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Kan vi Occupy vores omverden? Kan vi Occupy kulturen? Kan vi Occupy Alting?  
Og hvorfor siger vi ikke bare BZ - lissom i 80’erne?! 

Vi vil gerne invitere dig til at overveje disse spørgsmål, for vi har ikke alle 
svarene. Måske har du? 

Jeg er en af de 99%. Jeg tror på at du og jeg må tage over. Vores politikere og 
erhvervsledere er  ikke længere de rette til at forvalte og afgøre vores livsvigtige, 
samfundsrelevante spørgsmål. Den slags må ikke foregå uden debat og engage-
ment! Vi har hørt svarene før: Mere vækst! Bedre konkurrence! Arbejd hårdere! 

Det virker ikke folkens.

Vi må sørge for at banken opfører sig ordentligt. Vi må sikre os at staten ikke 
tager den lette vej. Vi må værne menneskene mod finanskriser - ikke aktionær-
erne. Vi må huske, at uddannelse og hospital er gratis for samfundet. Vi må stoppe 
bankpakkevanen,  og ikke længere støtte dem der udnytter samfundets 
kreativitet og arbejdskraft (også kaldet økonomien) i deres egen snævre interesse. 

Siden 2008 har det stået uhyggeligt klart at vi ikke er tjent med det nuværende 
globale økonomiske system. De forsøger at snakke det væk, men det er tid til 
forandring.

Er du en af de 99%?

- Jakob Garde, aktivist i Occupy Copenhagen

Vi er de 99%

foto: Filip S. - Lillit .dk
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OCCUPY BEVÆGELSEN
Fra Tunesien  til Wall Street & beyond - Lidt historie

D. 18. december 2010 satte en tunesisk grønthandler ild til sig selv i protest efter 
politiet havde beslaglagt hans grøntsagsvogn. Kort tid efter brød der demonstrationer 
ud i Tunis, der bredte sig til resten af den arabiske verden hurtigere end nogen kunne 
nå at sige ”planøkonomi”. Unge som ældre blev grebet af et momentum af at det 
nuværende system kunne ændres, og muligheden for en større demokratisk medind-
flydelse i eget land synes ikke længere helt umulig. Folket krævede at blive hørt, og 
verden kunne snart følge med på unge egypteres twitter opdateringer fra kampene på 
Tahrir pladsen og vidne et verdenshistorisk oprør som snart blev døbt Det arabiske 
forår.

I maj 2011 rejste en folkebevægelse sig i Spanien, direkte inspireret af det arabiske 
forår, og som reaktion på den økonomiske krises mærkbare konsekvenser. I Spanien 
krøb arbejdsløsheden blandt unge (15-24 år) helt op på 44,4 % og frustrationen var 
overvældende. Her var det ikke en diktator folket opponerede mod, men en indignation 
mod det korrumperede politiske- og økonomiske system, som fik hundredtusindvis af 
folk på gaderne. ”Democracia reál ya!”, ”Los indignados” og ”15M”, fik hastigt bred 
opbakning i befolkningen.

I September samme år opfordrede aktivistgruppen 
Adbusters folk til at “Occupy Wall Street” i deres 
månedlige magasin. Også internet-aktivistgruppen 
Anonymous var involveret. Hensigten var at lave 
en fredelig direkte aktion, som skulle forhindre 
finanseliten i New York i at komme på arbejde og 
derigennem sætte fokus på en grotesk skævfordel-
ing af ressurser, som følge af en udemokratisk 
pengemagt. 1% sidder på 40% af ressurserne i USA 
lød den faktuelle kritik - og deraf opstod sloganet 
“We are the 99%”. Den symbolske aktion slog sig 
ned i den nærtliggende Zuccoti Park, hvor bevæ-
gelsen voksede støt dag for dag. Snart var der flere 
tusinder samlet i Zuccoti Park, og begreber som 
“human microfone” og “general assembly” blev 
kendetegn for bevægelsens konsensus demokrat-
iske arbejdsform.



Politiske personligheder som Noam Chomsky, Michael Moore og Slavoj Žižek udtrykte 
deres begejstring for folkebevægelsen og delte dens kritik.

Mens medierne havde travlt med at dementere bevægelsens målsætninger som vage og 
uklare, arbejdede Occupy Wall Street på højtryk på at formulere grundkritikken. Det blev 
til bevægelsens første offentlige dokument, vedtaget ved konsensus på general assembly.
Declaration of the occupation of New York city blev offentliggjort d. 30. September 2011. 
Læs det her: http://www.nycga.net/resources/declaration/
  
Fænomenet Occupy spredte sig hurtigt til andre amerikanske byer og til resten af ver-
den – lige fra Edinburg til Sydafrika og endda Antarktis. Den 15. Oktober var mere end 
2000 byer verden over “Occupied”. Den internationale demonstrationsdag blev markeret 
i København af en Rådhusplads fuld af Occupy-sympatiserende demonstranter. En lille 
gruppe valgte at danne en belejring på pladsen og Occupy Copenhagen var født. 
Belejringerne af offentlige centrale pladser i byerne blev en mulighed for at engagere 
almindelige mennesker i inspirerende samtaler om demokratiets tilstand, på tværs af par-
tipolitiske interesser. I Danmark gav mange udtryk for et uforløst håb om forandring, og 
udtrykte skuffelse overfor den nye regering allerede en måned efter valget. “Rød eller Blå 
- det kan sgu snart være ligemeget”. 

Besættelserne af offentlige steder faldt bestemt ikke i god jord hos politikerne verden 
over, og mange steder blev politiet sat til at rydde lejrene. I Oakland gik politiet særligt 
hårdhændet til værks og det førte til voldelige overgreb fra ordensmagten på trods af 
demonstranternes erklærede ikke-voldelige profil. En ung mand blev skudt i hovedet un-
der episoden og videoen sendte chokbølger verden over. Dette til trods, fik den ansvarlige 
betjent kun 10 dages karantæne, og yderligere politivold ramte snart flere Occupy lejre.

Men mens Occupy belejringerne mødte øget 
modstand, var bevægelsens betydning for det 
globale oprør ikke til at komme udenom. Den 14. 
December udråbte Times Magazine “The protest-
er” som årets Person of the year. De skrev blandt 
andet:

“In short, 2011 was unlike any year since 1989 
— but more extraordinary, more global, more 
democratic, since in ‘89 the regime disintegra-
tions were all the result of a single disintegration 
at headquarters, one big switch pulled in Moscow 
that cut off the power throughout the system. So 
2011 was unlike any year since 1968 — but more 
consequential because more protesters have more 
skin in the game.”



Hvad er status på Occupy bevægelsen nu, i Maj 2012?

Efter en modstandstung vinter, har der været mindre medieomtale af bevægelsen i første 
halvdel af 2012. Bevægelsen har dog på ingen måde ligget stille, og mange byer har for-
beredt sig på at mobilisere til Maj-aktionerne. Nye internationale samarbejder imellem Oc-
cupy og de spanske, sydamerikanske og asiatiske bevægelser har arbejdet på højtryk for et 
Global Spring.

I alle fløje er der blevet reflekteret og set fremad mod det næste vanskelige skridt. 
Det nye næste skridt er på vej i disse Maj aktioner, men hvor det vil efterlade os efterføl-
gende, kan vi kun se klart i tilbageblik. En ting er sikkert: Occupy bevægelsen har ændret 
måden vi debatterer på, måden vi demonstrerer på, måden vi tænker samfund på. Det er 
gået op for os at forandring ikke er noget vi venter på. Det starter hvor vi er, og vi er igang.

Hvis du vil vide mere, har Al-Jazeera lavet en skarp & stemningsfuld gennemgang, 
History of an Occupation, som varmt kan anbefales. 
Se den her: http://youtube/K4VLYGfGDZg

OCCUPY    [‘okju_pai]
verbum
1. At generobre noget som er blevet taget bort
2. At udfylde et tomrum



KONSENSUS DEMOKRATI
en kort introduktion

I hjertet i Occupy bevægelsen står generalforsamlingerne. Et rum hvor fællesbeslutninger 
træffes indenfor bevægelsen. Udfra princippet om et lederløst horisontalt deltagerdemokra-
ti, hvor ingen kan føle sig over eller under et andet medmenneske, har de forskellige occupy 
byer benyttet sig af variationer af den konsensusdekratiske model. 
 
Konsenus bygger ikke på ideen om flertalsafsteminger, men derimod ambitionen om at nå 
frem til en beslutning via en fælles meningsudveksling. Konsensusdemokrati er først og 
fremmest en kreativ tankeproces. Når vi derimod stemmer, overlades vi oftest til at vælge 
imellem to alternativer. Med konsensus, tager vi et problem op, spørger ind til deltagernes 
enthusiasme, ideer og bekymringer ved det, og komponerer et forslag, der bedst tjener alles 
vision.

Den omhyggelighed, vi udviser i en konsensus proces, for at høre alles meninger og væve 
dem ind i en helhed er et levende bevis på, at hver enkelt af os er vigtig. Men for at få kon-
sensus til at fungere, skal vi også være fleksible, være villige til at give slip. Konsensus 
betyder at din mening bliver hørt, men det betyder ikke nødvendigvis at du får din vilje.

Når alle deltager i udformningen af en handling, får vi alle en følelse af engagement og ans-
varlighed. Enhed er ikke enstemmighed, og indenfor konsensusdemokratiet er der plads til 
uenighed, for indvendinger, forbehold, for folk at træde til side og ikke deltage. 
 
SE/ LÆS MERE HER: 
- Consenus @ Occupy Wall Street: http://youtu.be/6dtD8RnGaRQ 
- http://genealogyofconsent.wordpress.com/2011/12/13/real-democracy-negotiating-difference-within-
consensus/



PLAZA ONE LOVE
beretning fra Occupy lejren

skrevet af Røsle Dyre

“Camping!

Occupy-bevægelsens mest kendetegnende feature må siges at være aktivister der 
sætter telt op, laver mad over bål – og overnatter midt i storbyen. Meningen med 
galskaben kan være svær at få øje på, hvis man da ikke selv er en af campisterne, der 
ildelugtende og glædesstrålende kan fortælle i timevis om det geniale ved frivilligt at 
flytte på gaden sammen med en masse mennesker, man ikke kender. 

Jeg var selv en af de personer, der flyttede til 1550 Rådhuspladsen fra første uge og 
boede der til den sidste rydning d. 21. december. Og jeg troede på det, jeg troede 
virkelig på Occupy-revolutionen; at bevægelsens globale ånd uundgåeligt ville på-
virke hr. og fru Danmark til at revurdere deres eget liv, generation og vores civilisa-
tions mål, drømme og hvad den har opnået. Revolution, spirituel illumination eller 
blot moral som ny grundsten i parlamentarisme; Hvad end løsningerne kan tænkes at 
være, så handler Occupy-bevægelsen om retfærdighed, og jeg tænkte, at et så filantro-
pisk budskab måtte være – hold nu fast – let at kommunikere (!); Og at det bedste jeg 
kunne gøre for at sprede det så hurtigt som muligt, ville være at gøre alt for at holde 
campen i København i live. 

Fra d. 15. Oktober til d. 21. December 2011, havde Occupy Copenhagen sit 
fysiske epicenter i lejren på Rådhuspladsen. Her holdt vi fællesmøder og talte 
med hinanden og med forbipasserende om samfundstilstanden, demokrati og 
Occupy. Her er et tilbageblik fra en stædig beboer.



Ideelt fungerer Campen som kernen i protesten i form af en døgnåben, levende manifesta-
tion af reel civil indignation med det økonomiske og politiske system. Samtidig som et 
fysisk sted til deling af information mellem mennesker, til at oplyse hinanden og udveksle 
idéer – ligesom fjernsyn, hvor man bare selv kan være med. Ideelt bruges campen af alle, 
og den er derfor lagt et super inkluderende sted – midt på gaden – hvor alle kan være. 
Ideelt er det er almindelig kendt (og brugt) af københavnere at der er åben mikrofon hver 
lørdag, og alle folk kender grundlaget for vores protest.



D. 15. oktober mødte 2000 mennesker op på Rådhuspladsen, og jeg forestillede mig, det 
ville gå hurtigt – at vi når foråret kom ville være en stærk, global forenet menneskehed, 
en bevægelse der vitterlig var de 99%, der ville have momentum og størrelse til at kunne 
forandre verden. Sådan gik det ikke, Occupy-bevægelsen er stadig en lille avantgarde, en 
til græsrodsbevægelse, som mange folk ikke kender, og rigtig mange ser skævt på (”de ved 
jo ikke hvad de vil”, ”det er bare en flok forhutlede hippier der vil lave bål”, ”få et job”) 
- men at det var ildsjæle, rendyrkede filantroper der droppede alt og boede i frivillig slum 
for deres kærlighed til menneskeheden er der ingen tvivl om, ej heller at jeg aldrig har 
opholdt mig et sted med så mange inspirerende samtaler og forunderlige idéer og jernhård 
retfærdighedssans.

I 2 måneder levede idealismen på Rådhuspladsen. Vi vågnede hver morgen i en bivuak vi 
havde bygget af paller og presenning, vi havde fået en masse soveposer doneret og lå tæt, 
så vi kunne holde os varme, også da vinteren satte ind med minusgrader. Der var vel om-
kring 2-10 mennesker der overnattede i campen efter de første par uger, og der knyttede 
sig lynhurtigt stærke venskaber mellem os. Sammen 24 timer i døgnet, sammen i absurde 
situationer (hvordan forholder man sig fx når man bliver truet med en kniv af en fuld 
grønlænder, der råber ”DU SKAL IKKE BELÆRE MIG” mens han forsøger at spå ens 
fremtid? Når Antony fra Antony and the Johnsons aflægger et visit? Eller når en ”aktivist” 
med bare fødder pludselig går amok og splitter campen ad og forsøger at angribe alle?), 
sammen midt om natten med et abnormt søvnunderskud for at holde vagt, sammen om en 
kritik af vores demokrati, som langt de fleste af os altid havde været alene med. 
    
Vi havde bygget et køkken (også ud af paller) hvor vi opbevarede mad og service, men da 
vi ikke havde elektricitet, blev mad og kaffe og varmt vand til opvask lavet over bål. Vi 
skaffede mad ved at tage mange mennesker på storslåede skraldeekspeditioner, syngende 
i ladet af en ladcykel på en natteøde Vesterbrogade, og havde faktisk mad nok til at kunne 
ernære alle de sultne i København, der lagde deres vej forbi Rådhuspladsen.

Det blev hurtigt vinter og tusmørke, og morgenerne gik med at ryste gang i benene og feje 
og rydde op – campen så ofte smadret ud efter en nat med mange besøgende. Dis, skole-
klasser på rundvisning i København, nye samtaler, nyheder fra fjerne egne af verden og 
sorte sække med skraldet kage og brød. Flyeruddeling til morgentrafikken.
    Og en konstant indsamling af nye byggematerialer; mange sider i min notesbog med 
digte og filosofiske idéer, klatreture i det lokale juletræ, suppe på bålet og evig lugt af røg.

Vores organisering var inspireret af resten af Occupy Wall Streets: Hver onsdag klokken 
17 holdt vi (og holder stadig) generalforsamling, hvor alt bliver besluttet med konsensus 
(sådan tager vi vores beslutninger uden ledere eller bestyrelse). Til disse møder blev der 
ofte brugt håndtegn, bl.a. ja og nej-håndtegn, ”you made your point”-håndtegn og veto-
håndtegn – for at få mødet til at glide hurtigere. Det var nødvendigt at have en arbejds-
gruppe af facilitatorer der samlede dagsordenen og sørgede for, mødet gled effektivt og 
uden skænderier (svært), så alle kan møde op og tage beslutninger om bevægelsens



organisering. Hver lørdag holdt vi ”folkemøde”, som var en dag med åben mikrofon så 
alle kan holde en tale, med musik og hyggelig stemning om aftenen. Til at tage sig af 
forskellige jobs og områder havde vi arbejdsgrupper, fx en gruppe der tog sig af hjem-
mesiden, en til at få folkemøderne til at glide, en til at researche og give information, en 
der arrangerede den ugentlige mandagsdebat osv. Arbejdsgrupperne blev koordineret på 
generalforsamlingen. 

At lære at organisere sig lederløst er at rive sig selv ud af en ”obey” vane og autoritetstro, 
som man bliver opdraget til at have. 

______________________
“Efter min mening var campen også et praktisk 

eksperiment på den anarkistiske ideologi – 
kan man have et samfund uden korrumperende ledere?”

______________

Konklusion: det kræver høj respekt for andre, tillid og selvjustits for at holde orden, men 
er det smukkeste i verden, når det fungerer. Ingen af os havde prøvet det før, men finpud-
sede intuitivt vores organisering. Konsensusdemokrati er mulig!

Ikke fordi det var lutter lagkage for os at holde campen levende. Problemer  af forskel-
lig slags besværliggjorde det at kæmpe for sagen. Vi blev angrebet af skinheads og måtte 
mange gange håndtere og pacificere aggressorer. 



Vi blev tiet halvt ihjel af den samlede danske presse og måtte hver dag håndtere afbrydende 
freaks og underlige folk. Når man laver et sted på gaden med varme, mad og menneskelig 
kontakt tiltrækker man uundgåeligt alle byens skæve eksistenser, dem der ikke kan sørge 
for sig selv, misbrugere, hjemløse. 

Vi kunne ikke andet end at behandle alle godt, og havde ikke hjerte til at smide nogen der 
manglede ly og kærlighed ud, selvom vedkommende ikke var en Occupy-aktivist. Internt 
var det egentlig ikke noget problem, men det gjorde at omverdenen tog os mindre seriøst. 

Medierne beskrev os som hjemløse, der prøvede at få et sted at bo med en diffus politisk 
undskyldning (som MetroXpres skrev: ”Grim revolution hærger Rådhuspladsen”), folk 
der gik forbi blev skræmt væk (man finder hurtigt ud af at danskere har en generel fobi for 
folk, der ikke er som dem selv), og nogle grelle gange fik nysgerrige besøgende fordrukne 
og ubehagelige tiltaler af uvenlige misbrugere. Og ja, det er sgu svært at stå og prøve at 
forklare sine idéer om direkte demokrati og et anstændigt samfund, mens en fuld mand går 
rundt og råber i baggrunden. 

At vi ikke kunne eller ville ekskludere nogle fra campen betyder at den bliver til delvis 
hjemløseshelter/herberg og delvis lejrbålsangsted til byens fulde folk, og begge ting er 
enormt forstyrrende for aktivister, der prøver at holde stedet rent og præsentabelt, og sam-
tidig prøver at lave seriøs græsrodsarbejde. Hver dag måtte vi tage os af dem, der ikke er 
velkomne i frisindede Danmark. Efter de to måneder i campen syntes jeg at alle – især poli-
tikere – selv burde prøve at bo på gaden og hver dag skulle tage sig af samfundets forsømte 
bagside.

3 gange blev vi ryddet. Den første gang var i slutningen af oktober. Jeg var ude af campen i 
et par timer, og da jeg kom tilbage fortalte en person, at politiet var kommet og havde kørt 
de andre til Bellahøj. Det er ulovligt at sætte telt op på Rådhuspladsen, og om årsagen er for 
at vise, at det fælles bedste ikke bliver prioriteret på Christiansborg rager ikke juriststaten 
et salatfad; de er hverken til at hugge eller stikke i (og hvis man gjorde det, ville man nok 
komme i fængsel på livstid). 

Anden rydning var jeg den eneste der blev arresteret. De ville rydde pladsen og jeg satte 
mig ind i et telt i skrædderstilling, de sagde at jeg skulle gå, jeg sagde at jeg ikke ville og 
forklarede dem hvorfor, så løftede to betjente mig ud, lagde mig i politigreb og gav mig 
håndjern på, holdt mig i en bil i en lille time, og satte mig ”fri” igen. Tredje rydning var den 
sidste hvor de kom kl. 5 om morgenen i 7 politibiler og 2 kommunelastbiler. Vi udsendte 
øjeblikkeligt en SOS-SMS og kravlede op på taget af campen. Vi miccheckede vores mani-
fest og blev så hevet ned og stripset, 14 mennesker kørte de i alt til City. 

Men det største problem for os var den manglende tilstrømning af nye aktivister og ge-
nerel dansk folkelig støtte. Der kom ikke nok nye til, og det sled på alle. Jeg har siden rejst 
rundt i forskellige Occupycamps i Europa, og alle steder er det samme problem: Occupy-
bevægelsen fik ikke fat i de 99% af alle mennesker. Men i den periode campen eksisterede, 
levede idealismen. Og det gør den såmænd stadigvæk. 



KÆRE MEDBORGERE...
pressemeddelse i forbindelse med rydning af 

lejren d. 21. December 2011

(Skrevet i fællesskab & kommunikeret via human-mic udover Occupy Campens tage, mens aktivisterne 
blev fjernet af politiet. Skråstregerne indikerer pauser for oplæseren.)

Kære medborgere og den danske frie presse//

Verden ryster i sin grundvold.// Vi står over for en bundløs krise,// som hastigt er i færd// 
med at hive os alle sammen med ned// i en hidtil uset menneskelig tragedie.// Der er brug 
for handling,// nu.// Derfor vores aktion.//

Occupy er en global bevægelse.// Vi er et talerør for den tidsånd,// der nægter at vende 
det blinde øje til,// at verdenskriserne stiger i omfang,// samtidig med at vores folkelige 
medindflydelse svinder ind.//

Vi har mistet tilliden til// det etablerede systems// underliggende interesse i// 
at iværksætte de nødvendige forandringer,// der er påkrævet.//

Vi nægter// at affinde os med Folketingets spin,//studehandler,//falske løfter// og i det 
hele taget// den umenneskelige kasino-økonomi,// hvis interesser politikerne tilgodeser.//
Occupy// er en ikke-voldelig folkebevægelse,// der vokser dag for dag// i takt med,// 
at flere mennesker indser krisens alvor// og nødvendigheden af bevægelsens frem-
gangsmåde.//

Vores metode// tager udgangspunkt i// folkets grundlovssikrede forsamlingsfrihed//ud-
videt til pladsbesættelse// i hjertet af det offentlige rum.// Ved indbyrdes oplysning// og 
konsensusdemokrati// bestræber vi os på// at befri ideerne// fra deres ideologiske spænde-
trøje// og sammensætte dem på ny// for at skabe et bæredygtigt samfund// og en anstæn-
dig verden.// Opvejer Rådhuspladsens æstetik// virkelig krisens alvor?//

Københavns Kommune// anklager lejren for// at være en skamplet på pladsen;//
vi// anklager deres undertrykkende fremfærd// for at være en skamplet på demokratiet!//
Vi er her for at sætte ideerne fri.// Vi er her for at indgyde mod og håb.//
Forandringen er mulig,// hvis vi giver plads til at høre hinandens stemmer// og arbejder 
sammen.// Vi er her ikke for at blive,// men for at forandre verden.// Og vi vil fortsætte 
med// at genopstå// indtil det lykkes.

Occupy Copenhagen

Se video fra rydningen her: http://www.youtube.com/watch?v=C8lzjboIds8



Hvor mange private jets kommer der ind idag?

Hvad skete der egentlig med Island efter de gik statsbankerot? Hvorfor har vi ikke hørt 
mere i medierne om vores nordiske naboer? Mød Hördur Torfason - sanger, skuespiller 
& aktivist fra Island.  Han fortæller her om en revolution med orange og køkkentøj. 

 foto: Filip S. - Lillit .dk

“Hvor mange private jets kommer der ind i dag? Vi var begyndt at spøge i Reykjavik.  
Der var en rig ung mand, der tog sin private helikopter tre-fire kilometer fra sit sommer-
hus ind til byen for at købe en hotdog. Han havde glemt penge, men en hotdog fik han.

Vi havde i mange år set, at rige mennesker dukkede op. De havde private jets og store 
yachts. De gik ind i politik og stjal penge, mens almindelige mennesker blev fattigere og 
fattigere. I Island siger vi: ”Hvis du skal røve en bank, så køb den først”. Og det var ikke 
fordi tyvene, som vi kalder dem, havde penge til at købe noget. De lånte bare af de andre 
tyve. En dag i 2004, hvor jeg var i banken, sagde bankdirektøren til mig: ”Du har været 
en god kunde. Vil du ikke have en million inden du går ud af døren. Ville det ikke være 
dejligt?” Nej, ellers tak var svaret. 

Og det hele passede ikke til vores måde at leve på i Island. Vi vil ikke have fattige
mennesker i vores samfund. Vi vil have råd til at mennesker kan trives. 



Jeg stillede spørgsmål hver dag foran Altinget
Det første jeg gjorde var at stille mig foran Altinget 11. oktober 2008. Her stillede jeg 
alle, der kom forbi de samme to spørgsmål: Hvad er der sket? Hvad kan vi gøre? Jeg stod 
der systematisk hver dag klokken 12, hvor Altingets medlemmer hentede frokost. Alle var 
usikre og de vidste ikke, hvad de skulle svare. Vi begyndte at mødes samme tid samme 
sted. 

18. oktober holdt vi det første møde. Jeg stillede en stor vogn og et sound system. Jeg in-
viterede kunstnere og folk fra universitetet til at holde taler og forklare det medierne holdt 
tilbage. Islændingene var uvidende om, hvad der virkelig var foregået. Medierne havde 
svigtet. De er styret af politikerne og ejet af de rige. Så jeg så det som min opgave at nå 
ud til folk. Medierne snakkede ikke om, at bankerne havde brugt milliarder på at føre os 
bag lyset. Jeg tror ikke på, at man holder en stor demonstration og så går hjem. Man skal 
gøre det systematisk.

Vi formulerede tre krav
Efter en måneds tid formulerede vi tre krav. Jeg spurgte folk: Er der noget, vi kan enes 
om? Ikke for meget og ikke for lidt. De tre krav blev, at regeringen skulle gå af, national-
bankens bestyrelse skulle gå af og finanstilsynets bestyrelse skulle gå af. Og så snakkede 
vi om en ny forfatning. Det formulerede vi ikke som et krav, men det lå som et under-
liggende krav hele tiden.

Orange og køkkentøj
Orange er en smuk farve. Det er solen og vores blod. Vi blev enige om, at det skulle være 
vores farve. Jeg skrev på Internettet, at alle der støtter fredelig revolution bruger noget 
orange. Orange begyndte at hænge i sympati fra butiksvinduerne og mange mødte op
med orange detaljer på tøjet. Nogle kvinder begyndte at møde op med køkkentøj.
Gryder, låg og skeer. De fortalte om, hvordan kvinderne havde gjort det samme i 2001 
under det økonomiske kollaps i Argentina. Det var et symbol på, at deres børn fort-
sat skulle kunne få mad. I starten var det vigtigste at holde gode møder med gode taler 
og ikke at lave larm. Men da vi nåede januar virkede det meget effektivt at larme med 
gryder, skeer og grydelåg og revolutionen fik navnet Køkkentøjsrevolutionen eller på 
islandsk det meget smukke: Búsáhaldabyltingin.  

Vi er ved at forandre Island
Nu tre et halvt år senere er tingene begyndt at forandre sig. Vi fik vores tre krav igennem 
og jeg holdt op med at stå ved Altinget. Vi er nu i gang med at udarbejde en ny forfatning. 
Vi får et nyt skattesystem. Dem med lave indkomster betaler nu meget lidt i skat og de 
rige bliver beskattet langt mere. Vi har fået en offentlig anklager, der er ansvarlig for rets-
forfølgelsen af tyvene. De siger, at der omkring 80 anklager, der er ved at blive behandlet. 
Nu slås vi for forfatningen.”

uddrag af interview med Hördur Torfason, af Didda Larsen & Mikkel Wiese





Letter from Occupy Amsterdam

On the 15th of October, 2011 people from all over the world voiced their discontend 
over the current financial crisis, and the roles over their goverments in this. 
In Amsterdam this was organised on the Beursplein, and they could not have chosen 
a more symbolic place, for it is home to the first Stock Exchange in the world. On the 
first day the square and the surrounding streets where flooded by more than 7000 peo-
ple angry about the way things were going in the Netherlands. As with other countries 
in the world this gave rise to a more permanent form of demonstration, a camp, with at 
its height more than 200 tents.

Every Saturday for the following 5 weeks, a demonstration march was organized, with 
bands and speakers from all over the country attending. Also in week 3, in a very 
controversial move, a building was ‘occupied’ but it sadly failed due to bad 
organisation in the start and too much pressure from the outside. Occupy publicly left 
the building, after it was took over by junkies and criminals. 

In the meantime the camp itself was suffering from internal struggles, homeless &  
criminal problems, and declining attendance. On the 8th of December it was evicted 
for 75%. The remaining 25% kept going through the winter and remained a hub for 
demonstrations and meetings until the final eviction of the 24th of march 2012. On the 
16th of December, members from Occupy Utrecht publicly blockt a Office of the ING 
bank in Amsterdam. They remained there for over 3 hours and after they got violently 
removed, the members of Occupy Amsterdam directly occupied an office of the 
Rabobank a few hundered meters away. A few arrests followed, but al the prisoners 
were released from holding the following day. 

The day after the 24th of March eviction, occupy Amsterdam said goodbye to a 
physical camp with a successful Spring Event-Demonstration that was received well 
by both occupiers and the press. Occupy Amsterdam now lives on in the successful 
twice a month Occupy Colleges, where different themed evenings are organised with 
movienights, discussion and brainstorming sessions and Colleges by University 
Professors, Revolutionaries and just general people with good ideas.

Solidarity from Occupy Amsterdam To Occupy Kopenhagen,

Dirk.

from Amsterdam
with love



THE MINDSHIFT PILGRIMAGE
(or a lovesong to the travellers of occupy)

I roamed the docks of the old land, 
searching for a pram 
that would save my pride and property
from the flood coming to shore
When a stranger came up to me
and pointed at the arrows 
that marked my arms from wrist to mouth 
and asked me 
why I clenched 
to such sad convictions?

Then I visited the desert of my own evicted landscapes
and saw that emptiness 

was just a shadow 
that kept the sun from blinding me

and I followed the rail of destiny
until I no longer believed in it

and folded my map
into a complex paper-sculpture

that would leave my hands stained 
with ink, forever

I climbed the hills of San Francisco
looking for poetry that were to be mine
looking for truths that were to be questioned
and I met the ghost of Allen Ginsberg
who kissed my feet with a smirky grin
and told me to give up preferences

af Trine Dam Ottosen

_occupy poetry_



I found the streets of Copenhagen
through the smell of rainwashed concrete

running, as my body raptured in a 100 different ways
And I saw the shattered frames of ideologies

floating as driftwood on the old canals
passing pillars made of ancient clay

that used to carry churches and lighthouses

I danced through corridors of enthusiastic crowds
and you wrapped me in your arms
when I curled up naked 
joyful but fearful
of how fragile this can be
Be curious, you say
be brave and humble
and I cannot tell if you are whispering or shouting
but frankly my dear, I don’t give a damn!
‘cause your voice is tender with transformation
crisp with courage
and clear with compassion
and I trust the eyes of the honest
the traveller with wings
and bleeding feet

I will cherish the vulnerable, the courageously irrational
and keep it with dignity as a scarab on my chest
for we have joined the caravan of hope
and we are bathing in ponds that will lead us to the sea
eventually, making symphonies
as crickets in the grassland
turning no-mans land
into unity bands
when we sing, 
   in the choir, 
      of change
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Camps er ikke den eneste måde hvorpå Occupy 
bevægelsen verden over har kommunikeret 
sit budskab på. Siden Oktober er det blevet til 
mange utraditionelle aktioner, der fx direkte 
indflyder finanssektoren direkte (som de 
organiserede ”buy nothing”-dage) eller kan få 
folk til at trække lidt på smilebåndet. 

 

I hele maj måned afholdes der en anderledes 
protest mod G8/NATO i Chicago, hvor der 
måneden ud er arrangeret et aktivist
program med offentlige debatter, relevante 
workshops og demonstrationer. I Europa tager 
en masse aktivister til de europæiske aktions-
dage d. 12. maj  i Frankfurt for at ”blokkupere” 
den Euopæiske Centralbank! Herhjemme 
markerer vi den globale aktionsdag 12. maj med 
gadeteater, optog og taler og musik.

Har du flere idéer til aktioner? Kom og del dine tanker til vores ugentlige general-
forsamlinger eller find os her: www.occupydenmark.dk

Til en gallaforsamling lagde aktivister sig på 
jorden med en rød løber over sig og bad de 
rige gæster ”walk the human red carpet” - 
symbolsk understreget at overklassen træder 
på befolkningen. Der bliver også holdt et væld 
af flashmobs og små spontane aktioner.

Af de større og mere præcist organiserede af 
slagsen hører Occupy Oaklands ”Occupy the 
ports”-aktion, hvor en havn blev blokeret under 
en generalstrejke, der bl.a. involverede last-
bilschaufførerne der parkerede sine lastbiler
i alle indkørsler til havnene for at sætte en kæp i 
hjulet på Goldman Sachs shipping-forretninger. 



MANDAGSDEBAT
Slip tanken fri - uddrag fra debatoplæg

Mandagsdebat er en ugentlig debataften med skiftende oplægsholdere, hvor vi sam-
men kan fordybe os i filosofiske og politiske diskussioner. Hensigten er at skabe et 
erkendelsens rum hvor forskellige mennesker kan dele reflektioner, viden, argumenter, 
fortolkninger og visioner; et forum hvor nye idéer, samarbejder og initiativer kan opstå. 
Til Mandagsdebat skal vi ikke nødvendigvis blive enige - her gælder det om at slippe 
tanken fri. Initiativet har kørt henover efteråret og vinteren i Støberiets kulturhus. 
Her er et uddrag fra 2 af oplæggene.

Uddrag fra oplægget “Født til forbrug?”
af Lars Munck

Al verdens plasticaffald skvulper rundt i verdenhavene, og samles langsomt i et par få 
store malmstrømme. En af disse malmstrømme ligger i Stillehavet og fylder et areal på 
størrelse med Tyskland. De kan ikke ses fra satelit, men tager man et kig under over-
fladen vil man kigge ind i en tåge af miliarder af meget små stykker plastik. Inde i tågen 
dukker der farverige stykker op af skruelåg, lightere og halve kuglepenne.

Da naturfotografen Chris Jordan, ankom til den lille stillehavsø Midway opdagede han 
at øens landskab var fyldt med ligene af albatrossfuglens unger. Det blev til en 
vanvittig smuk og gruopvækkende dokumentarfotografisk serie. Hvad han bevidnede 
var, at at der var en sammenhæng imellem den igangværende udrydning af denne store 
fascinerende fugleart og de plasticposer og lightere der havner i vandet. Forklaringen 
skal findes i når albatros-moderen søger efter mad, så kan hun ikke kende forskel på 
blæksprutter og farvet plastic, og fodrer deres unger med det giftige affald. Hun har 
ingen chanche for at tro andet end at det her er tale om blæksprutter som er mad til dens 
unger. Men når en unge er  fyldt op med hvad der vil svare til et ølglas med plastic, kan 
kroppen ikke holde til det mere, og den kollapser. Plasticcen, der engang for bare et 
halvt århundrede siden, blev hyldet som den moderne tids nye vidundermateriale, 
er blevet en farverig dræber for en af verdens største fuglearter.

Mit debatoplæg i aften er et patchwork, af historiske fragmenter og andres analyser som 
undersøger spørgsmålet: Har vi skabt en samfundsmaskine, hvor vi mennesker fødes til 
forbrug? Og hvilken konsekvens har det for os at forbrugstanken står så centralt i vores 
samfund?



Når jeg siger forbrug, mener jeg et 
forbrugersystem som er tæt forbundet med 
markedskræfternes behov for at vokse. 
Det er væksten konstante akkumulering for 
at overleve, som opretholdes i denne 
forbrugsmaskine. Hvis vi kollektivt 
besluttede os for at stoppe med at forbruge, 
ville der ikke være nogen vækst og markedet 
ville kollapse.

Men lad os starte lidt tilbage i tiden. I 1930’ernes depression hyldedes troen på frem-
skridtet og aldrig før havde man set så stor en kollektiv satsning på nye opfindelser 
og produkter inden for alle felter. Amerikanerne opdagede med indtrædelsen under 2. 
verdenskrig at der var penge i krig og masseproduktionen fik for alvor fat. Det førte til 
en accelerering af den industrialisering vesten havde gennemgået, og efterkrigstidens 
boom i den vestlige levestandard forandrede verdenssamfundet på få årtier. Dette har 
medført at vi i vesten idag aldrig mangler noget, og på den anden side kan vi ikke få 
nok af nye ting. Aldrig før har menneskeheden på planeten Jorden haft så meget, og på 
samme tid haft så lidt... Hvordan er vi kommet hertil?

Dagen efter 9/11 i New York, holdt lederen af den traumatiserede nation en tale til sit 
folk. I den tale ville man forestille sig at han ville vælge at tale med fortrøstende ord til 
den sørgende befolkning, men i stedet valgte præsidenten at sige: ”Go back shopping”.
 Man kan undre sig hvorfor  det lige netop var det budskab. Men kigger man på propa-
ganda-teknikkens historie er det måske ikke mærkeligt. Fænomenet propaganda skulle 
man tro stammede fra nazi-tysklands propagandaminister Goebbels, men i 
virkeligheden lånte han ideen fra den dengang vilde og purunge amerikanske 
reklameindustri.
 
Alle der har kastet et blik på mig, har efterhånden opdaget min lidenskab for vintagetøj. 
Hvis folk nysgerrigt spørger hvorfor, plejer jeg fortælle folk 2 grunde. 1. fordi jeg 
elsker æstetikken fra den gyldne jazztid, og den anden grund er politisk forbrugermod-
stand. Tænk på at det tøj jeg bærer til dagligt er 70-80 år gammelt. Hvordan kan det 
være at det holder så lang tid, når H&M’s tøj må bukke under efter et par måneder? 
Er det fordi det gamle tøj er lavet af god kvalitet og godt håndværk? Kunne H&M så 
ikke lære lidt af det? 
 
I 1950’erne skabte amerikanske økonomer en ny hær af special ingenører der arbejdede 
intenst på at skabe vidunderlige produkter der stik imod tidligere tradtitioner ikke skulle 
være af kvalitet og godt håndværk. Snart var den gamle ingenør blevet  arbejdsløs, og 
det nye hotte var kun at designe produkter ringere kvalitet, og med så kort levetid at 
forbrugeren efter kort tid måtte smide det ud og købe nyt.



I filmen Glødepære konspirationen, får vi at vide at de første opfundne lyspærer kunne 
brænde op til 2500 timer. De førnævnte ingeniører blev sat på at sætte levetiden ned til kun 
1000 timer. Hvorfor? Jo så vi ville købe flere glødepærer. Et ikke så kendt aspekt af den 
kolde krig, byggede på det faktum at Vesten anså det sovjetiske produktapperat så effektivt 
at det blev anset for at være en trussel imod den amerikanske  “way of living”. De fik et 
chock da sovjet viste en anden model, hvor man på trods af konstant resurceknaphed brugte 
sin kreativitet til at få ting til at holde længere. Idag brænder er en moderne kinesisk lyspære 
i snit 5000 timer.
 
En vigtigt ansvar for udviklingen af denne “køb og smid væk” kultur, findes hos den ameri-
kanske økonom Victor Lebow, som i foråret 1955 skrev disse ord i en epokegørende artikel 
i “Journal of Retailing”:

“Vores  enormt produktive økonomi kræver, at vi gør forbruget til vores måde at leve på, 
at vi gør vores køb og forbrug af varer til et rituale, at vi  fremover søger vor åndelige 
tilfredsstillelse, vores tilfredsstillelse af egoet, i forbruget. Målingen af social status, social 
accept, prestige, bør fremover findes i vores forbrugs mønstre. Jo mere vi kan presse  indi-
videt til at konformere sig til sikre og socialt accepterde standarder, jo mere vil denne føle et 
behov for at udtrykke sine menneskelige  ambitioner og individualitet igennem hvad denne 
bærer af tøj, hvilken mad de spiser, hvilket køretøj de kører, hjemmet de bor i, spisevaner 
og  hobbyer…”

Han skriver også:
 
“…Disse  varer og tjenester skal tilbydes forbrugeren i en lind strøm. Vores økonomi kræver 
at varer skal forbruges, brændes op, slides op, udskiftes, og kasseres i et stadigt stigende 
tempo. Vi er nødt til at have en befolkning der spiser, drikker, kører, og lever i et stadigt 
mere komplekst og krævende forbrugsmønster, og dermed et fordyrende forbrugsmønster.” 
 
Hvad der altså her egentlig kun var planlagt til kun at skabe en kortsigtet  økonomiskt for-
spring efter krigen, blev forlænget permanent og spredte sig til resten af verden.
Og “We’re lovin it” ?
 
Da optøjerne i London brød ud i august 2011, skyndte Premierminister David Cameron 
sig at tage skarp afstand fra uroen og især fra hændelsen hvor en tilskadekommen fyr blev 
bestjålet af mænd der lod som om de ville hjælpe ham. Han skyldte det på kaldte det “tegn 
på et sygt samfund”. Det kan der måske være noget om...
 
Men hvorfor er det sygt? Fordi det ikke var de hungrendes plyndinger for at skaffe brød. 
Det var de diskvalificerede forbrugereres plyndringers efter en ipod. Den diskvalificerede 
forbruger som tudes ørene fulde af at være en god forbruger, og når denne marginaliserede 
person ikke har råd, hvad gør man så? Man tager sin ret. Alle har ret til en ipod. Alle har ret 
til et fedt køkken.



I det moderne vestlige samfund er din identitet så bundet op på din købekraft som forbru-
ger, at det bliver altafgørende for en såkaldt underklasse at signalere velstand igennem 
middelklassens produkter, for derigennem at “snyde” sig op i det sociale hieraki.
Det samme gør sig gældende i afrikanske byer, hvor jagten på vestlige status symboler 
fylder mere for mange unge end bæredygtighed og langsigtede visioner. 
 
Men kan de ikke bare få sig et job? Eller er det rigtigt at vi er ved at skabe et “prekariat”, 
en enorm arbejdsstyrke som slås om mindstelønsjobs for overlevelsens skyld?

Maskinerne er her, de puster rytmiskt og utrætteligt produkter ud. Men, hvem arbejder de 
egentlig for? Mennesket? Aktionærerne? Forbrugeren? Maskinerne blev hyldet ved den 
industrielle revolution og målet var en dag at menneskeheden skulle arbejde mindre. Er 
det sket? Eller er det der skulle befrie os, blevet til tyve i natten som blot agerer tjenere 
for feks. den moderne fødevareindustri der lider af så mange etiske problemmatikker at 
der må bruges flere og flere penge på reklamebureauer der kan fortælle idylliske historier 
om dyrene på den lille bondegård. Selv kigger jeg med undrende øjne på kassedamen i 
Føtex tæt på vesterbro torv. Hun sidder ikke ned. Hun spæner paniskt rundt mellem de 
nye automatiserede betalingsmaskiner der hyler op med fejlmeldinger, og ved siden står 
kunderne ser ud som om de er lige er faldet ned fra månen. Jeg spørger mig selv om der 
kommer flere kassedamer ud af det, eller det gør min mælk billigere? Jeg skynder mig hen 
til en klatøjet lønslave i kasse 2., som efter at have scannet mit bekræftende blik og smil 
stikker mig en gratis skrabelod som et lille tegn på tak. (...)
 
Afsenderne i denne forbrugermaskine: reklameindustrien, udvikler hele tiden nye og mere 
effektive måder at få os til at købe mere. En gennemsnits amerikaner udsættes for 3000 
reklameindtryk per dag, men der skal kul på. Idag scanner hjerneforskere i stigende grad 
menneskets hjerner for at opdage hvordan vi reagerer på  forskellige reklameindtryk, for 
at bedre kunne skræddersy kampagner til lige netop dig.

Aldrig før har vi set så mange børn stemples med diagnosen ADHD, depression, etc.
Hvad gør det ved vores åndelighed? Som bekymret forælder der måske ikke tror at piller 
er løsningen på alt, vender vi os måske efter svar på internettet. Og den der søger vil få 
svar… eller hvordan er det lige det er idag?
 
Internettet er allerede inden for de sidste år ved at blive så personaliseret af tjenesterne 
som Google og Facebook, at de vi får tilbage i et søgeresultat er helt baseret på hvad et 
netværk af robotter er kommet frem til ved at analysere dine private internetvaner. Hvis to 
forskellige personer feks. googler ordet “egypten”. Vil den ene blive tilbudt links om krig 
og demonstrationer og en anden ferietilbud og gode dykkersteder. Kunne man forestille 
sig at Googles robotter en dag blev fodret de førnævnte hjerneforskningsreultater? 
 
Har vi mennesker udviklet os frem til et perfekt stadie hvor moderne økonomi og men-
neskelige liv kører i tandem? Eller er vi så viklet ind i vores forbruger-spind, at vi ånde-
ligt set - ligesom Albatrossen ikke længere kan skelne mellem plastic og blæksprutter?



Fotos: Chris Jordan
Se Chris Jordans billedserie på:  www.chrisjordan.com



Uddrag fra oplægget “Menneske vs. Person” 
af Peter Hauberg-Lund Laugesen

Hvad er et menneske? Et menneske er til at starte med skrøbeligt. Dets skæbne er overladt 
til andre, dets udvikling henimod at blive en person med egenskaber og karaktertræk er 
overladt til andre og andet, dog ikke fuldstændigt. Jeg tror på visse tilbøjeligheder - bl.a. 
i generne, som er barnets første fysiske realitet - tilbøjeligheder i hver enkelt, der gør at 
alle er forskellige allerede fra da sædcellen befrugter ægget. Og fra da af har mennesket et 
miljeau, livmoderens miljeau. Drikker moderen spiritus under graviditeten, så at 
menneskebarnet bliver påvirket af at få smagt lidt for tidligt på disse berusende dråber? 
Eller er hun sund, veloplagt og fyldt med forelsket lykkefølelse? Eller er hun stresset, 
deprimeret og ængstelig? Videnskaben beretter om følelsernes og sindsstemningernes 
påvirkning af fosteret; følelser og sindsstemninger manifesterer sig i fysisk realitet og 
påvirker derfor barnet, der intet andet er end fysisk realitet. I fosterstadiet er miljeauet i 
livmoderen barnets eneste påvirkning og det har intet at stå imod med. Det formes.

Menneskebarnet bliver så født ind i verden. Det har ikke bedt om det, og det er ikke 
forberedt på det. Det har intet effektivt sprog, det kan ikke klare sig selv. Det kan ikke 
flygte, ikke slås, ikke skaffe føde. Det skal hjælpes og det skal beskyttes. Det tager 
forældrene sig forhåbentlig af, men hvordan? Hvad er forældrenes ønsker på barnets 
vegne, hvad skal menneskebarnet blive til - med andre ord; som hvilken person skal det 
fysisk fødte menneskebarn fødes? 

Barnet er radikalt åbent overfor alt. Barnet tænker ikke kritisk, for så vidt det overhovedet 
tænker. Jeg tror, at vi i ethvert nyfødt barn vil finde muligheden for at udvikle sig til en 
skruppelløs snigmorder, en amoralsk forretningsmand og en egoistisk, snæversynet per-
son. Og vi vil finde dispostionerne og tilbøjelighederne til at blive en selvopofrende vel-
gører eller en anstændig, kærlig og ansvarsfuld person. Og vil vil finde muligheden for at 
udvikle sig til en konservativ, adlydende, intetsigende og socialt medløbende person.
Menneskets kommende egenskaber og karaktertræk afhænger af hvilke tilbøjeligheder, 
der bliver stimuleret. Eller gør de? Hvordan fremkommer egenskaber og karaktertræk hvis 
ikke i den formgivende proces menneskebarnet gennemgår over tid i sit miljeau? 
Hvis forældrene ikke overlader persontilblivelsen til tilfældighederne, hvordan stimulerer 
de da de ønskede tilbøjeligheder? Hvordan stimuleres personfødslen? Lærer man fx. 
værdien af fred, hvis man bliver holdt fra at opleve krig? Bliver menneskebarnet en 
moralsk person, hvis det ikke overværer amoralske gerninger?

Hvad er forholdet mellem forældre og samfund og samfundets idé og propaganda? Tænker 
forældrene at barnet skal udvikle egenskaber og en indstilling, der møder kravene fra det 
arbejdsmarked og den samfundskultur, som de selv er en del af? Videregives samfunds
ånden slet og ret? Og hvad er samfundsånden?



Hvad er en person? 
I en person og en persons existens konfronteres vi med den svære opgave, det er at være 
noget som helst. Når alt flyder, når alt udvikles og udvikler sig og konstant indgår i 
forandrende relationer, hvordan kan vi da tilskrive personen nogle karaktertræk og 
egenskaber vi kan regne med? Vi er altså i legens, i kontrakternes og aftalernes domæne. 
Vi er i teater.

Ordet person betyder oprindeligt maske. Man kunne spøgende og spørgende sige, at vi er 
nødt til at tage en maske på, når vi er personer, simpelthen for at fastfryse vores egen-
skaber, karaktertræk og tilbøjeligheder i et billede, som vi kan regne med står fast.
Tror vi, at vi er, hvad vi er? (...)

Hvis det er personen, der handler, hvem er det så, der tænker? Hvem er det, der foragter 
sig selv? Hvem er det der reflekterer over sig selv, sin mening og gerning? Og bør vi ikke 
inddrage disse sprækker og kløfter i andre for at forstå dem? 
Altså at der er tusinde viljer på spil. I og med at personen kun kan udføre én handling 
per situation, er der kløfter mellem hvad personen gør og alle de viljer, personen ikke 
handlede på.  Andre kan - og bør i min mening - dømme personen på det personen gør, 
men aldrig forglemme at den fulde forståelse af personen indfinder sig ved at indse hvad 
personen kunne have gjort, hvad personen ikke gjorde og i visse tilfælde hvad personen 
gerne ville have gjort. Dette perspektiv er højst brugbart i Occupy-reflektionen; Folk er 
måske ikke zombier, som nogle engang imellem arrogant, frustreret og nedladende 
udbryder. Folk er måske feje, men de er ikke ensidige. Endnu engang; der er tusinde 
viljer i spil.

Mennesket altså. Mennesket bliver født som menneske til en tidsbegrænset rejse i en 
uafsluttelig søgen  efter SIN person. Mennesket går igang med en dannelse i omgang 
med det allerede dannede - det allerede dannede, der på sin side også er igang med at 
omdanne sig, altid.

Vi bliver selvfølgelig også nødt til at reflektere over samfundet. Vi bliver nødt til at tage 
kulturen, mentaliteten, systemets logik og det politiske teater med i vores overvejelser.

Til det kan vi bruge Marx og skabelsesspørgsmålet; Er det menneskets bevidsthed, der 
determinerer samfundets tilstand eller er det samfundstilstanden der determinerer men-
neskets bevidsthed? Til det spørgsmål indvender Marx selv i sin 3. tese om Feuerbach: 
“3. Den materialistiske lære om omstændighedernes og opdragelsens forandring glem-
mer, at omstændighederne netop forandres af menneskene, og at opdrageren selv må 
opdrages. (...) Sammenfaldet mellem omstændighedernes ændringer og den menneske-
lige virksomhed eller selvforandring kan kun opfattes og rationelt forstås som 
revolutionerende praksis.”



For mig at se består en friånd af kritisk tanke, perspektivisme og mod. Vort sam-
fund er ikke ligefrem præget af en overflod af friånder. Hvordan kan det være? 
Var det ikke meningen, at vi skulle lære at tænke selv i skolen, sætte spørgsmål-
stegn? Har pressen via deres journalistiske etik ikke forpligtet sig til at referere 
til og åbne op for friåndens domæne? Modigt at problematisere moral, normer 
og politiske idéer. (...)

Edward Bernays grundlagde det første PR-kontor i New York i tyverne. Han er 
nevø af Sigmund Freud og koblede dennes psykoanalyse med demokrati - på en 
meget bizar måde, kunne man tilføje. 

For Edward Bernays betyder demokrati, at folket skal have følelsen af at styre, 
mens han selv og hans kompagnoner styrer. Bernays skriver skuespillet, så alt 
forløber ordentligt, så menig mand ikke køber det forkerte produkt, ikke vælger 
den forkerte præsident, ikke går i krig medmindre det er for at undgå økono-
miske tab eller udvide forretningsmulighederne osv. Det er så overladt til de 
mange at leve i denne kontrollerede verden, der er fyldt med symboler og for-
holdsvis tømt for spænding og afgørende elementer.

Kvinder der røg offentligt, blev set skævt til, Bernays, hvis kunde er American 
Tobacco Company hyrer kvinder til at ryge til Easter Day Parade i New York. 
Han får linet fotografer og journalister op til at fotografere det og skrive om det, 
og giver dem frasen, Torches of Freedom. Bum, så steg cigaretsalget til kvinder.



“Den bevidste, overlagte og intelligente manipulation af massernes organiserede normer 
og meninger er et vigtigt element i et demokratisk samfund. De, der manipulerer denne 
usete mekanisme i samfundet udgør en usynlig regering, som er vort lands sande regerende 
magt. Vi bliver regerede, vores sind bliver modelleret, vores smag bliver formet, vores 
idéer bliver foreslået og dét i høj grad af mænd vi aldrig har hørt om. Dette er et logisk re-
sultat af måden vores demokrati er organiseret. Et enormt antal mennesker må samarbejde 
på denne måde hvis de skal leve sammen som et velsmurt og velfungerende samfund.” 
(p. 37, Prop)

“Det er ikke normalvis indset, hvor nødvendige disse usynlige ledere er for, at vi i vores 
gruppeliv kan fungere ordentligt. I teorien kan enhver stemme på hvem han har lyst til. 
Vores forfatning forestiller sig ikke politiske partier som en del af regeringsmekanismen, 
og de der har lavet rammerne, har i vores nationalpolitiske domæne ikke kunnet se noget 
lignende den moderne politiske maskine for sig. Men de amerikanske vælgere fandt snart 
ud af, at uden organisation, retning og ledelse ville deres individuelle stemmer, måske ud-
delt mellem hundredvis af kandidater, ikke skabe andet end forvirring. Den usynlige reger-
ing, i form af de først politiske partier, opstod nærmest fra dag til dag. Siden da er vi blevet 
enige om, at for enkelthedens og det praktiskes skyld, skal partimaskinerne indsnævre 
valgmuligheden til at bestå af to kandidater, måske tre eller fire.” (p. 38, Prop.)

Bernays problematiserer kommunikationen mellem millioner af mennesker. Opfindelser og 
videnskabelige fremskridt skal kommunikeres til den brede befolkning så denne kan tage 
opfindelserne i brug. Opfindelserne skal bruges til forbedringens af befolkningens 
omstændigheder, men er der ikke et problem ved at den såkaldte forbedring eller blot 
forandring af befolkningens livsomstændigheder bestemmes ovenfra? Hvordan kan de få 
ledere vide hvad der er bedst for de mange? Og hvilken mulighed har den enkelte for at 
vurdere, hvad der er bedst for ham eller hende, når propagandaen er så konsekvent og 
gennemstrømmer alle samfundets aspekter? - børnehavernes pædagogik, folkeskolernes 
pensum og indlæringsteknikker, universiteternes forskningsområder osv.  (...)

Min yndlingspoet, Arthur Rimbaud, skrev “il faut être absolument moderne” - man må 
være absolut moderne. Det moderne aspekt er det, der driver historien og skriver historien. 
Det moderne er det element, der modsætter sig at falde til ro i enhver samfundsorden.
Occupy-bevægelsen er absolut moderne. Kernen i denne bevægelse er, at alting ikke er 
godt nok, og måske endda at fundamentet for hele pisset er forrådnet og upassende.
Jeg er kun glad for at mennesket som sådan ikke kan leve som en myretue-person i det 
store system. Selvbevidsthed og kritisk tilgang til alt, hip-hip-hurra! Jeg vil gerne være 
med til at forandre omstændighederne, for at forandre persontilblivelsens miljeau. (...)

Hvilken idé beror vort samfund på? Og hvilken funktion forventes det pågældende men-
neske at udføre? Hvordan kommer påvirkningen til udtryk? Hvilke personer søger vor 
samfundsorden af skabe, og hvorfor? Anskuer vi os selv som midler til et højere mål - 
vækst, tilgivelse eller hvad har vi?



Jeg synes at kunne se at propaganda-demokratiet trives i bedste velgående. Og at vi 
borgere ikke trives - hverken som borgere, personer, mennesker, drømmere eller 
handlekraftige individer. Når vi bliver tiltalt som idioter, børn, irrationelle, pathos-
monstre, er det da rimeligt at forvente, at vi kan træffe kollektive beslutninger baseret 
på et højt reflektionsniveau? Er det rimeligt at forvente, at vi kan benytte os af en 
offentlig fornuft, når vi inviteres til at leve et liv i vores egen privatsfære, hvor vores 
private interesser er i højsædet? - når vi til valgene bliver inviteret til at stemme på det 
parti, der vil gøre mest for lige præcis os? Der hersker et fravær af visioner i vort 
samfund - intet sted kan vi tænke på det fælles. Undtagen i Occupy og alle de andre 
ædle initiativer, vi ser i disse tider.

Hvordan forholder vi os altså til mennesket og persontilblivelsen?
Er vi mennesker for dystre i vores grundvold til, at vi kan have store forhåbninger til os 
selv? Skal vi tænke økonomisk anvendelighed og lade barnet blive brugt som arbejder i 
en stor maskine det aldrig kommer til at forstå, fordi det kun får ekspertiseret indblik og 
ikke noget der ligner det store overblik?

Hvad er det, vi er med til? Og hvordan forholder vi os til det?”

Læs mere her:

Født til forbrug
VICTOR LEBOW Journal of retailing
http://hundredgoals.files.wordpress.
com/2009/05/journal-of-retailing.pdf

GLØDEPÆRE KONSPIRATIONEN
http://topdocumentaryfilms.com/light-bulb-
conspiracy/

Menneske vs Person
EDWARD BERNAYS Propaganda
http://www.historyisaweapon.com/defcon1/
bernprop.html



I STØBESKEEN
Projekter & samarbejdspartnere

OCCUPY konference Juni 2012

OCCUPYFISHBOWL#1: Sprækker i den økonomiske virkelighed

Mens politikerne fra højre til venstre dyrker ‘økonomisk realisme’, dvs. forsøger 
at indrette samfundet efter ‘den økonomiske virkelighed’, vil deltagerne i 
OCCUPYFISHBOWL#1 diskuterer mekanismerne, institutionerne og tankemønstrene 
der underligger og opretholder denne virkelighed. Er den begyndt at sprække? Er den 
ligefrem ved at gå i opløsning og falde sammen? Er det muligt at undslippe den? -og 
hvad indebærer det? Vi er ved at planlægge begivenheden, så følg med på adressen 
nedenunder for nærmere info om tid, sted & program.

*Fishbowl er en form for gruppediskussion indenfor rammerne af en formel konsensus-
beslutningsproces: Et antal personer med forskellige synspunkter mødes i en indercirkel 
for at diskuterer et givent emne, mens alle andre former en ydercirkel og lytter. Efter den 
aftalte tid mødes hele gruppen for at evaluere forløbet.

LÆS MERE HER: www.forårsrevolution.dk/occupykonference 



SKIFT BANK kampagnen
Dine penge i banken giver magt, så hvem lader du 
administrere din magt?  Det gælder om at finde en bank der gør mindst 
mulig skade, og måske endda investerer ikke bæredygtige projekter.

Her kan du finde en liste over alternative banker (Andels og Spareka-
sser), der arbejder for kunderne og ikke for aktionærene.

http://www.facebook.com/events/242043099227472/

Behandl os Ordentligt er en græsrodsbevægelse som arbejder tværfagligt og 
ikke-partipolitisk. Formålet er at give interesserede i Danmark mulighed for at samles om 
deres fælles arbejde for at forbedre forholdene for arbejdsløse. 

Læs mere her: http://www.behandlosordenligt.dk/51270060

Syntesetanken er en tænketank, der arbejder overordnet for en bæredygtig demokratisk 
udvikling. Syntesetankens reformforslag er første skridt mod en bæredygtig, demokratisk 
markedsøkonomi. Helt overordnet består reformen af en samtænkning af en pengereform 
med indførelsen af fuld grundskyld og basisindkomst.

Læs mere & download Syntesetankens reformforslag her: 
http://www.syntesetanken.dk/

BEHANDL os ordentligt



FORÅRSREVOLUTIONEN
Vil du med videre?

Den 12. maj samler vi os i Danmark og overalt på kloden i kampen for en anden verden.
Dagen er en international Occupy demonstrationsdag, der hylder 1-årsdagen for den 
spanske Democracia Real bevægelse, og markerer at vores kritik stadig er aktuel.

Bankerne, finanseliten og deres administrerende direktører fik økonomien til at kollapse 
og titusindvis af arbejdspladser til at forsvinde. Spekulanter og børshajer tager chancen, 
befolkningerne løber risikoen og regeringerne skaber ikke andet end gunstige forhold 
for dette vulgære eventyr for de få, finansieret af de mange. Almindelige menneskers 
penge og arbejdskraft bliver brugt til at betale for bankpakker, gyldne håndtryk og an-
den svindel. Vi vil stoppe spekulation i krig og tortur. Den profithungrende grådighed, 
der ødelægger miljøet, kroppen og maden. Politikere i lommen på finansmastodonterne. 
Den overdrevne overvågning og flere beføjelser til at slå ned på afvigere fra den ud-
stukne linje. Nok er nok!

Vi tager kampen op mod denne udvikling. Vi vil kæmpe for en anden retning. Vi vil 
genopfinde demokratiet, der hvor vi er. Lad os mødes og tale sammen, så vi kan
realisere en anden verden.

D. 12 Maj  kl 12.00  Sankthans Torv, København N
  kl. 14.00  Christiansborg Slotsplads, København K

forårsrevolution.dk



FORÅRSREVOLUTIONEN

Jeg kommer 12. maj fordi;

“Jeg ser et spildt potentiale i vores samfund og i menneskene i det. Et smukt potentiale 
som dør hen i forbrugermentalitet, stormen af dragende reklamer, livsstilseksperter, søgen 
efter rette hylde, passe ind, finde sin plads. Idealer, mode, samtalekøkkener, ikoner opstår 
fordi der i dag er skabt så stærke symboler at vi ikke kan andet end at indgå i dem, og så 
er det jo bare med at udstråle det rigtige.

Alt det som vi i dag stræber så hårdt efter – popularitet, velstand, vækst, villa, volvo, 
vovse og vandbassin – er for mig klart og tydeligt det der ødelægger vores fællesskab og 
empati. - Og vores stræben efter disse falske symboler på lykke fører i stadig større grad 
til angst, selvmord, depression, stress, skilsmisser, medicinering af børn og voksne etc.

Heldigvis tror jeg også på, at denne stræben i virkeligheden er en stræben efter kærlighed, 
anerkendelse og medbestemmelse. Men i vores samfund får vi kun snerten af disse følels-
er, vi mærker dem kun kortvarigt, og desperat opsøger vi dem igen og igen. Reelt bliver 
vi kun anerkendt som vores udseende og arbejdskompetencer- Vores arbejde og overflade 
bliver vores identitet.

Samfundet er en stor samling mekanismer der holder os i gang for at holde os nede.
Jeg tror, vi vil noget andet!

Endvidere har vores livsførelse og samfund en konsekvens som rækker ud over vores 
”civiliserede” vestlige samfund. Vores kyniske stræben efter rigdom, ødelægger sim-
pelthen verden. Intet kan vokse for altid, selv ikke økonomisk vækst, men i den blinde tro 
derpå har vi nu en verden som skriger på handling og forandring. Vi er midt i en økono-
misk krise, en demokratisk krise, en miljø krise, en menneskerettighedskrise og for hver-
dag der går, bliver disse kriser mere og mere alvorlige.

DERFOR 12. maj. DERFOR en samlet aktion hvor mennesker i fællesskab viser deres 
vilje til forandring! For der SKAL forandring til!
Jeg tror at vi må starte forfra, tænke vores samfund fra bunden. Vi skal lærer af historien, 
men samtidig tro på at fremtiden er ny og at vi kan gøre det umulige. Vi må tænke sam-
men, danne alliancer, stole på hinanden og give os tid til at skabe. Det er tid til at tro på 
drømmene. DERFOR 12. maj.”

25. april 2012, Elena Maria Askløf

Læs flere kommentarer og skriv dit eget personlige bud på:
http://foraarsrevolution.wordpress.com/derfor-kommer-jeg-12-maj/

Hvorfor kommer du den 12. Maj?
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International Assembly: Global May Manifesto

As hundreds of thousands of people around the world prepare to take to the streets 
this weekend as part of a global call for change, the International ‘Global Spring’ 
Assembly – an international and inter-movement assembly formed of supporters of 
Occupy, Take the Square and Latin American, African, Asian and Middle Eastern 
social movements – has released its first statement describing concrete suggestions 
for a ‘global change’.

The statement – the Global May Manifesto – calls for systemic change in the global 
economy: the radical democratisation of international institutions like the IMF, BIS 
and UN; the replacement of the G8/20 with a democratic UN assembly; a system of 
global taxation on financial transactions; and for the abolition of tax havens. It does 
not represent the position of any local or city assembly; rather it is offered for their 
consideration. ...

LÆS GLOBAL MAY MANIFESTO HER: 
http://www.peoplesassemblies.org/2012/05/may-12th-globalmay-statement/

11. maj - fra occupywallst.org



This pdf can be copied and freely distributed 
and is 100% non profit. Some images have been borrowed from the internet,

and photos are credited where copyright owner is known. Share & care.

links   

History of an Occupation      Consensus @Occupy Wall Street
http://youtube/K4VLYGfGDZg     http://youtu.be/6dtD8RnGaRQ

videoer

Occupy Wall street    Occupy Together
http://occupywallst.org/    http://occupytogether.org/

OWS General Assembly   12M - 15M (spanien)  
http://www.nycga.net    http://www.democraciarealya.es/

internationalt

Occupy Tidal - tidsskrift   OccuPoetry
http://occupytheory.org/   http://occupypoetry.org/

Global May manifesto, 11/5/2012:
http://www.peoplesassemblies.org/2012/05/may-12th-globalmay-statement/

Declaration of the occupation of New York city, 30/9/2011:
http://www.nycga.net/resources/declaration/

teori & poesi

Forårsrevolutionen 
Occupy Copenhagen & samarbejdspartnere. Find information her om Maj 
arrangementerne i København og om Occupy Konferencen.
www.foraarsrevolution.wordpress.com

www.occupycopenhagen.dk
Find os på facebook: http://www.facebook.com/groups/occupycopenhagen/

københavn

download denne pdf her: www.foraarsrevolution.wordpress.com/occupymagasin



Hvad skal der ske nu? 
En ny Occupy lejr? Flere debatter? Flere fredelige aktioner eller kreative

 happenings? Et stærkt koordineret internationalt netværk? 
Idéer til nye projekter eller samarbejder på tværs?

Vil du være med til at bære faklen videre?
find os her:

www.occupydenmark.dk



(U R not a loan)


