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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.

KUNNE DU TÆNKE DIG AT BO I TILLIDS-LAND?
DRØMMER DU OM mere, mere, mere, eller har du de materielle goder, du
behøver?
Sætter du pris på det du har? Hvad drømmer du om?
Jeg drømmer om at bo i Tillids-land. Et sted hvor vi hjælpes ad. Et
sted hvor vi ikke skal arbejde så meget. Et sted hvor vi har tid. Et sted
hvor vi kan kysse vores børn farvel hver morgen og være hjemme, når
de kommer hjem fra skole. Et sted hvor vi kan udfolde vores fulde potentialer.
Tænk hvis vi kunne bo et sted hvor alle havde tillid til hinanden. Et
sted hvor vi kunne bo, arbejde og leve uden stress, jag og bekymringer.
Tænk sig hvis det kunne lade sig gøre. Det kan det, hvis vi bare tænker os lidt om og tør tænke ud af boksen.
HVORFOR TILLID? Tillid er noget, vi som udgangspunkt
skal have til hinanden. Vi skal ikke gøre os fortjent
til tillid. Hvorfor ikke? Ellers mødes vi med mistillid: »Bevis at jeg kan have tillid til dig!«.
Det er et dårlig udgangspunkt, som koster alt for
meget både menneskeligt og økonomisk.
Fokus på tilliden bliver kun vigtigere i en tid, hvor
onde kræfter forsøger at nedbryde vores demokratiske og frihedsværdier og i stedet skaber mistillid og
angst blandt os. Der er mange ubalancer i vores
samfund, som vi nu og i de næste årtier bliver nødt til tage dødalvorligt, ellers kan
det være starten på enden.
MANGE GÅR MERE op i friværdi og hvor
mange iPads, de har end hvilket samfund, de ønsker for vores børn om 40
år. Flertallet har opnået alle tænkelige
materielle goder, men alligevel er vi
ikke lykkelige. Hvorfor?
Fordi vi er blevet åndsforladte.
Vores religion er blevet vækst, profit og mere vil have mere.
Selv vores relationer er blevet
til salg. Det handler om: »Hvad jeg
kan få ud af dig?«. Hvorfor ikke stille
spørgsmålet: »Hvad kan jeg bidrage med
til fællesskabets bedste?«.
I »Dem og os eller findes der noget tredje?«
tør vi drømme. Ved vores Tillids-barer giver

vi os selv lov til at diskutere, gøre hinanden klogere og gøre noget ved
drømmene. Vi tror og har tillid til, at alt forandring sker, hvis vi inspirerer hinanden og gør noget sammen.
Vi skal turde lidt mere. Vi skal se at komme op af sofaen - ud i virkeligheden. Vi er blevet en flok beskuere, som kun oplever livet todimensionalt fra hver vores skærm derhjemme og viser vores sympati med
et »like«.
Det er for nemt og risikofrit folkens. Vi skal turde leve livet lidt mere
farligt. Hvornår har du sidst taget en chance?
JEG TROR PÅ, at tillid til os selv og hinanden kombineret med en højere
grad af ansvar for hinanden er værdier, som vi bør have fokus på nu
og de kommende år.
Danmark har en høj grad af tillid, men den er kraftigt på retur.
Fortsætter vi med at skylle tilliden ud med badevandet, så ender det
med, at det er os, der en dag flygter til andre lande.
Jeg håber ikke, vi vil blive behandlet som uønskede byrder og snyltere, ligesom det er tilfældet for mange flygtninge, der kommer hertil.
VI HAR GJORT det før, og vi kan gøre det igen. Vi opfandt andelsbevægelsen. Vi opfandt arbejderbevægelsen. Vi opfandt velfærdsstaten.
Lad os gøre det én gang til: Lad os skabe Tillidsland sammen. Et
land hvor vi ikke skal bruger ressourcer på at kontrollere hinanden, som vi i stigende grad gør. Landet hvor vi tror på hinanden og lader beslutninger være til fordel for de fleste og ikke de få.
Teknologierne gør det snart muligt, at vi ikke skal arbejde så meget. Vi behøver ikke bruge flere timer på
transport hver dag, vi skal bo bærerdygtigt og langt billigere lidt udenfor storbyerne
Vores tid bruger vi på dem, der står os nærmest: Vores børn, ægtefælle, venner og familie samtidig med,
at vi også har tid til at tænke og handle globalt.
Tillidsland vil kunne være foregangseksempel for resten af verden.
Hvis vi genoptræner vores tillidsevner og benytter teknologierne målrettet, så kan vi fortsat være en rollemodel for resten af verden.
Lad os igen fortsat være det land, som udlandet skæver til og tænker: »Hvordan pokker er det,
de gør det i Danmark?«.

JAKOB SPANGE
Ejer af Teamtalk, Malling
Foto: Lars Nielsen
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