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Århus Onsdag Blog
Hver onsdag kan du her på
siden læse en blog fra en af
vores faste Syd-bloggere.
I dag fra Jakob Spange, der er
ejer af Teamtalk og stifter af
demogos.com. Bosat i Malling.

LAD OS GØRE 2016 TIL ET ÅR I TILLIDENS TEGN
JUL OG NYTÅR er netop overstået, og den vante gænge er igen så småt
ved at indfinde sig. Julen er tiden, hvor man har mulighed for at tænke over året, der gik og ofte blive en smule småsentimentale, inden vi
igen kaster os ud i arbejde, møder, skole-hjemsamtaler, indkøb, rengøring o.s.v.
Jeg håber og tror på, at 2016 bliver året, hvor vi rykker
tættere sammen. Efter vi i 2015 har været udsat for terrorangreb, flygtningekrise, Holst-sag, SKAT-sag, nej til EUforbehold-sag - eller måske har du allerede glemt socialrådgiveren fra Odense, som nægtede at lukke børnesager
med argumentet om, at der skulle spares penge….sagen?
Og jeg kunne blive ved.
Sager der har resulteret i en kæmpe tillidskrise, som
Lars Løkke nu også har indset er en realitet.
Tillidskrise til systemerne. Tillidskrise til mange af landets politikere. Tillidskrise til hinanden og måske i virkeligheden også os selv.
»I LOVE DENMARK«, siger Hillary Clinton. Danmark
som ellers er kendt for »The Scandinavian welfare model«, som de siger »over there«, har
i 2015 bevæget sig i en absolut forkert retning, eller vi kan måske rettere sige: 2015
var året, hvor mistilliden viste sit sande
ansigt, og hvad der deraf kom ud af det.
Dette har udlandet da så sandelig også
fået øje på efter vores diamantsag med
Inger Støjberg i spidsen. Årets politiske
selvmål.
DET SKAL VI da ha’ rettet op på, kære
Århus. Det skal vi ikke finde os i.
Vi er blevet for flinke. Vi retter ind
til højre og fortsætter i hamsterhjulet. For det er det, vi kan, og det vi
hele tiden får tudet ørene fulde med.
I skal arbejde mere! I er forkælede.
Vi arbejder jo som gale. Hele tiden og så
igen. Om aften når børnene er puttet og i weekender o.s.v.
Vækst og profit er den eneste udvej til mere
rigdom og pas nu på - for ellers komme kineserne, bliver der sagt hele tiden.

Uha, jeg bliver bange.
KÆRE ÅRHUS - vinder vi eller overlever vi, hvis vi hele tiden skal tænke
på at undgå at tabe, eller skal vi turde gå vores egne veje?
Vi skal stå fast - stå fast på vores værdier. Vi skal stå fast på vores
fællesskab og vores tillid til hinanden.
Skyd brystkassen frem! Se op! - bliv ved med at se - lige ind
i øjnene. Lad ikke blikket vige, vi skal nemlig længere ind helt ind i Danmarks DNA. Vi skal tro på os selv.
Eksperterne er ikke i tvivl. Det »betaler« sig, at have tillid
til hinanden. Hvorfor gør vi så det modsatte?
Noget er gået galt. Måske trænger vi til en hurtig forventningsafstemning mellem vælgerne og politikerne, eller var
nej‘et om forbeholdet et udtryk for protest eller måske frygt?
Hvor er vores sunde fornuft forsvundet hen? Det er blevet
forbudt at synes og tro…nej, nej…du skal vide - for ellers kommer du i den sorte gryde.
VI HAR STADIGVÆK en høj grad af tillid i Danmark… jo,
jo og heldigvis for det, men frygten har haft overtaget i os i 2015.
Vores sindsstemning har været fyldt op af
frygt og mistillid, og her tages de gode beslutninger sjældent.
Tænk lige over hvordan du havde det mentalt, sidst du tog en god eller en dårlig beslutning?
KÆRE ÅRHUS - vi har jo ikke brug for mere
vækst og profit. Vi har så rigeligt. Mange
har svært ved at finde på, hvad de
ønsker sig til jul, for vi har det
hele. Børnene bliver mere og mere forvirrede over alle de gaver og
glemmer det egentlige budskab
om næstekærlighed.Vi har brug
for mere tid. Tid til omtanke, tid
til vores børn og hinanden.
Tid til at få genvundet tilliden til hinanden,
systemerne og politikerne. Dem og os eller findes
der noget tredje – et tillidsfuldt mødested.

JAKOB SPANGE
Ejer af Teamtalk, Malling
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