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Åben workshop 25. november om fremtidens arbejdsliv
Torsdag den 25. november inviterer netværket Morgendagens Heltinder interesserede m/k til
at deltage i en heldagsworkshop om ”fremtidens arbejdsliv i videnssamfundet”.
Med workshoppen ønskes at skabe et forum af visionære erhvervspraktikere, iværksættere,
græsrødder, frie agenter, aktive networkers og andre med interesse i, erfaringer med eller som
til dagligt arbejder inden for netværksorganisation, moderne iværksætteri, vidensdeling og
lign.
Formålet med workshoppen er at udvikle nye tanker, idéer og projekter omkring fremtidens
arbejdsliv i videnssamfundet samt at udvikle visionære parametre for begrebet vækst.
Resultatet af workshoppen bliver et idékatalog over konkrete realiserbare projekter, som bl.a.
vil ligge til grund for et større udadvendt arrangement til foråret.
Læs mere om arrangementet hér >>

___________________________________________________________________________

Pengesystemer der fremmer ny velstand, mere arbejde og social
bæredygtighed
Vores nuværende pengesystem har en begrænset funktionalitet og arkitektur, da det
udelukkende er baseret på konkurrence, knaphed og kommercielle transaktioner. I forhold til
industrielle værdier og målsætninger fungerede dette fint. Men i forhold til
samfundsudviklingen og det stigende ønske om bl.a. social ansvarlighed og bæredygtighed
holder det ikke længere trit.
En tidligere direktør for den belgiske centralbank foreslår i sin bog ”The Future of Money”
derfor et komplementært pengesystem – et ikke-rentebaseret og samarbejdsfremmende
pengesystem, som i lande som England, New Zealand, Australien, Canada og USA i praksis
har vist sig bl.a. at have reduceret arbejdsløsheden, øget engagementet og motivationen
blandt borgere samt at have styrket kontakten i lokalmiljøer på tværs af alder, sociale grupper
og etniske tilhørsforhold.
I en tale i 1999 blåstemplede britiske premierminister Tony Blair således denne tilgang som
vejen til at genopbygge menneskelige ressourcer og til at ”etablere en forbindelse mellem
genopbygning af fællesskaber og genopbygning af økonomiske muligheder”.
Eksempler på komplementære pengesystemer er bl.a. LETS (Local Exchange and Trade
System) og Time Bank. Sidstnævnte er bygget op omkring et enkelt pointsystem, hvor den
tid, man bruger på at hjælpe andre omsættes til point, som man så selv kan bruge til at få
hjælp fra andre, som også er med i Time Bank-systemet.
Men til trods for sin enkelthed og mange fordele er det endnu ikke blevet til en udbredt praksis
i Danmark, ikke kun pga. manglende kendskab, men formentlig også pga. af den danske
skattelovgivning, som siger, at uanset om man modtager penge eller naturalier, er det
skattepligtigt.
De få danske eksempler der p.t. findes er derfor baseret på opsparing af timer fra
vennetjenester, som ikke er skattepligtige. Dette kan du bl.a. læse mere om i artiklen ”Byt en
bid af din tid” i det seneste nummer af kvartalsmagasinet Nyt Aspekt (36. årgang, nr. 6).
___________________________________________________________________________

Links og bøger om komplementære pengesystemer
I Danmark beskæftiger bl.a. Dansk Center For Byøkologi sig med begrebet komplementære
valutaer, og har på deres hjemmeside (www.dcue.dk) en god dækning af emnet med bl.a. en
reportage fra deres nylige tema- og debatmøde ”Tid er penge”. Læs reportage m.m. hér >>
Mht. international praksis kan du læse mere om, hvordan Time Bank praktiseres i bl.a.
England og USA på hhv: www.londontimebank.org.uk og www.timedollar.org
Mere information og links om pengesystemet LETS (Local Exchange and Trade System) finder
du hér >>
Endvidere kan du i min prisopgave "En ledelsesmodel for fremtidens Danmark" på side 29-31
læse lidt mere om, hvorfor et komplementært pengesystem er en nødvendighed, hvis vi
ønsker at fremme mere samfundsorienterede samarbejdsformer.
Skulle du få lyst til at læse mere i dybden om emnet, er der ovennævnte Bernard Lietaer’s
”Fremtidens Penge” (The Future of Money) Læs anmeldelse af “Fremtidens Penge” hér >>

Og så er forfatterne bag SQ - spirituel intelligens, Danah Zohar og Ian Marshall, lige
udkommet med en ny bog: ”Spiritual Capital: wealth we can live by”. Læs Harvard Business
School's anmeldelse heraf hér >>

Begge bøger kan købes via fx www.saxo.com
___________________________________________________________________________

Mening i Alt For Damerne...
Alt For Damerne bringer 25. november i deres nr. 48 et interview under titlen ”Vi vil have
mening!”, hvor jeg fortæller lidt om min baggrund for at arbejde med helhedsledelse.

___________________________________________________________________________

...og ledelse og meditation i Psykologi....
Kvartalsmagasinet Psykologi bringer i deres november udgave en større artikel om meditation
som ledelsesværktøj. Her interviewes undertegnede, Bjørn Uldall fra forskningsprogrammet
Meningsfuld Ledelse, erhvervslederen Kenneth Lee, samt meditationslæreren Sarah Zobel.
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