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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.

nye ord – nye forståelser – nyde tider
TILLID: Jeg går tillidsvejen i mit liv, men hvad er tillidsvejen nu for noget pladderhumanistisk pjat? Nogen mennesker vælger – i populismens ånd – at gå frygt- og angstvejen i deres liv. Tillidsvejen
er for nogen en vandring fra Viborg til Aarhus, men for flere og
flere er tilllidsvejen en måde at være i og møde livet på. Vi håber, det smitter helt til Christiansborg og inspirerer systemet
og Danmark til at re:thinke måden, processerne faciliteres
på.
I vores tillidsbare fællesskab forsøger vi at tage hensyn til
hinanden på en ordentlig, omsorgsfuld og ansvarlig måde,
hvilket gør, at flere tør vise hvem, vi i virkeligheden er. Vi tør
vise hvem, vi OGSÅ er, uden at være bange for at tabe ansigt.
”Trust Man er i dem og os og dig og mig…”, synger vi i vores
fællessang. Han er i øvrigt vores superhelt, der skal rede verden
for angst og frygt. Nogen gange føler vi os bare uperfekte, utilstrækkelige, sårbare og skamfulde. Det hjælper at huske,
at det blot er en følelse, vi har - ikke en følelse vi er,
og at vi bare er mennesker af kød og blod.

Derfor er der brug for nye ord og forståelser. Demos betyder folket. Derfor hedder vi Dem og Os. Vi har brug for nye ord som f.eks. ”at tillidsficere” - et udsagnsord. Det er noget, man gør. Det er en proces.
Noget vi gør ved og med hinanden. Resultatet er klart. Vi bliver
mere ”tillidsbare”.
På den Spanske Camino, som jeg gik i november 2015, fik jeg
for alvor - sådan helt kropsligt - en forståelse af, at det ikke var
målet, men The Camino - vejen – processen og fællesskabet,
der var det vigtige. Når du vandrer, kommer du ned i kroppen.
Væk fra sindet. Tættere på hjertet. Du har tid. Tid til at tænke
over livet, og hvad der har betydning.
Vi forsøger, så godt vi nu kan, at være tillidsbare. Vi forholder os
til den verden, vi lever i på en ikke naiv måde, hvor vi forholder os
nysgerrigt og åbent uden at dømme og putte hinanden i kasser. Det kræver øvelse, men øvelse gør mester, og heldigvis har vi i vores fællesskab plads til at øve og
fejle.
I vækstens navn stresser vi rundt som aldrig
før. Folk går ned med stress og depression
som aldrig før. Mange føler sig fanget i trædemøllen, hvor arbejdet fylder alt. Resten af
tiden bruges så i fitness og på at sørge for,
at vores børn vinder over de andre børn i
konkurrencestatens tegn.
Nu siger jeg det højt. Vi er på vej ind
i en ny moderne flippertid. Folk siger
stille og roligt fra. De vil ganske enkelt
noget andet – eller skulle vi sige 'noget tredje'.
Hvis vi dyrker tilliden og det medmenneskelige, så kan så meget mere
lade sig gøre. Lad os holde fast i os selv.
Tænker vi os godt om, genopfinder vi Danmark, ligesom vi gjorde ved andelsbevægelsens
opståen frem for at udvikle os i angst og frygt for
at blive slået af "de andre".

Vi lever i en verden, hvor der stilles flere og flere
krav. De sociale medier skaber et snævert billede af det perfekte menneske, mens politikerne
siger, at vi skal arbejde mere og mere. I diagnosesamfundet, som er problemorienteret i sit fokus frem for ressourceorienteret, er der fare for, at der
kun er en helt særlig ”race” tilbage til
sidst. Med lidt sortseeri, så kan jeg
godt komme i tanke om tidligere
riger, hvor der ikke var plads til at
være anderledes.
Heldigvis har vi demokrati - eller
som jeg ynder at sige: "Domocracy".
Det er altså noget, man gør. Demokrati er ikke noget, vi altid har haft. Det er noget,
vores forfædre har kæmpet for. I dag ser fjenden
anderledes ud. I dag er det griskheden, mangel på
ansvarlighed, ordentligheden eller ligegyldigheden der er fjenden. SKAT-sagen er et meget godt
eksempel. Det medmenneskelige har aldrig haft
så dårlige kår som nu, hvor verden styres mere
og mere på New Public Management-vilkår. Her
tror man, at alt kan måles og vejes frem for at
blive enige om nogle sunde og ansvarlige værdier, hvor troen på det gode i mennesket kommer
før mistillid og kontrol.

EjEr af TEamTalk,

Jakob Spange
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