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Mit liv i

ONSDAG 19. OKTOBER 2016

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.

HVILKEN HISTORIE VIL VI FORTÆLLE UDLANDET OM AARHUS 2017
AARHUS STÅR foran Kulturhovedstad 2017 med temaet Rethink.
Der forventes, at komme en masse udenlandske besøgende. I vores
iver på at forklare, hvem vi er, vil vi helt sikkert bruge ord som: Hygge,
monarki, velfærdssystem, Christiania, frihed, demokrati, Grundtvig,
verdens lykkeligste befolkning og det land med mest tillid i hele verden? H.C. Andersen vil også blive nævnt med eventyret om Kejserens
nye klæder.
ELLER ... VIL VI hellere fortælle om tavshedskulturen, som hersker i det offentlige? Om SKAT-sagen, om Panama bankskandalen, måden vi behandler flygtninge på, de gamle og
de handicappede?
Sundhedsvæsnet, hvor procedure og kontrol er blevet
vigtigere end, at redde liv, for ikke at tale om medicinalindustrien, som har mistet enhver form for etik og moral,
alt imens psykisk syge bliver proppet med medicin og udskrevet før tid. Nedskæringer i skoler og børnehaver, hvor
der også er ved, at blive indført management tænkning.
Politikerleden har aldrig været større, mens vi er vidne til, at chefer både i det offentlige og banksektoren scorer kassen på bonusser, for at have nået
deres mål.
Vi glemmer bare én ting: Hvor mange mennesker er gået tabt på vejen mod målet?
Folk der fyres, folk der går ned med stress
og depressioner, fordi de bliver presset og
mistænkeliggjort i management tænkningens tegn.
Er vi ved at overtage den angelsaksiske måde at tænke på? Imens USA
holder skarpt øje med hvad ’The
Danes’ gør rigtigt, så er Danmark
ved, at nedbryde netop det hele
verden beundrer os for. Det giver ingen
mening på nogen måde.
SELV TILLID SÆTTES nu på en økonomisk
formel, for ellers dur det jo ikke.
Der skal jo være evidens for ellers ’betaler’ tillid sig ikke. Hvad gør vi så? Så må vi
skifte det ud, men med hvad? Kontrol og mistillid?
Tillid skal ikke kunne betale sig økonomisk.
Det er en menneskeret. Det er en værdi, vi

skal kæmpe for. Det er måden, hvor på vi møder hinanden.
Det handler om værdier. Lad os nu hellere tale om ’det Danmark vi
vil skabe. Frem for ’det Danmark vi kender’. Lad os tale om hvordan vi
møder hinanden. Andelsbevægelsen kom ikke til uden en masse debat.
Lad os tale om hvad det er for et Danmark, vi er stolte af.
Måden, vi gør det på, er vigtigst.
Under en vandring på Caminoen for et år siden, fandt jeg for alvor
ud af, at det er vejen, processen, måden vi gør det på, som er alt overskyggende vigtig, og her skal vi være meget bedre.
Mine erfaringer fra ansættelse i det offentlige og derfor indsigt
indefra systemet, samt manges historier fra medlemmer i ’Dem
og os eller findes der noget tredje?’, fortæller mig, at der er et
kæmpe behov for, at folk bliver mødt i øjenhøjde.
FLUEBENS-KULTUR OG KONTROL i digitaliseringens hellige tegn gør,
at mange går ned med stress og depressioner, fordi de mister
meningen med arbejdet. Det koster cirka 13 mia. kroner, hvilket
svarer til en Storebæltsbro om året.
Udviser vi tillid giver det mening.
Medarbejderne får følelsen af, at gøre en forskel og
være en del af en helhed og hvem har ikke brug
for at føle sig set, hørt og forstået?
Tillid er Danmarks unikke DNA, men vi er
godt og grundigt på vej til, at smide det langsomt, men sikkert ud med badevandet, hvis vi
ikke stopper op nu.
Tilbage på rette kurs mod mere medmenneskelighed, hvor vi får flere med og tager os af
samfundets svageste, og det er vel og mærket
ikke kun systemets opgave. Det er også DIN
opgave. Mødes vi med tillid, kræver det også,
vi tager ansvar.
Lad os øve os i 2017. Aarhus, hele Danmark, ja hele verden har en unik mulighed
for, at vi får talt det igennem.
Så må Christiansborg, EU og ’systemet’ se,
hvad de finder på i mellemtiden. Jeg tror på,
at de lokale fællesskaber kan flytte bjerge,
hvis passionen, modet og viljen er der? Og
det er den – for det syder og bobler.

JAKOB SPANGE
Ejer af Teamtalk, Malling
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