
EN RETFÆRDIG  
ØKONOMI ER MULIG    
ET OPGØR OG EN VISION

Netværk for Solidarisk Handel

Når Trump og Brexit fylder avisoverskrifterne, og 26 mennesker ejer 
lige så meget som 3,5 milliarder mennesker, kan man få det indtryk, at 
vi må vælge mellem magtesløse stater på en global markedsplads eller 
tilbageskuende ledere, der opsætter toldmure og smider de ‘fremmede’ 
ud.  
 
Men behøver vi tage dette umulige valg? Kunne vi ikke i stedet 
skabe en verden af samarbejdende befolkninger, hvor velstanden 
ikke koncentreres på få hænder, og hvor der ikke drives rovdrift 
på vores klode?
 

I Netværk for Solidarisk Handel tror vi på og arbejder for en økonomi, 
der har social retfærdighed og miljømæssig bæredygtighed som sine 
hjørnesten. Det, du står med i hånden, er derfor et opgør og en vision. 
Det er et opgør med den nuværende økonomiske model, som er blevet 
global, ude af kontrol og har skabt uset ulighed og forurening. Men 
det er også en vision for en ny økonomisk virkelighed, der bygger på 
bæredygtighed, demokrati og lokal selvbestemmelse. 
 
Vi håber, du vil finde inspiration i vores visioner – og være med til at 
udbrede og udvikle dem.



Verden er blevet mindre: Man kan købe varer fra hele verden, det er 
muligt at rejse alle steder hen ved hjælp af få klik, og vi får nyheder 
fra hele verden. Men det er langt fra virkeligheden for alle. Samtidig 
med at forbruget er steget, er forskellen mellem dem, der har råd, og 
dem, der ikke har, blevet større.
 
Den globale ulighed er steget – både i landene og mellem dem. Det 
absolutte Gini-indeks*, som måler ulighed og ligger mellem 0 og 1, er 
steget fra 0,57 i 1988 til 0,72 i 2005 mellem verdens lande.1 Uligheden 
mellem USA og de afrikanske lande syd for Sahara er siden 1960 ste-
get med 207 %.**,2 I dag ejer den rigeste procent mere end halvdelen af 
den samlede velstand, og de 26 rigeste personer ligeså meget som den 
fattigste halvdel af hele Jordens befolkning.3 De rigeste udøver også 
den største miljøbelastning: 10 % udleder 50 % af drivhusgasserne.4 I 
2018 havde Jordens befolkning brugt de ressourcer, der er tilgængeli-
ge på et år, den 1. august. Denne dato er gennem årene rykket stærkt 
længere og længere frem på året: i slutningen af 1960’erne brugte vi 
kun det, vi havde tilgængeligt på et år. Vores del af verden rammer 
dagen endnu tidligere. I Danmark ramte vi i 2018 datoen allerede den 
28. marts.5

OPGØR: DEN GLOBALE ØKONOMI 
ER UDE AF KONTROL 
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Det betyder ikke, at alle i de rige lande er blevet rigere. Tværtimod er 
uligheden i de fleste lande også steget. Samtidig er 71 af verdens 100 
største økonomier virksomheder.6 De rigeste individer og virksomheder 
nyder godt af en global økonomi. En aktie holdes i dag i gennemsnit 
20 sekunder mod i fire år i 1960’erne.7 Det har skabt mulighed for at 
spekulere og handle lynhurtigt og skabe en økonomi, der gør nogle i 
stand til at handle med hele kloden som markedsplads. 
 
Globalt set er der mange tabere og få vindere. Hvordan har det 
kunnet lade sig gøre at koncentrere så meget på så få hænder og 
så tydeligt miste kontrollen? 
 
 

Globalt kapløb mod bunden    

Den nuværende økonomi spiller lande og befolkninger ud mod hinan-
den. Begge presses af store virksomheder - der ikke er begrænset af 
landegrænser - til at indrette sig efter virksomhedernes behov i et 
globalt kapløb mod bunden, mod de dårligste arbejdsvilkår, ringeste 
miljøforhold og laveste bidrag til fællesskabet.
 

* Der er forskel på det relative og det absolutte Gini-indeks. Det relative mål viser faldende ulighed, hvis 

person a’s indkomst er 10 kroner og person b’s 100 kroner, og person a’s indkomst så stiger til 21 kroner, 

mens person b’s stiger til 200 kroner. I dette tilfælde er ligheden angiveligt steget, selv om den absolutte 

forskel er vokset med 89 kroner. Dette paradoks tages der højde for i det absolutte Gini-indeks. Se 

eventuelt Jason Hickel The Divide eller Sanghamitra Bandyopadhyay (http://statmath.wu.ac.at/~hauser/

LVs/Oetrie3/Folien/Projekte/Other/GiniGrowth2018EcoLet.pdf) 

 

** Udarbejdet på baggrund af Verdensbanken World Development Indicators. USA bruges som proxy for 

de vestlige lande; det danske og amerikanske BNP pr. capita ligger meget tæt på hinanden.



3

Det er muligt, fordi pengenes indflydelse er øget, og kontrollen svæk-
ket. Det er sket gennem en “fri” handels- og investeringspolitik og 
etablering af flere globale værdikæder, ved at penge kan bevæge sig 
frit i et globalt spekulationskasino og ved at finanssektoren har fået 
en stor og ureguleret politisk magt. Samtidig bliver flere og flere fælles 
gratis goder til varer, blandt andet natur og vand, virksomheder nyder 
godt af globale lempelige skatteforhold, og der holdes en hånd under 
de banker, som er ‘too big to fail’. Vi kalder denne udvikling neolib-
eral globalisering. Den har givet penge større og større indflydelse 
og medført en verden, hvor profit for de få stilles over mennesker og 
miljøhensyn. Men denne globalisering er ikke en uundgåelig og 
naturlig udvikling. 
 
Verden har oplevet flere finanskriser, som har udstillet, hvor ustabilt 
det nuværende system er. Men til trods for, at disse kriser har kostet 
millioner af mennesker deres arbejdspladser og sendt selv store økon-
omier i choktilstand, er pengenes fri bevægelighed og de uregulerede 
finansmarkeder opretholdt, da de kommer de rigeste og mest magtful-
de til gode. 
 
Eftersom de rigeste har flere penge til rådighed på et globalt marked, 
indrettes produktionen til at tilgodese deres forbrug. Samtidig havner 
det meste af profitten hos de i forvejen rige.8 Der er meget færre virk-
somheder, som står for at sælge de færdige produkter, end der er arbej-
dere, som er med til at producere dem. Det betyder, at det meste af 
indtjeningen på varerne i sidste ende havner i hænderne på meget få 
multinationale virksomheder og deres aktionærer.9 Det sker for eksem-
pel i Vestafrika, der producerer en stor del af den kakao, der forbruges 
i Europa. Her tjener chokoladegiganter som Mars, Nestlé og Mondelez 
op mod 80 % af profitten, mens kakaobønderne tjener mindre end det, 
der svarer til FN’s fattigdomsgrænse.10 Det grundlæggende problem 
med den økonomiske globalisering er, at den koncentrerer magten 
over verdensøkonomien hos en håndfuld få, rige aktører. Det er 
også derfor, den politiske forbruger ikke løser problemet.  
 
 

Handels- og investeringsaftaler  
muliggør globale værdikæder    

Den neoliberale globalisering er karakteriseret ved globale værdikæder. 
En værdikæde er hele den skabelsesproces, en vare har været igennem, 
inden den købes af forbrugeren. Den har oftest mange led. En lokal 
bonde har eksempelvis brug for flere inputs for at kunne dyrke en 
kakaobønne, som bliver købt af en lokal mellemhandler, der sælger 

kakaoen videre til eksport på en kakaobørs. Herfra bliver bønnerne 
købt af en virksomhed, som sælger det videre til et supermarked eller 
en café.
 
Siden 1950 er verdenshandlens volumen steget næsten 32 gange. 
Dermed er miljøbelastningen også steget fra både produktionen og 
transporten. Fragtskibe udledte således i 2012 4 % af verdens CO2, 
hvilket vil stige til 17 %, hvis handlen fortsætter på samme måde. I ef-
fektivitetens navn rejser varer på kryds og tværs af verden med sociale 
og miljømæssige konsekvenser som følge. Eksempelvis har Mongoliet 
ti gange så mange malkedyr som mennesker, men alligevel bærer su-
permarkedshylderne i Mongoliet flere europæiske mejeriprodukter end 
lokale. En norsk torsk rejser 16.000 kilometer, efter at den er fanget, 
inden den kommer tilbage og bliver solgt i Norge.11
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Globale værdikæder gør tit slutproduktet billigere for forbrugeren, 
som oftest befinder sig i det Globale Nord. Men det kommer med en 
høj, skjult pris:  

  Uigennemsigtighed 
De mange led og forskelligartede økonomiske forhold 
på tværs af landegrænser gør det meget svært for både 
virksomheder og forbrugere at gennemskue, hvor produk-
ter faktisk stammer fra. Derfor ses det ofte, at produkter 
er produceret under dårlige forhold og eksempelvis har 
bidraget til afskovning, tvangsfjernelse af mennesker eller 
børnearbejde. 

  Ulighed 
Når varer kan flytte sig frit, men arbejdere er fastlåst 
af nationale grænser og lokale tilhørsforhold, skabes og 
fastholdes store forskelle i prisen på arbejdskraft, som 
multinationale virksomheder kan udnytte. Dette er med til 
at fastholde befolkninger i fattigdom, da langt det meste 
af fortjenesten falder i hænderne på rige multinationale 
virksomheder, mellemhandlere og aktionærer. 

  Ressourcespild 
Uligheden i løn forårsager også en høj grad af spild af 
ressourcer. Varer, der ellers ville kunne produceres mere 
effektivt lokalt, bliver ofte transporteret på tværs af kon-
tinenter for at udnytte lønforskelle.  

  Forbrug og miljøødelæggelse 
Eftersom de rigeste forbrugere ikke bærer alle omkost-
ningerne ved deres forbrug, er efterspørgslen efter globalt 
producerede varer højere, end den ellers ville have været. 
Samtidig betyder den store, globale lønforskel, at det 
oftest ikke kan betale sig for rige forbrugere at få deres 
varer repareret, da det er billigere at købe nyt: en repara-
tion kræver lokal arbejdskraft, som oftest er dyrere.

 
 
I en verden, hvor startvilkårene mellem lande og befolkninger 
er yderst ulige, og hvor penge og virksomheder ikke er begræn-
set af landegrænser, mens mennesker og staters reguleringer 
er, fungerer denne model ikke.
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Såkaldt frihandel er ifølge dens fortalere god, fordi flere eksportmulig-
heder øger den økonomiske vækst og dermed skaber arbejdspladser. 
Samtidig er øget ‘frihandel’ ifølge EU også med til at forbedre sociale 
og miljømæssige forhold. Det lyder i teorien meget godt, men for borge-
re er det ofte en anden virkelighed. For det første falder gevinsten fra 
øget økonomisk vækst og eksport oftest uforholdsmæssigt i hænderne 
på de rigeste i samfundet. Såkaldt frihandel bidrager dermed til at øge 
uligheden både inde i og mellem lande. For det andet kommer hensyn 
til øget handel og økonomisk vækst ofte i strid med beskyttelse af 
menneskerettigheder, klimaet og miljøet. Fortsat økonomisk vækst i 
det Globale Nord er i sig selv umulig at forene med bæredygtighed 
og social retfærdighed, da det uundgåeligt ender med at drive stadigt 
mere rovdrift på kloden – først på de fattigstes bekostning, og senere 
på alle menneskers.16 Formålet med “frihandel” er at øge produktionen 
og forbruget ud fra et økonomisk system, der allerede er i dyb krise. 
Dette vil kun forværre de sociale og miljømæssige problemer, som vi i 
forvejen står overfor. 
 
Et opgør med den neoliberale globalisering er nødvendig for 
at skabe en verden, hvor økonomien fungerer på menneskers, 
miljøets og demokratiets præmisser. Vi må gå nye veje og lægge 
grundstenene for en økonomi, der tjener planeten og dens beboe-
re. Det er det eneste realistiske at gøre. 

Handels- og investeringsaftaler har muliggjort en hurtigere og hurti-
gere udveksling og udvinding af varer og ressourcer – hovedsageligt 
fra det Globale Syd til det Globale Nord.12 Handels- og investeringsaf-
talerne muliggør denne udvikling, da lande herigennem bliver enige om 
at fjerne barrierer for handel – liberalisere – for forskellige sektorer i 
deres økonomier. På den måde får virksomheder på tværs af lande-
grænser mulighed for at levere til nye markeder. Tidligere skete dette 
mest ved at forhandle om nedsat told og afskaffelse af kvoter.*** I dag 
er told og kvoter på de fleste områder blevet så lave, at handelsaftaler 
i højere grad handler om at fjerne såkaldte ‘tekniske handelshindrin-
ger’. Det kan være forskellige regler for kemiske tilsætningsstoffer, 
hvordan man må producere fødevarer eller hvilke regler, der findes 
for offentlige indkøbspolitikker. Det handler med andre ord om at 
fjerne staters demokratisk besluttede regulering, da de udgør såkaldte 
barrierer for handlen. Samtidig giver handels- og investeringsaftaler 
særlige rettigheder til udenlandske investorer, som kan sagsøge stater, 
hvis de forventer mindsket profit, fordi en stat indfører ny lovgivning.13 
Det svenske energiselskab Vattenfall har således sagsøgt Tyskland for 
at udfase atomkraft, og det australske energiselskab EVN har sagsøgt 
Bulgarien for at regulere energipriserne, så borgerne har råd til deres 
energi.14 EU er særligt fremme i skoene, når det kommer til at indgå 
flere handels- og investeringsaftaler. I øjeblikket forhandler EU 27 
handelsaftaler med lande og regioner verden over.15

 
Denne handelsmodel bliver ofte kaldt “frihandel”, men er i virkelighe-
den yderst reguleret – til fordel for de største virksomheder. Den er 
med til at forskyde den ulige magtfordeling yderligere: de, som er store 
og magtfulde nok til at kunne foretage internationale investeringer og 
sælge deres produkter globalt, får endnu bedre muligheder. Det sker 
på bekostning af staters muligheder for at regulere, små- og mellem-
store virksomheders mulighed for at overleve samt menneskers basale 
rettigheder.   
 
Det grundlæggende problem med handels- og investeringsaftaler 
er, at de er med til at give endnu mere magt til de få i toppen, der 
i forvejen bestemmer mest over vores økonomi – og den magt, de 
får, tages fra lokalsamfund, fagforeninger og demokratiet.
 

*** Told og kvoter er handelsinstrumenter, som stater kan påføre varer udefra, og som kan begrænse 

importen til et land.
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VISION: EN SOLIDARISK,  
DEMOKRATISK OG  
BÆREDYGTIG ØKONOMI

Vi ønsker en global økonomi, der fremmer bæredygtige og demokrati-
ske lokaløkonomier og udviser solidaritet på tværs af regioner. Økono-
mier skal ikke som nu være i konkurrence og underbyde hinanden — 
globaliseringen skal i stedet foregå mellem lige parter. Vi vil en verden, 
hvor øget handel ikke er mål i sig selv, men et middel vi bruger til at 
skabe en retfærdig og bæredygtig verden ved at udveksle de ting, det 
er nødvendigt at udveksle. 
 
Når handel stopper med at være et mål i sig selv, åbner vigtige spørgs-
mål sig: ‘hvad vil vi handle med, og hvad vil vi ikke handle med?’ og 
‘under hvilke vilkår er handel godt?’.
 
Den nuværende koncentration af ejerskab frakobler den globale øko-
nomi fra lokale forhold med sociale og miljømæssige konsekvenser til 
følge. Det behøver ikke at være sådan. I stedet for en nødvendighe-
dens politik, ønsker vi at skabe de politiske rammer for en mulig-
hedens politik. Muligheden for social, økonomisk og miljømæssig 
retfærdighed, som skal give alle bedre muligheder, som borgere, 
end at optræde som enten forbrugere på et globalt marked eller 
slaver i en global produktion.
 
En ny globalisering skal bestå af et andet økonomisk regelsæt, der gør 
det umuligt for få virksomheder og aktionærer at bestemme over den 
globale produktion, men i stedet sætter mennesker og deres lokalsam-
fund i centrum. Handel bør være et supplement til lokaløkonomiernes 
egne økonomiske kredsløb, og det skal foregå symmetrisk, så alle 
lokaløkonomier fortsætter med at have mulighed for at producere de 
varer, de selv ønsker. De bør ikke blive afhængige af eksport og import 
af varer, som de selv har mulighed for at producere.
 
Vores vision hviler på en styrkelse af lokal selvbestemmelse – en 
tilbagerulning af den nuværende neoliberale globalisering. Så hvorfor 
kalder vi det en ny globalisering og ikke blot lokalisering?
 

Det er der mange grunde til. For det første er verden ikke først blevet 
globaliseret for nylig. Forskellige dele af verden har handlet, bekriget 
og udvekslet ideer med hinanden igennem størstedelen af menneskets 
historie, og måderne, dette er sket på, har ændret sig utallige gange 
gennem historien.17

 
For det andet er vores vision en styrkelse af det globale fællesskab, 
hvor vi interesserer os for alle befolkningers rettigheder og ikke bare 
passer vores egen baghave.
 
For det tredje er der globale problemer, som vi skal løse i fællesskab. 
Vi står midt i en global ulighedskrise, som kræver store ændringer på 
tværs af landegrænser. Samtidig står vi over for en global miljøkrise, 
som kræver et globalt, fælles ansvar af os. Vores lokale engagement 
må gå hånd i hånd med globalt samarbejde. 
 
 

Grundstenene: Solidariske  
lokaløkonomier med demokratisk  
kontrol over ressourcerne   

Udgangspunktet for en bæredygtig, global økonomi er menneskers 
og lokalsamfunds medbestemmelse over deres lokale ressourcer og 
økonomien. Kernen i en ny vision for globalisering er derfor lokale, 
demokratiske økonomier, der drives efter principper om social og 
miljømæssig bæredygtighed.
 
Eftersom disse lokaløkonomier vil være formet af demokratiske beslut-
ninger og afhængige af kulturelle forhold, kompetencer og initiativer 
i området, vil de uden tvivl se meget forskellige ud. Men fire kompo-
nenter vil kunne skabe bæredygtige og demokratiske lokaløkon-
omier: lokal handel, kooperativer, fælles ejerskab og demokratisk 
kontrol.
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  Kooperativer 
Kooperativer ejes af medarbejderne i fællesskab og drives 
efter demokratiske principper. Kooperativer fungerer 
således efter mange af de samme principper som den op-
rindelige danske andelsbevægelse. Ved at tage beslutnin-
ger efter princippet om “en person, en stemme” åbnes der 
for en større bredde af hensyn end blot virksomhedens 
profit. Derfor ser man ofte, at kooperativer er frontløbere i 
forhold til at bidrage til løsninger på sociale og miljømæs-
sige problemer. Samtidig ender et eventuelt overskud hos 
medarbejderne i stedet for hos aktionærer og direktører.19 

Men kooperativer kan også blive for store og optage en 
stor del af markedet og derved skabe ejerskabskoncen-
tration. Selv om de enkelte landbrug i princippet stadig 
har medbestemmelse hos Arla, er Arla blevet så stor, at 
tilhørsforholdet og engagementet kan falde, og de mindre 
medlemmer har mindre at skulle have sagt, end dem med 
flere muskler. Samtidig har Arla opkøbt mange andre 
mindre mejerier.  

Københavns Fødevarefællesskab 
Københavns Fødevarefællesskab (KBHFF) er en forening, som 
ejes og drives af lokalt arbejdende fællesskaber. Foreningen 
tilbyder økologiske, sæsonbetonede og lokale varer til dets 
medlemmer, såfremt der bidrages med tre timers arbejde om må-
neden. Der findes ni forskellige lokalafdelinger, og organisations-
strukturen er organiseret i tre niveauer: Overordnet ansvar og 
principielle beslutninger, koordinering og driftsansvar, og lokalt 
arbejde og aktiviteter. Et af KBHFF’s principper er, at de støtter 
fair og direkte handel, hvilket er grunden til, at de selv køber og 
henter lokalt producerede varer direkte fra gårdene.18

Københavns cykelkooperativ
Københavns cykelkooperativ er en cykelbutik på Blågårdsga-
de på indre Nørrebro, som tager aktiv del i lokalmiljøet og er 
ejet og drevet af cykelsmede. Det begyndte med en snak om 
at drive en demokratisk virksomhed ud fra den kooperative 
struktur. Den medarbejderejede butik åbnede i januar 2015 
og har enhedsløn. Der lægges vægt på medbestemmelse, hvil-
ket vil sige, at det ikke er én chef, der tager beslutningerne. 
De bliver i stedet taget i fællesskab. Hver måned afholdes et 
møde, hvor store beslutninger træffes, og løsninger besluttes. 
Dette indebærer alt fra trivsel i værkstedet til valg af nye cy-
kelmærker, der skal sælges. Butikken åbnede med blot få ting 
på lageret og deres eget værktøj, men har i efteråret udvidet 
og har større sortiment af udstyr og reservedele.20  

  Fælleder  
Fælleder er ingens ejendom og dermed alles ejendom. 
En fælled henviste historisk til en græsgang, der tilhørte 
en landsby i fællesskab – det var et område, som ikke 
tilhørte noget enkeltindivid eller en familie, men kunne 
benyttes af alle til eksempelvis at græsse deres kvæg.21 
Der er herfra, at navne som Amager Fælled og Fælledpar-
ken stammer. Der er  mange ting, som giver langt større 
nytte for alle, hvis de kan tilgås af alle i fællesskab. Det 
gælder især adgangen til universelle basale behov som 
medicin og sundhed, men også viden og et rent miljø. Det 
er ikke ny erkendelse og derfor står fællesskabet/staten 
mange steder netop også for hospitaler, miljøforvaltning 
og uddannelse.  

KBHFF er en medlemsdrevet lokal forening, hvor medlemmerne lægger et par 
timers arbejde til fordel for økologiske, sæsonbetonede og lokale varer. Billede: 
Københavns Fødevarefællesskab

Københavns cykelkooperativ er en lokal medarbejderejet arbejdsplads på 
Nørrebro og er drevet af en gruppe unge cykelsmede. Foto: Københavns 
cykelkooperativ 

  Lokal handel 
De fleste varer skal produceres lokalt, og globale han-
delskæder skal være undtagelsen. Det er til gavn for både 
sundhed, klima og lokalmiljøet, skaber en øget grad af 
selvforsyning og en bedre modstandsdygtighed over for 
globale økonomiske udsving. Det vil skabe mere gen-
nemsigtighed og opbygge de nødvendige tættere forhold 
mellem producenter og forbrugere. . 
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  Demokratisk kontrol 
En fremherskende fortælling om fælles ejerskab er, at det 
fører til overudnyttelse. Men mange steder har det været 
vareliggørelsen af det fælles, der har ført til overudnyt-
telse. Lokalsamfund er på demokratisk vis i stand til at 
forvalte ressourcer bæredygtigt, hvis de gives kontrollen 
over dem. Udviklingen har i stedet været, at ganske få 
virksomheder kontrollerer ejerskabet.24 Eksempelvis ejer 
fire virksomheder cirka. 60 % af alle kommercielle frø 
i verden25, Arla 90 % af det danske mælkemarked26 og 
Salling Group (Netto, Føtex, Bilka) 34 % af sit marked27. 
Det efterlader flertallet og mindre virksomheder med 
ganske lidt kontrol og lille mulighed for medbestemmelse 
og medfølgende ansvarstagning. Vi må derfor bryde de 
største virksomheder op og decentralisere ejerskabet og 
beslutningsprocesserne. Retten til egne ressourcer og 
fælles forvaltning er vigtig i enhver lokaløkonomi med 
selvbestemmelse. Lokale befolkninger har ret til at udvin-
de og forvalte ressourcer i lokalområdet og interesse i at 
gøre det bæredygtigt. Denne ret skal ikke kunne sælges til 
store virksomheder.

Global fælled: OpenBionics
Håndproteser er en stor hjælp for mennesker, der har fået 
arme eller hænder amputeret. Desværre er de også en dyr 
affære: den samlede omkostning for kommercielle proteser 
til én arm er i USA estimeret til 5,3 millioner kr. igennem en 
persons levetid. Prisen er uoverkommelig for mange – sær-
ligt i lande, hvor personer ikke engang har adgang til basale 
sundhedsydelser. 
 
Dette problem forsøger OpenBionics at gøre noget ved. Det er 
en samling af design, software og reparationsguider til hånd-
proteser samt robothænder og -arme, som er frit tilgængelig 
på internettet, og som alle kan bidrage til at udvikle. Med 
disse ressourcer kan enhver med adgang til en 3D-printer og 
almindeligt værktøj producere en håndprotese ud fra let til-
gængelige byggematerialer til mindre end 1.500 kr. En ødelagt 
finger koster kun 60-70 kr. at erstatte. 
 
OpenBionics samarbejder også med såkaldte makerspaces – 
lokale fælleder, hvor den dyre infrastruktur, der behøves til at 
fremstille håndproteser og robotarme, eksempelvis 3D-printe-
re, kan deles og vedligeholdes af dem, der behøver det.23

Elinor Ostroms otte principper for fælles forvaltning
Den prisvindende økonom Elinor Ostrom har forsket i lokal-
samfunds forvaltning og kontrol med ressourcer. Hun har 
dokumenteret succesfulde eksempler på fælles forvaltning 
i blandt andet Kenya, Guatemala, Tyrkiet og USA. Hun har 
fundet, at det kan foregå på bæredygtig vis, hvis grænserne 
for området er klart defineret, hvis reglerne for forvaltning 
er tilpasset lokale behov og forhold, hvis de, reglerne berø-
rer, har indflydelse på dem, hvis udestående myndigheder 
respekterer lokalsamfundenes regler, hvis lokalsamfundets 
medlemmer udvikler et fælles system for kontrol, håndhæ-
velse og konflikthåndtering og hvis der opbygges ansvar for 
den fælles forvaltning fra det mest lokale lag og op.28

Amager Fælled: Den lokale fælled 
Amager Fælled er et naturfredet område på den nordvestlige 
del af Amager og beskyttet af Naturbeskyttelsesloven § 3 og 
16. Før i tiden var fælleden til fælles brug for alle omkring-
boende og fungerede som et fælles græsareal for kreaturer. 
Efterfølgende blev det anvendt som militært øvelsesareal, 
indtil Københavns Kommune overtog i 1990’erne. Fælleden 
er i dag ejet af Københavns Kommune og en del af naturpark 
Amager. Det bliver anvendt som fælles naturområde, hvor alt 
fra fugleelskere til motionister, skoleklasser og mange andre 
nyder de grønne arealer.22 

OpenBionics udvikler håndproteser til overkommelige priser med fælles bidrag 
vedrørende design, software og reparationsguider. Foto: OpenBionics

Amager Fælled. Foto: Wikimedia Commons



9

•   en eftergivelse af uretfærdig opstået offentlig gæld for lande i det 
Globale Syd, der lige nu hvert år betaler mere i renter, end de mod-
tager i udviklingsbistand.31

•   betaling af klimagæld fra lande i det Globale Nord til det Globale 
Syd.

 
Nationalt
Det internationale niveau skal inddæmme multinationale virksom-
heders kontrol med økonomien og deres muligheder for at udkonkurre-
re mindre og lokale virksomheder og initiativer. Samtidig bør multina-
tionale virksomheder i højere grad stilles til ansvar for deres adfærd. 
Det kan ske ved at:
 
•   forbedre vilkårene for at medarbejdere eller forbrugere kan opkøbe 

og overtage ejerskabet på allerede eksisterende virksomheder og 
drive dem kooperativt.

•   indføre lokale valutaer eller andre tiltag, der fremmer forbruget af 
lokalt producerede varer.32

•   give kontrollen med pengeskabelsen og valutasystemet tilbage til 
nationalbankerne.

Samtidig bør stater i højere grad bekæmpe ulighed og fattigdom og 
skabe et solidt, socialt sikkerhedsnet. Ved at give alle borgere grun-
dlæggende rettighed til en værdig levestandard uanset deres position 
i samfundet, vil borgerne have mere tid og overskud til at indgå i 
nye fællesskaber og skabe bæredygtige initiativer som dem, vi har 
beskrevet. Her kan stater blandt andet:

•   fordele mere af den nationale indkomst i gennem højere skatter på 
formuer og de højeste indkomster.

•   indføre borgerløn, en kontant ydelse uden modkrav til alle statens 
borgere, der sikrer alle en værdig tilværelse.

•   etablere nationalt, demokratisk ejerskab over vitale ressourcer og 
sektorer såsom velfærdsydelser og naturressourcer.

Den økonomiske regulering bør i langt højere grad garantere et 
ansvarligt forbrug af ressourcer og en produktion, der ikke er til skade 
for klima og miljø. Dette er også med til at skabe rum for bæredygtige 
økonomier, der ikke overbelaster kloden. Dette indebærer:

•   ansvarlig og øjeblikkelig klima- og energipolitik, der er planlagt efter 
landes tilbageværende CO2-budget og historiske ansvar for Paris-af-
talens mål om maksimal 1,5 graders opvarmning, og som berører alle 
udledende sektorer.

•   at indføre lofter for forbruget af knappe, ikke-fornybare ressourcer.
•   at indføre tiltag, der muliggør en langt højere grad af ressourcegen-

brug- og genanvendelse.

Hvordan kommer vi derhen?     

Vores vision kan ikke gennemføres med et snuptag. Vores vision 
hviler på en gennemgående, vedvarende forstærkning og demokra-
tisering af det lokale og globale samfund. Det kræver en indsats fra 
mange forskellige aktører på samme tid. Vi må ændre de økonomiske 
spilleregler på mange niveauer samtidigt – og vi må ændre dem grad-
vist for at garantere en bæredygtig omstilling.
 
Vi, der ønsker en ny globalisering, har flere måder, hvorpå vi 
i fællesskab kan arbejde for forandring: vi kan presse på for 
politisk forandring i toppen, og vi kan engagere os i at udvikle 
vores lokale samfund mod en demokratisk og bæredygtig fremtid. 
Begge dele skal lykkes, hvis vi vil ændre globaliseringens retning.
 
 
Internationalt 
Det internationale niveau skal inddæmme multinationale virksom-
heders kontrol med økonomien og deres muligheder for at udkonkurre-
re mindre og lokale virksomheder og initiativer. Samtidig bør multina-
tionale virksomheder i højere grad stilles til ansvar for deres adfærd. 
Det kan ske ved at:
 

•   ændre handelsaftaler, så de ikke længere forhindrer lokale initiativer 
om bæredygtighed, men giver retten til at beskytte lokale markeder, 
især i det Globale Syd.

•   afskaffe investeringsbeskyttelse, der giver multinationale inves-
torer særlige rettigheder og muligheder for at undgå at leve op til 
demokratisk lovgivning.

•   vedtage FN-traktaten om virksomheder og menneskerettigheder, der 
gør det muligt at holde multinationale virksomheder ansvarlige for 
krænkelser af menneskerettigheder.29

•   indføre en international skat på finansielle transaktioner  
(Tobin-skat), der skal bekæmpe finansiel spekulation.

•   indføre international regulering af finanssystemet.
•   indføre regler mod monopoldannelse og megafusioner.
•   indføre fælles minimumsselskabsskat og udrydde skattely.
•   Indføre global skat på CO2 og fragt. 

Samtidig er det afgørende, at den globale ulighed mindskes markant. 
De økonomiske forskelle bør være så små, at ingen grupper i samfun-
det kan tilegne sig en uforholdsmæssig stor bestanddel af klodens 
ressourcer eller bestemme over forhold, der ikke vedrører dem selv. 
Dette kræver, at der tages aktiv handling for økonomisk omfordeling 
på et globalt plan – inden for lande såvel som imellem dem. Det kan 
ske gennem: 

•   en global formueskat, der beskatter et fast procentbeløb af alle 
verdens formuer over en vis størrelse, uafhængigt af hvor de befinder 
sig.30
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Vi står over for en stor omstilling. Vi skal skabe en verden, som 
er bedre for flere, og som ikke ødelægger vores planet. Det er for 
alle og kræver alle. Vi skal lære praktiske færdigheder og opbyg-
ge fællesskaber med bæredygtig grøntsagsproduktion og lokale 
vindmøller. Vi skal udføre aktioner og kampagner, der udstiller mil-
jøødelæggelsen og uligheden. Vi skal udvikle politik, der kan skabe 
rammerne for fremtiden.
 
I Netværk for Solidarisk Handel og de deltagende organisationer er 
vi allerede mange, der vil en anden verden. Du kan også være med, 
og der noget at tage fat på for alle! Læs på vores hjemmesider, om 
hvordan du kan være med, og duk op til det næste møde og den 
næste aktion. 
 
 
 

VÆR MED

•   kooperative og socialøkonomiske virksomhedsformer.
•   økosamfund, der eksperimenter med nye måder at leve i fællesskab 

på, blandt andet ved en højere grad af fælles arbejde og ressourcer.
•   reparationsværksteder, der gør det nemmere at reparere frem for at 

købe nyt..
•   fællesskabsbaseret landbrug, hvor forbrugere og lokale butikker i 

højere grad indgår aftaler med lokale jordbrugere om over længere 
tid at købe de afgrøder, de producerer. 

•   lokal- og fællesejet vedvarende energi – eksempelvis vindmøllelaug – 
og andre vedvarende energikilder, der er ejet af de omkringliggende 
beboere i fællesskab.33

Læs mere:
Rettigheder for hvem?: EU’s dobbelte dagsorden:  
menneskerettigheder vs. transnationale virksomheders 
rettigheder 
noah.dk/materialer/rettigheder-hvem

Fri handel – for hvem?: Konsekvenser af EU’s handelspolitik
noah.dk/materialer/fri-handel-hvem-konsekvens-
er-af-eus-handelspolitik

Fra rettighed til vare: Hvordan EU’s handelsaftaler med det 
Globale Syd modarbejder madsuverænitet
noah.dk/materialer/fra-rettighed-til-vare

Kurs mod bærdygtig handel: En handelspolitik for borgerne 
og miljøet 
noah.dk/materialer/kurs-mod-baeredygtig-handel-en-handel-
spolitik-borgerne-og-miljoet

Livet efter væksten
noah.dk/materialer/livet-efter-vaeksten

Modvækst: Omstilling til fremtiden
noah.dk/materialer/modvaekst-omstilling-til-fremtiden

Lokalt 
De lokale myndigheder har en særlig rolle, når det kommer til at bes-
kytte og udvide de lokale fælleder. Samtidig kan lokale myndigheder 
på kortere sigt være med til at støtte projekter, der arbejder for mere 
lokal handel og produktion. Eksempler på tiltag kunne være at:
 

•   opkøbe jord, der kan benyttes til diverse fælleder som grøntsagshav-
er og vild natur.

•   give økonomisk støtte og bedre vilkår til virksomheder, der producer-
er med lokale ressourcer og benytter lokal arbejdskraft.

•   udarbejde lokale, bæredygtige indkøbspolitikker.

Græsrødderne 
Græsrodsinitiativer er den vigtigste rolle i omstillingen til en ny global-
isering. Det er her, hvor der skal eksperimenteres med demokratiske og 
bæredygtige måder at producere og organisere sig på, og derved give 
mennesker mulighed for at være borgere i et demokrati. Mulighederne 
for eksperimenter er så godt som uendelige, men nævneværdige initia-
tiver, der med fordel kan kopieres verden over, er for eksempel:
 

https://noah.dk/materialer/rettigheder-hvem
https://noah.dk/materialer/fri-handel-hvem-konsekvenser-af-eus-handelspolitik
https://noah.dk/materialer/fri-handel-hvem-konsekvenser-af-eus-handelspolitik
https://noah.dk/materialer/fra-rettighed-til-vare
https://noah.dk/materialer/kurs-mod-baeredygtig-handel-en-handelspolitik-borgerne-og-miljoet
https://noah.dk/materialer/kurs-mod-baeredygtig-handel-en-handelspolitik-borgerne-og-miljoet
https://noah.dk/materialer/livet-efter-vaeksten
https://noah.dk/materialer/modvaekst-omstilling-til-fremtiden
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