Typisk er det tal fra årsopgørelsen for 2009, der er
blevet justeret i forhold til den generelle indkomstudvikling. Du kan selv ændre din forskudsopgørelse hos SKAT
på TastSelv – www.skat.dk eller kontakte SKAT for at få
hjælp.

Merkur er organiseret som en andelskasse. Det betyder, at
hver andelshaver har én stemme på den årlige generalforsamling. På generalforsamlingen vælges et repræsentantskab på højst 25 medlemmer, og fem er på valg hvert år.
Repræsentantskabet vælger herefter seks medlemmer til
bestyrelsen. Derud over vælger Merkurs medarbejdere tre
medlemmer.
For at opstille som kandidat til repræsentantskabet, skal
man ifølge Merkurs vedtægter:

Husk pensionsopsparingen
Fristen for indbetaling på kapital- og ratepensioner er
den 30. december 2010. I Merkur har du mulighed for at
kombinere din pensionsopsparing med forsikringer og
bæredygtige investeringer – eksempelvis køb af Merkurs
andelsbeviser.
På en kapitalpension kan du indskyde op til 46.000
kr. i 2010. På en ratepension kan du i alt indbetale op
til 100.000 kr. i 2010. Indbetaler du mere på kontiene
end disse beløb, er der mulighed for at flytte et såkaldt
‘overløb’ fra en kapitalpension til en ratepension eller
omvendt. Derudover kan du ved en
ratepension også lave ‘overløb’ til en
livrente.
På www.merkur.dk kan du læse mere
om indskudsreglerne og skattefradragsreglerne for kapital- og ratepensioner. Hvis du har brug for at få
gennemgået din pensionsopsparing
– så kontakt din kunderådgiver.

» Være andelshaver
» Anbefales af en stiller, som også er andelshaver
» Være opstillet senest den 15. januar 2011
Opstilling afleveres eller indsendes skriftligt til en af Merkurs afdelinger. Selve valget sker på generalforsamlingen
den 9. april 2011 i København. Hvis du vil vide noget om,
hvad det indebærer at være repræsentantskabsmedlem, er
du velkommen til at kontakte administrerende direktør
Lars Pehrson, lp@merkur.dk

Investér i frem
tiden

Køb andele i Me
rkur
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Nyt fra Merkur

Nyt om kunder
Økologisk generationsskifte sikret af Merkur
Desværre får Merkur alt for sjældent anledning til at finansiere
unge menneskers etablering på eget landbrug. Glædeligt er det
derfor, at Merkur netop har hjulpet 20-årige Morten Dalby
Jensen med at finansiere overtagelsen af en økologisk gård få
km fra Sunds ved Herning. Bedriften er en malkekvægsejendom med 125 jerseykøer med opdræt og 77 ha jord plus 18 ha
forpagtet jord. Mælken leveres til Thise Mejeri.
Morten er opvokset i Sunds, og da han forlod 9. klasse begyndte han straks på landmandsuddannelsen. I juli blev han
færdiguddannet som produktionsleder fra Vejlby Landbrugsskole og fik en plads som driftsleder. Men da muligheden for
at blive selvstændig og få sin egen økologiske bedrift viste sig
efter kort tid, sprang han til:
„Jeg har altid vidst, at jeg ville være selvstændig landmand. Siden jeg var 12 år, har jeg passet køer hver dag efter skoletid på
de lokale gårde. Derfor har jeg kunnet spare en god slant penge
op, som jeg har kunnet skyde ind i den nye bedrift“, fortæller
Morten Dalby Jensen.

Den økologiske gård, som Morten har overtaget, har været til
salg i nogle år. Mange har været interesseret i ejendommen,
men bankerne har sagt nej. Morten har også været rundt ved
en række banker og fået nej på grund af prisen. Men da prisen
bliver forhandlet igen kommer Morten i kontakt med Merkur,
som ser mere positivt på økologi og ny etablering.
Merkur er derfor eneste pengeinstitut, der får buddet da Morten skal overtage den økologiske ejendom, fortæller kunderådgiver Kirsten Arup fra Merkur. Hun er glad for, at Merkur har
kunnet være med et til et økologisk generationsskifte:
„Hvis der ikke er nye, unge kræfter der overtager de økologiske
gårde, vil mange af dem blot blive opkøbt af en konventionel
nabo. Der er mange hindringer for de unge, som ønsker at
etablere sig. Vi er glade for, at vi har kunnet hjælpe Morten
med finansieringen af hans fremtidsdrøm. Han er en kompetent, meget arbejdsom ung mand, som brænder for sin gård“,
fortæller Kirsten Arup.

Morten er flyttet ind på den økologiske ejendom sammen med sin kæreste Marie. Hun
er også glad for landbrug, og de er begge
to bevidste om, at der skal lægges mange
arbejdstimer hver dag i de næste år.
Foto: Kirsten Arup
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Nyt fra Merkur

Solceller i Tyskland
Photonic Energy A/S er et dansk selskab
med aktiviteter inden for produktion,
salg, markedsføring og distribution af
solcellemoduler, -systemer og -applikationer i hele verden. Photonic Energy A/S
ejer selskabet Photonic Energy Invest
A/S, som har fået en kredit i Merkur i
forbindelse med medfinansiering af et
solcelleanlæg på 1,2 MW 135 km syd/øst
for Berlin i Tyskland. Solcelleanlægget
består udelukkende af komponenter fra
Photonic Energy A/S´ egen fabrik i Kina,
som hedder Jumao Photonics Co. Ltd.,
og er en af verdens største producenter
af solcellemoduler.
„Jeg ser meget lyst på fremtiden, da den
årlige installerede kapacitet af solcelleanlæg til el er konstant stigende. I år
har vi bygget 7 solparker i Tyskland på
i alt 8 MV, som er solgt til såvel private
som professionelle investorer. Derudover
er vi i fuld gang med at opføre en park i
Bulgarien på 5 MW, som forventes solgt
til en institutionel investor. Samtidig
forventer jeg, at 2011 bliver året, hvor

der for alvor kommer fokus på mindre
anlæg installeret på private ejendomme.
En ny lov har nemlig gjort det attraktivt
at investere i solanlæg på såvel villaer, rækkehuse og etagebebyggelser“,
fortæller Jacob Schultz, som er direktør i
Photonic Energy Invest A/S.
Photonic Energy Invest A/S er stiftet i
2009 som følge den store efterspørgsel
på investeringer i vedvarende energi og
er specialiseret i at strukturere investeringer i solparker. Kunderne er institutionelle og private investorer, som søger
sikre og profitable investeringer med
en grøn profil. Hele Photonic Energy
koncernen beskæftiger i alt ca. 1250
medarbejdere.
www.photonic-energy.com

Direktør for Photonic Energy Invest, Jacob
Schultz, foran den nye solcellepark i Tyskland, som Merkur har medfinansieret.

Micro-kaffe-risteri på Fyn
Kent Kaffe er et mikro-kaffe-risteri, som er specialiseret i
økologiske fair trade bønner af højeste kvalitet. Risteriet drives
på Midtfyn, og de økologiske bønner importeres fra Bolivia,
Honduras, Nicaragua, Mexico, Guatemala, Colombia, Peru og
Etiopien. Hver sort behandles på sin egen måde, så dens karakteristika træder bedst muligt frem. Samtidig ristes de grønne
bønner nænsomt i små partier. Herved kan tiden fra ristning til
butikshylde minimeres, så kaffen altid er frisk og kraftfuld.
Kaffen kan nydes på de fleste cafeer i Odense, men kan også
købes i Kent Kaffes web-shop. Ligeledes tilbydes kaffekurser
for private og virksomheder, så kaffeelskere kan udbygge deres
viden om kaffenuancer og kaffens smag og aromaer. Kent Kaffe
er nu også på vej til København:
„Vi åbner et ‘kaffeLab’ på Nørre Farimagsgade ved Nørreport
i København i midten af januar. Det bliver et helt nyt koncept, hvor vi virkelig vil nørde med kaffe og vil tilbyde mange
forskellige kaffer brygget med mange forskellige metoder. Det
bliver den fedeste kaffebutik i København“, fortæller Kent
Nielsen, indehaver af Kent Kaffe.
www.kentkaffe.com
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Læserkontakt
Flere miljøtips
Vi har fået forespørgsler på, om vi ikke kunne trykke nogle
flere af bidragene til miljøtip-konkurrencen i Pengevirke nr.
3/2010. Her kommer et:

Mine bedste tips:
I sommer har jeg fundet på flere forskellige miljøvenlige projekter:
 ælg film og musik antikvarisk. Hvis du ikke bruger dine
S
film og plader, har du måske heller ikke brug for dem. Så kan
nogle andre bruge dem i stedet.
Grønt fluepapir med blomst. Jeg har haft uønskede insekter
i lejligheden. En mulighed for at løse problemet var at bruge
fluepapir. I stedet gravede jeg et par eksemplarer af planten vibefedt op. Vibefedt er en kødædende plante, som er almindelig
i Norge. Planten har klæbrige blade, som insekter hænger fast
i. Den er glad for fugtig jord og bør derfor stå i en godt vandet
potte. Da planten får næring gennem de insekter, den spiser,
har den ikke brug for særlig meget jord, og de behøver heller
ikke særlig meget lys.
Gratis træ fra skoven dufter bedre end tændvæske.
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 av praktiske møbler selv. Hvis du kan finde en kilde til
L
træaffald, for eksempel en byggeplads, har du sandsynligvis
en god mulighed for at snedkerere dine egne møbler. Jeg har
snedkereret nogle enkle kasser og fået ryddet op i ting, som jeg
har stående. Dermed får jeg også bedre overblik over, hvad jeg
har og behøver ikke købe mere.
Træ fra skoven. Det lyder meget banalt, og det er det. Mange
bruger brænde fra skoven, men mange ved ikke, at de kan få fat
i gratis træ fra skoven. I Norge har man nemlig lov til at sanke
resttræ fra fældede træer, som ikke bliver udnyttet. Det er træ i
tynde dimensioner, men det passer perfekt til brænde. Man skal
bare have en lille kurv og en sav med på skovturen, så vupti har
man gratis brænde. I sommer har jeg brugt gratis brænde fra
skoven i en grill, der kan bruges flere gange. Så slipper jeg for
at købe en engangsgrill, hver gang det er fint vejr, behøver ikke
bruge penge på kul og får skovduft på grillmaden i stedet for
stank af tændvæske.
Med venlig hilsen fra
Asbjørn Syverhuset

Sørg for god træk i ovnen!

Fair Trade

I årets miljøkonkurrence (Pengevirke 3/10) gik den danske
førstepræmie til en, som beskrev, hvordan han har sænket
temperaturen inden døre. Vi har fået kritik for, at det ikke er
et originalt forslag; det er jo noget, alle ved. Vi lagde vægt på
evnen til at gennemføre forslaget og læserens gode beskrivelse
af, hvordan vi mennesker kan tilpasse os forskellige temperaturer. Uanset, om mange gennemfører forskellige initiativer
til energibesparelser og installerer varmepumper og anden
avanceret teknologi, vil det at sænke temperaturen altid have
en stor energibesparende effekt. Den ekstreme udgave, som
prisvinderen har eksperimenteret med, kan imidlertid give
nogle negative bivirkninger, som både byggekyndige kolleger i
Merkur og Cultura og byggefolk blandt vore kunder har gjort
os i redaktionen opmærksom på. Ældre huse med dårlig isolering – som det blev beskrevet – tåler ikke for lave temperaturer
i længere tid, da det kan give fugtproblemer.
Navnlig ét af prisvinderens initiativer kan vi ikke anbefale,
og det er at lukke ned for trækken i brændeovnen om natten.
Tidligere var det ganske almindeligt at fyre med lavt træk i
ovnene. I dag ved vi, at den måde at fyre på giver udslip af
giftige gasser og større partikelforurening. Skorstensfejermester Jørgen Keis anbefaler derfor alle, som fyrer med brænde, at
læse om korrekt fyringsteknik på www.mst.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/Pressemeddelsebraendeovn.htm
Vi burde fra redaktionens side have påpeget disse forhold, da
vi trykte tippet. Det var en fejl som, vi nu håber, er korrigeret.

„Vi så, at sidste udgave af Pengevirke glædeligt nok handlede om
forbrug, men blev desværre skuffede over indholdet.
Der står næsten ikke noget om Fair Trade, en meget effektiv og
vigtig medicin mod vor tids to store globale onder: fattigdom, klimakrisen, og Norges mest miljøvenlige og retfærdige butik, netbutik og
Skandinaviens største distributør af Fair Trade varer (som også er
kunde i Cultura) er ikke nævnt med et ord“.

Arne Øgaard

Sådan indleder Per Persson sit brev til redaktionen. Vi har
tidligere præsenteret hans butik i Storgata i Oslo, og vi har haft
et temanummer om Fair Trade i nr. 2/2008. Vi er naturligvis
enige med ham i, at når det gælder forbrugervalg, er det også
vigtigt at vide mest muligt om forholdene for dem, der fremstiller varerne og at støtte de produktions- og handelsformer,
som i mindst muligt omfang udbytter arbejderne.
I vores samfund er der kun lidt diskussion om, hvad der er
den rigtige pris. Ideelt set bør vi betale den, der producerer en
vare så meget, at han eller hun kan opretholde den samme levestandard som os. Betaler vi mere, forærer vi producenten en
gave, og betaler vi mindre, giver de os en gave. I dagens system
ved vi, at mange fattige tvinges til at give os gaver, idet de ikke
har noget alternativ til at arbejde for en skammeligt lav løn.
I et komplekst system med flere handelsled kan en vare både
blive for dyr og for billig. De, der arbejder med at fremstille
varen, får for lidt, mens virksomhedsejere og handelsled ofte
får for meget. At arbejde for indsigt i prisdannelsen og for, at
den skal foregå så retfærdigt som muligt, er derfor et vigtigt
led i arbejdet for en mere retfærdig verden. I dagens Fair Trade
organisationer er der bestræbelser i den rigtige retning. Det
er emner, som vi helt sikkert vil skrive mere om i kommende
udgaver af Pengevirke.
Arne Øgaard

Sørg for god træk i ovnen for at undgå partikelforurening.

Fair Trade er en effektiv medicin mod fattigdom
og klimakrise, siger Per Persson i Friends Fairtrade.
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Med hæklenål som
våben i miljøkampen
Af Jannike Østervold, foto: Gentle Actions / Aurora Passero
En efterårseftermiddag i Oslo sidder omkring 25 kvinder med
garn og hæklenål i Kunstnernes Hus og hører en marinebiolog fortælle om de enorme koralrev langs den norske kyst og
i andre dele af verden. Billeder af de smukke koralrev sættes
op imod billeder af noget, som bedst kan sammenlignes med
en undervandsørken – havbunden efter at trawlerne har været
der. Norge har verdens største forekomst af såkaldte koldtvandskoraller, men helt op til 30–50% af dem kan være ødelagt.
Koralrevene er rige på arter, og de er vigtige opvækstområder
for fisk.

Fra hækleworkshop i Kunstnernes Hus i Oslo

Derefter vises et foredrag af Margaret Wertheim fra
Institute for Figuring, som forklarer geometrien i korallerne
og fortæller, hvordan den er næsten umulig at modellere i en
computer, men at det kan lade sig gøre med hæklenål og garn.
Så er banen lagt for egen indsats med hæklenålen, for at lave et
bidrag til kunst- og miljøprojektet Gentle Actions, som står bag
The Oslo Reef.
Institute for Figuring (IFF) i Los Angeles arbejder for at
fremme forståelsen af de poetiske og æstetiske dimensioner ved
videnskab, teknologi og matematik, gennem foredrag, udstillin-

Læs mere om The Hyberbolic Crochet Coral Reef:
www.crochetcoralreef.org
Institute for Figuring: www.theiff.org
Interview med Margaret Wertheim kan høres på
www.TED.com

ger, bøger og hjemmesider. Initiativtager Margaret Wertheim
vil gennem sit koralrevsprojekt dele nogle af verdens mest
komplicerede matematiske modeller med almindelige mennesker.
Det hyberbolske hæklede koralrev er et projekt, som forener
matematik, marinebiologi, håndværk og håndarbejde – en reaktion på den globale opvarmning og det stadigt voksende problem med plastaffald i havet. Det er et kollektivt samarbejdsprojekt, som er åbent for alle. Initiativtagerne håber på at få så
mange repræsentanter fra så mange lande med som muligt.
Det første ‘satellit-rev’ blev lavet i Chicago i 2007. Herefter har det bredt sig uden for USA til blandt andet Australien,
Japan, England, Letland, Sydafrika – og nu også til Norge i
forbindelse med udstillingen Gentle Actions i oktober/november i Kunstnernes Hus i Oslo. Margaret Wertheim fortæller i
et interview på TED.com, at de nu også er begyndt at lave The
Toxic Reef, som hun beskriver som den onde fætter til det hæklede koralrev. Det er nemlig udelukkende lavet af plast, som en
protest mod den voldsomme forurening af havene. Margaret
Wertheim ser også projekterne som et udtryk for feminisme,
når den er bedst – at kvinders
kundskaber og færdigheder
bliver værdsat og får plads i
det offentlige rum.
Det originale hæklede
koralrev fra Los Angeles vises
nu i Smithsonian National
Museum of Natural History
in Washington, DC.
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The Oslo Reef

Aktuelle bøger

Erfaringer med Teori U
som innovationsredskab
Nu er de første bøger med danske erfaringer med den banebrydende innovationsmodel Teori U
begyndt at dukke op. Bøgerne giver et instruktivt indspil til det praktiske arbejde med innovation
ud fra et helhedsorienteret og bæredygtigt perspektiv
Af Henrik Platz
Teori U handler kort fortalt om, at vi skal holde op med at
‘downloade’ vores gamle løsningsmodeller, som har skabt klimakrise, finanskrise, social udstødning, fedme, sultproblemer
og stress. Vi må lukke op for en ny bevidsthed og lære af den
positive og konstruktive fremtid, der kommer os i møde, når vi
er i kontakt med vores dybeste essens.

Fortællinger fra U´et

Andre bøger fra Dansk

Lone Belling &
Thomas Gerstrøm (red.)

Den første bog – Fortællinger fra U´et – af Lone Belling og
Thomas Gerstrøm (red.) er en artikelsamling,
som bygger på danske psykologers,
Lone Belling
filosoffers, forskeres, konsulenters
& Thomas Gerstrøm
(red.)
og praktikeres erfaringer og refleksioner med at arbejde med Teori U.
Bogens formål er at få levende
fortællinger frem båret af menneskers egne erfaringer og overvejelser, så vi kan forstå, undersøge og
omsætte inspirationen fra Teori U.
Det formål må siges at være lykkes
til fulde. Fortællinger fra U´et kan
læring og lederskab
Teori U omsat i liv,
derved være en praktisk støtte og en
konkret vejledning i at tilrettelægge
processer med Teori U – individuelt
som i egen gruppe og organisation.
Fortællingerne i bogen spænder vidt fra meget teoretiske
overvejelser om Teori U til helt konkrete beretninger om,
hvordan man kan tilrettelægge en dybtgående udviklingsproces. Forfatterne udfolder så at sige deres egne konkrete
U-processer med efterfølgende refleksioner og læringspunkter.
Bl.a. kobles Teori U til systemisk tænkning og coaching, som
har været toneangivende i organisatorisk læring i det seneste
årti.
psykologisk Forlag
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Den kreative kraft
I den anden bog – Den kreative kraft i innovationsledelse – viser
Thea Mikkelsen og Mette Møller, hvordan vi tager fat i Teori
U´s psykologiske aspekter. Bogen skal hjælpe os til at forstå
de psykologiske udfordringer og processer, der går i gang, når
vi arbejder med innovation og Teori U, så vi både behandler
deltagerne respektfuldt og når nogle resultater.

Den kreative kraft i innovationsledelse indledes med et
overskueligt og let forståeligt rids af Teori U og kobles op på
psykologiske innovationsbegreber – den kreative kraft, flow og
det potentielle rum. Herefter gennemgår Thea Mikkelsen og
Mette Møller Teori U´s forskellige faser og opmærksomhedsfelter sammen med interviews med en række af Danmarks fø
rende psykologer og psykoterapeuter og interviews med mennesker, der arbejder konkret med innovation i deres dagligdag.
Vekselvirkningen mellem forfatternes instruktive oprids af
Teori U og interviewene med de erfarne psykologer, terapeuter og innovationspraktikere fungerer godt og
gør bogen levende og indsigtsfuld at læse. Essensen af mange
års erfaringer og refleksioner
siver ligesom ned igennem U´et
og ruster læseren på et dybere
psykologisk plan. Den kreative
kraft i innovationsledelse kan derfor
varmt anbefales til innovationslederen, terapeuten eller forandringsagenten, der vil anvende
Teori U i praksis og ind i dybe
processer.
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Note: Teori U er skrevet af den tysk/amerikanske innovationsforsker Claus
Otto Scharmer. Bogen er oversat til dansk og udkommet på Forlaget Ankerhus i
2008. Du kan læse Otto Scharmers Executive Summary om Teori U på www.
ottoscharmer.com ( se ‘publications’). Sammenskrivningen kan være instruktiv
at læse, inden du går i gang med at læse om de danske erfaringer med Teori U.

Fortællinger fra U´et – Teori U omsat i liv, læring og lederskab. Af Lone Belling og Thomas Gerstrøm (red.), Dansk
Psykologisk Forlag 2010, ISBN 978 87 7706 659 7.
Bogen er udgivet på dansk.
Den kreative kraft i innovationsledelse – Teori U´s psykologi i praksis. Af Thea Mikkelsen og Mette Møller, Dansk
Psykologisk Forlag 2010. ISBN 978 87 7706 632 0.
Bogen er udgivet på dansk.
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Hvem er de nye pionerer?
Hvem vil ikke gerne medvirke i projekter, der er bæredygtige? Nu kortlægger Tania Ellis i sin nye bog ‘The New Pioneers’ det felt, hvor bæredygtig forretning er det centrale – opnået gennem social innovation og
socialt entreprenørskab.
Af Niels Johan Juhl-Nielsen
Hvis vi skal bryde ud af den spændtrøje, som ‘den økonomiske
vækst-religion’ har påført verden, er der brug for bæredygtigt
tænkende sociale entreprenører, som inspirerer til og sammen
med andre etablerer nye typer af fællesskaber.
I bogen The New Pioneers skitserer Tania Ellis det sociale entreprenørskab som et nyt forretningsparadigme, som arbejder
for bæredygtighed. Det sociale entreprenørskab befinder sig
ofte i et slags skæringspunkt eller grænsefelt mellem den offentlige, den private og den civile sektor. I socialt entreprenørskab sammenfattes de tre sektorer i en integreret fjerde sektor
med miljømæssig, social og økonomisk værdiskabelse – den
tre-dobbelte-bundlinje.
Bogen falder i to dele. Første del omhandler indholdet af
det nye forretningsparadigme, og hvorfor det er opstået. Anden

del ser på konkrete initiativer med sociale iværksættere
og pionerer, og hvordan de bereder vejen for en ansvarlig og
bæredygtig forretning. Bogen kommer vidt omkring i pejlingen
efter de nye pionerer. Også ægyptiske SEKEM med modtageren af den alternative Nobel-pristager Ibrahim Abouleish og
Transition Town-bevægelsen får omtale. Derimod kan man
savne omtale af de kooperative bevægelser i f.eks. Brasilien.

The New Pioneers, af Tania Ellis, Wiley 2010. Bogen
er en opdatering af De nye pionerer fra 2005. ISBN:
9780470748428. Bogen er udgivet på engelsk.

Bæredygtighed – fra vort indre til det globale!
Bogen ‘Bæredygtig Ledelse – ledelse med hjertet’ er resultatet af et pionerarbejde i ledelse,
som kan bringe os i en bæredygtig retning globalt, organisatorisk og individuelt.

BÆREDYG TIG LEDELSE • LEDELSE MED

Af Niels Johan Juhl-Nielsen
De kommende årtier står i bæredygtigh
edens tegn. Verden befinder
sig ved begyndelsen til en transformatio
n, som vil betyde mange
både nødvendige og gode ændringer
– gode i betydningen gode for
mennesker, dyr og natur. Bæredygtig
ledelse – ledelse med hjertet
handler om det igangværende paradigmesk
ift, hvor det bæredygtige
samfund med årene vil afløse industrisamfu
ndet.

Bogen placerer sig i feltet mellem
moderne ledelses- og organisationsforskning, neurovidenskab
og udvilkingspsykologi. Steen
Hildebrandt og Michael Stubberup
ønsker at påvirke ledelsesfeltet
til at se indad i det enkelte menneske.
Dette er en vigtig tilføjelse til
den meget ydrestyrede opfattelse
af mennesket, der har karakterisere
t
megen ledelsestænkning indtil nu.
I bogen viser forfatterne hvordan
denne orientering indad i det enkelte
menneske er forbundet med
et globalt bæredygtighedsperspektiv
i ledelse. Resultatet er et mere
sammensat, men også et mere
fremadrettet billede af lederen og
ledelsesopgaverne i fremtidens virksomhed
og samfund.

Virksomheders bæredygtighed er
det centrale for bogen, hvor forfatterne arbejder med tre niveauer
for bæredygtighed: individet,
virksomheden og samfundet. Budskaber
er, at vi fremover skal
arbejde med bæredygtighed for
mennesker, for virksomheder og
for kloden som helhed.
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HJERTET • Steen Hildebrandt & Michael Stubberup

Bæredygtig ledelse – Ledelse
BÆR EDY GTIG LEDE LSE
Bæredygtig Ledelse – ledelse med hjertet er med
enhjertet
ny
denne optik en central del af det bæredygtige.
- ledels e med hjerte t
bog udgivet af professor Steen Hildebrandt,
„Bæredygtighed (…) handler om at kunne
Handelshøjskolen i Århus og direktør, cand.
fornemme, hvor andre mennesker er, at kunne
mag. Michael Stubberup. Bogen er resultatet
rumme forskelligheder, at have en vis mængde
af flere års pionerarbejde og opsamler i et
responsfleksibilitet, der både sikrer ens egen
samspil Steen Hildebrandts organisationsteoautonomi og åbner ens system for kontakt
retiske baggrund med fokus på ledelse med
og synergi-muligheder“. Bæredygtighed er at
Michael Stubberups arbejde med neurovidenkunne genkende i sig selv en relation mellem
skab og udviklingspsykologi.
et bevidst og et ubevidst niveau og „skabe samDet er bogens ambition på individ-, virkfund og globale modeller for helhedsorienteret
Steen Hildebrandt & Michael Stubbe
rup
somheds- og samfundsniveau at fokusere på,
lederskab, der sikrer bæredygtig udvikling på
hvilken omstilling, der skal til for at udvikle
globalt, organisatorisk og individuelt niveau“,
en global bæredygtig ansvarlighed – med
fortælles det i bogen.
fokus på lederen. Udfordringen for lederen består ifølge
forfatterne i „at sætte bæredygtighed, som har liv og selvorganiserende processer som førsteprioritet, som vigtigste målsætBæredygtig Ledelse – ledelse med hjertet, af Steen Hilning“. Ja „at udvikle en vision for en radikalt anden fremtid“.
debrandt og Michael Stubberup. ISBN: 9788702076523
Lederen må kunne se indad og kunne forbinde sig med et
Gyldendal Business 2010. Bogen er udgivet på dansk.
globalt bæredygtighedsperspektiv i ledelse. Empatien bliver i
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Kom jentene mine!
Af Jannike Østervold
Sanna Törnemann og Anette Tamm har i sandhed gjort et
stykke kærlighedsarbejde. Gennem tre år har de tilbragt lange
perioder på Nils Drabløs’ og Gunhild Øigardens gård. De to
driver et økologisk landbrug i Velledalen i Sykkylven. Gården
har omkring 30 køer af racen Vestlandsk Fjordfe, en race, som
var udrydningstruet for 20 år siden, men som nu er under
genetablering.
Forfatterne har deltaget i arbejdet, fra malkning over spredning af møg til snedkerering og madlavning. De har dokumenteret arbejdet på gården i billeder og tekst. Bogen er bygget
op omkring årets gang. Hver måned har sit kapitel. Billederne
spiller hovedrollen, de siger meget mere end det, som får plads
i teksterne.
Ind imellem står der måske et digt. Billederne er ikke kun
fra selve gården, men også fra naturen omkring den. Stort og
småt. Inde og ude. Snekrystaller og en gammel regnskabsbog.
Den unge, spændstige tyr gør en indsats for, at der skal komme
kalve. Katten som bliver kørt over. Trækspil, regnvejr, tåge.
Papirarbejde. Nyfødte kalve. En ko, der må aflives. Hvilken

Sanna Törneman

& Anette Tamm

„Det er svært ikke at leve
sig ind i hverdagslivet
på gården. Og ind imellem er der også meget at
lære.“
tyrekalv skal blive den nye tyr på gården? Tre store siloer fyldt
med gårdens græs. Malkning og rengøring. Vasken og skuren
hver eneste morgen og aften. Rydning af affald og pigtråd.
Den gamle tyr køres til slagtning. Kogødning gives tilbage til
marken. Forårskåde køer, der hopper rundt som kalve. Læggekartofler. Forårsarbejde. 17. maj optog. Travle juni, med høslæt.
Græs, planter, fugleliv. Sæterliv for køerne og endelig lidt hvile
for de tobenede. Smukke, gamle træhuse. Køer i morgentåge.
Friskost og malkeringe. Lyreformede horn. Maskiner, der går
i stykker, og regn under høslættet. Modvillige køer skal hjem
fra sæteren. Røde Troll-kartofler og fårikål. Store regnorme.
Kalvefødsel. Glæder og sorger. Mælkefeber. Liv og død. Uro
over et nyt boligområde, der koster dyrkbar jord.
Det er svært ikke at leve sig ind i hverdagslivet på gården.
Og ind imellem er der også meget at lære. Om racen Vestlandsk Fjordfe, om betydningen af at køerne spiser økologisk
ensilage og frisk græs, om koens fordøjelse, om regnorme og
livet i jorden.
Efter at jeg har lukket bogen, sidder jeg tilbage med en
følelse af fortryllelse og glæde over, at der fortsat er nogle, der
orker det slidsomme liv som økologiske bønder, som tager vare
på tradition og kvalitet og føler nærhed og kærlighed over for
dyrene. Jeg er også glad og taknemlig for de to svenske piger,
som tog turen til Norge for at lave denne bog.

e!

Kom jentene min

Kom jentene mine af Sanna Törnemann og Anette Tamm
Tun forlag ISBN 9788252962171
Bogen er udgivet på norsk.
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Kommentar

Vi lever på kredit
Af Lars Pehrson, administrerende direktør i Merkur
Vi har et udtryk i Danmark, der hedder ‘at
betale ved kasse 1’. Dvs. kontant afregning
og ingen regning, der venter til bagefter.
Udtrykket bruges oftest i overført betydning.
Men også i økonomien er det udtryk for gammeldags sund fornuft og soliditet at betale
kontant. Ikke desto mindre synes det at være
en såre menneskelig foreteelse at foretrække
at udskyde afregningen til senere.
På det personlige økonomiske plan er
der masser af fristelser, der går efter devisen
‘køb nu, betal senere’. Udbydere af varer ved
udmærket, at der er rigtig mange forbrugere,
der gerne vil købe nu, men egentlig ikke har
råd. De kan lokkes og risikoen kan kalkuleres og indregnes i
prisen eller passende høje renter på forbrugslån. Så kan vi gå
på juleindkøb, mens vi samtidig betaler af på gaverne fra 2007,
2008 og 2009.
Så længe det går, er det faktisk samfundsgavnlig virksomhed.
Produktion og beskæftigelse holdes i gang. Finansministeren
smiler og påtager sig gerne ansvaret for, at det går så godt. Det
ser straks værre ud, når ‘kasse 1’ ikke længere kan undgås. Så
stopper tilgangen af nye midler, og produktion og beskæftigelse
falder tilsvarende.
Dette fænomen kendes i alle forbrugersamfund, men nogle
lande har større lægning for kreditkøb end andre. Tyskere og
japanere sparer op, mens amerikanerne i mange år har været
ret ubekymrede og svunget kreditkortene lystigt. På andre
områder er amerikanerne nemme at skræmme, men gæld er de
ikke bange for. Vi danskere er i øvrigt også godt med.
Fascinationen af let adgang til kredit synes at være noget
der følger med stigende velstand. Brasilien er en af de nye
økonomiske sværvægtere med en hastigt voksende middelklasse. Og netop denne middelklasse har opdaget, hvor nemt
det er at købe på kredit. Blandt Brasiliens 200 mio. indbyggere
er nu mere end 600 mio. kreditkort i omløb, og hver eneste dag
udstedes 50.000 nye.
Også på det fælles niveau har vi levet over evne i mange
år. Det kan illustreres ved den fristelse, som den billige fossile energi har været. Vi fik en klar advarsel under 1970’ernes
oliekrise, og der var en spirende opmærksomhed omkring de
vedvarende energiformer. En lille gruppe pionerer arbejdede
ihærdigt med at udvikle disse, og enkelte visionære politikere
kunne se potentialet.
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Præsident Carter installerede f.eks. solceller på taget af Det Hvide Hus. Men gennemgående faldt vi tilbage i magelighed, og mange
fandt det mere passende at latterliggøre pionererne og deres naive ideer om vedvarende
energi. Reagan fik solcellerne på Det Hvide
Hus pillet ned, og vi undlod at investere tilstrækkeligt i ny, vedvarende energiteknologi. I
stedet har vi ubekymret brændt fossile brændsler af, øget forbruget af oftest unødvendige
ting og har samtidig nedslidt en stor del af
vores infrastruktur. Vi har så at sige overtrukket den fælles naturressource-kassekredit.
Nu står vi med påtrængende investeringsbehov. Den finansielle krise og den efterfølgende lavkonjunktur
har skabt enorme huller i statskasserne i mange lande. Den
stadige strøm af nye lån, der boostede forbruget, mangler nu.
Staterne må låne enorme beløb, for ved kasse 1 er der ingen kø.
Vi tyr til nedskæringer og udskyder nok engang de nødvendige
investeringer. Ingen diskuterer det faktum, at hvor der er en
gæld, er der også et tilgodehavende – hvor kommer de penge
fra, som staten låner?
Pengene kommer selvfølgelig mange steder fra, men en vigtig kilde er vores pensionskasser. De har store beholdninger af
statsobligationer. Vi (skatteyderne) vil altså hellere låne penge
af os selv (pensionsopsparerne), end vi vil betale ved kasse 1.
Vi foretrækker at betale renter til os selv, så vi kan få en større
pension, som vi kan bruge til at betale renter til os selv. Lidt
forvirrende måske, men det føles åbenbart bedre end at få det
overstået ved kasse 1!
Et andet sted er de store internationale virksomheder.
Verdens 1.000 største virksomheder skulle angiveligt råde over
likvider på 3.000 mia. dollars. Men de flokkes ikke ved kasse 1.
Tværtimod fortæller de os med alvorstung mine, at hvis ikke
selskabsskatten sættes ned, vil det gå alvorligt ud over vækst og
beskæftigelse.
Uanset hvordan vi nærmer os løsninger, indebærer det,
at kasse 1 åbner. Men dér stiller ingen sig op. Til gengæld er
befolkningerne opskræmte, og mange taber hovedet. Se blot
på USA. Det kan blive rigtigt dyrt, måske endda farligt, ikke at
betale i tide ved kasse 1.
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Støt forskning, kultur og udviklingsarbejde gennem Merkur Fonden
Ikke alle initiativer kan virkeliggøres med lån og kredit. I stedet er der brug for gavefinansiering. Eksempler herpå er forskning, kultur og udviklingsarbejde i U-lande. Uden gaver
til initiativer af den art, vil den langsigtede udvikling gå i stå.
Merkur er mest kendt for sin bankvirksomhed. Men en vigtig del af vores arbejde er
Merkur Fonden, hvor vi arbejder med at indsamle og formidle gavemidler. Merkur Fonden
er en selvstændig organisation, men arbejder i et tæt værdifællesskab med Merkur
Andelskasse.
Hvis du ønsker at støtte Merkur Fondens arbejde, har du mulighed for at anbefale et
særligt projekt, eller du kan støtte et af Merkur Fondens fokusprojekter. Læs mere på
www.merkurfonden.dk eller kontakt Merkur.

Fradragsregler for gaver
Merkur Fonden er godkendt efter Ligningslovens § 8A. Efter loven kan gaver på op til
14.500 kr. (sats for 2010) fratrækkes i den skattepligtige indkomst. Ægtefæller kan begge
fratrække 14.500 kr. Skattebesparelsen udgør ca. 33% svarende til en skattebesparelse på
godt 4.800 kr. Der gives fradrag for hele det beløb, som man giver op til maksimumbeløbet
på 14.500 kr.

Bidrag til Merkur Fonden: Reg.nr. 8401, Konto nr. 1016064.
Når du indbetaler til Merkur Fonden, skal du huske at oplyse dit personnummer, så vi kan
indberette dit gavebidrag til skattevæsnet. Du kan læse mere på www.merkurfonden.dk
eller få en brochure i en af Merkurs afdelinger.

Solens Børn er en dansk NGO, som har fået støtte fra
Merkur Fonden til et gadebørnsprojekt i Perus gamle
inkahovedstad Cuzco. Solens Børn ønsker at hjælpe
unge indianske gadebørn i at blive mønsterbrydere, så de
kommer ud af den sociale arv og svøbe, som fattigdom er.
www.solensboern.dk

Støtteforeningen Ulvsborgs Venner har modtaget støtte til
færdiggørelse af et Salshus – den middelalderlige stormands privatbolig. Ulvsborg Historisk Værksted er landets
eneste oplevelsescenter, der prøver at rekonstruere og
levendegøre brydningstiden i Danmark mellem vikingetid
og middelalder (1050–1250 e.Kr.). Stedet er beliggende i
Asnæs på Vestsjælland og drives med en stor indsats fra
frivillige. www.ulvsborg.dk.

