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TurningPoints’ formål er at medvirke til at trække 
verden væk fra fattigdom og vold ved at etablere 
arbejdspladser og udvikle politiet.


TurningPoints er den koordinerende enhed af de to 
fokusområder, som udgør hver deres gren under 
TurningPoints: Pass It On (arbejdspladser) og Politeia 
(undervisning).

Pass It On - Skaber arbejdspladser, som skaber 
arbejdspladser. Demokratiske, selvejende 
virksomheder. Selvbærende med overskudsdeling.

Politeia - underviser politiet i konfliktforståelse, kon-
fliktløsning, og i hvordan man opbygger et politi, 
som befolkningen stoler på, og som befolkningen 
tør henvende sig til, når det er nødvendigt.

Vold er en af hovedårsagerne til, at de fattige er 
fattige, og en af de primære årsager til, at de for-
bliver fattige. Uden sikkerhed for de fattige vil ingen 
udvikling finde sted.

DONATIONER 
TurningPoints starter på en bar mark, men arbejder på at 
søge fonde, puljer og opnå crowd-funding.


Du kan donere på hjemmesiden

MEDLEMMER 
Det er let at melde sig ind i TurningPoints. På vores 
hjemmeside er der en side oprettet specielt til nye 
medlemmer.

Du kan blive medlem på hjemmesiden

FRIVILLIGE 
Vi har meget brug for nye frivillige. Der er mange op-
gaver, og der er meget, som skal tænkes igennem og 
besluttes. 

Meld dig som frivillig på hjemmesiden

HENVENDELSE 
Til Claus Kold:

Telefon: +45 21 77 10 77

På www.turningpoints.eu

Mail: clauskold@icloud.com

Adresse: Hvedebjergvej 22, 8220 Brabrand, DK

LÆRING OG UDVIKLING 
TurningPoints er et forsøg på at bryde de double 
binds, som gør os blinde for grundliggende trusler og 
for lette løsninger: Verden har brug for løsninger, som 
gør befolkningerne trygge. Det vil kræve arbejds-
pladser. I stedet bruger vi pengene på våben, som 
skal holde den sociale uro nede. Våbenanskaffelser  
er langt dyrere end de løsninger, der ville løse årsag-
erne til uroen.

Kun ved at ændre konteksten, nemlig ved at række 
ud og tage kæppen fra magthavere, ændres situa-
tionen. Det, der opstår, er læring. For at nå op på et 
højere læringsniveau, må man overskride fundamen-
tale “trusted ideas”, fra det niveau, der ligger forud.         
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POLITEIA  
Politeia’ fokuserer sine aktiviteter på sikkerheds-
aspektet i forbindelse med etableringen af Pass It On 
virksomheder. 

Mange Pass It On virksomheder vil skulle etableres i 
områder, hvor der ikke eksisterer nogen reel sikkerhed 
i civilsamfundet. Og det vil sige at varer, indtægter og 
tilladelser til virksomhed - om det er vareproduktion 
eller service - kan blive udsat for røveri, trusler, 
’manglende’ beskyttelse, bestikkelse i forbindelse med 
tilladelse til drift af produktion, forretning eller 
lignende. 

Politeia underviser politiet i rekruttering, profession-
alisering, konfliktforståelse, konfliktløsning, ledelse og 
organisation.

Politeia arbejder med den vold og uro, som er med til 
at hindre økonomisk vækst og fastholde en befolkning 
i fattigdom.

GLOBALE UDFORDRINGER 

Befolkningsvæksten når i 2100 o. 11 mia. Der skabes 
ikke skoler og arbejdspladser i samme tempo. Det 
medfører migration, social uro og vold. Skabelsen af 
arbejdspladser og et demokratisk funderet politi er et 
effektivt svar.
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Befolkningstilvæksten

Arbejdsfordeling på erhverv

NYT UDVIKLINGSKONCEPT  
TurningPoints koordinerer interventioner mod to 
nært relaterede hindringer for udvikling: fattigdom 
og vold.

Det vil konkret ske ved at skabe en ny type virksom-
heder, der distribuerer arbejde og økonomi, og ved 
at lære politiet om rekruttering, profession, ledelse 
og konfliktløsning.

TurningPoints er den koordinerende enhed af to 
underafdelinger, som udgør hver deres gren under 
TurningPoints: Pass It On (arbejdspladser) og 
Politeia (undervisning).

Organisation

VOLD 
Vold og uro opstår, når kapaciteten og forståelsen for 
problemerne ikke er tilstrækkelig. Det er nødvendigt 
både at arbejde med den direkte vold sammen med 
politiet, og det er nødvendigt at arbejde med den 
strukturelle vold i form af Pass It On 

PASS IT ON 
Pass It On tjener FN-artikel § 23, at enhver person 
har ret til at et job. Og et job, de kan leve af.

Pass It On er et generelt koncept, der går ud på at 
etablere en ny type virksomheder, hvor det udførte 
arbejde tilhører den, som producerede det. En 
virksomhed, som ejer sig selv.

En virksomhed, der er pålagt 'at få 3 børn' - dvs. i en 
kaskadeeffekt at starte nye virksomheder, som ikke 
skal producere det samme produkt eller den samme 
service, men virksomheder, som bygger på samme 
koncept om at dele arbejdet og økonomien.


