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Åbning af TurningPoints 
NGO’en TurningPoints slår officielt dørene op d. 21. september, 2019 på FN’s Internationale fredsdag. 
TurningPoints har etableret sig med nye koncepter, nyt program, ny bestyrelse, medlemskab af CISU og et 
første samarbejde er allerede under opbygning med NGO’er i Guatemala. 


Hvorfor etablere TurningPoints? 
Verden står over for en hidtil uset vækst af verdensbefolkningen, der er på vej mod 11. mia. mennesker. 
Det sker i en verden med begrænsede ressourcer.

Denne udvikling er uholdbar og vil resultere i økologisk sammenbrud og voldelige sociale konflikter, hvis 
den fortsat overlades til politiske og økonomiske ideer, der blev udviklet i det 17. århundrede. Vi er nødt til 
at indse, at disse ideer ikke kan producere svar og effektive praktiske løsninger på den aktuelle globale 
situation, når det kommer til bæredygtighed, grundlæggende menneskelige behov, jobskabelse og social-
økonomisk sikkerhed:

• Vi kan ikke konstant udvide den materielle vækst til mere bæredygtighed. Vi er nødt til at dele!

• Vi kan ikke konkurrere os mindre ulighed. Vi er nødt til at samarbejde!

• Vi kan ikke fortsat betragte mennesker som midler til mål. Vi er nødt til at humanisere og respektere!

• Vi kan ikke tvinge mennesker til fred. Vi er nødt til at løse vores konflikter! 

Vi er nødt til at indse, at de våben og den vold, vi protesterer imod blot er de synlige resultater at dybere-
liggende politiske og økonomiske antagelser om natur, mennesker og økonomi - at volden indgår som 
forudsætninger i både politik og i økonomi. Vi kan muligvis stoppe ét våbensystem eller én krig, men nye 
vil fortsat blive produceret.

Vi er derfor nødt til at udvikle nye måder til at forhindre vold, skabe fælles social sikkerhed og tillid. Det 
sker ikke ved at lade voldsproducerende idéer sætte fredens dagsordenen.


TurningPoints’ formål 
Derfor arbejder TurningPoints med økonomi og sikkerhed. Vores mål er at skabe bæredygtige og fredelige 
økonomier gennem en ny type virksomhed og udvikle bedre og mere retfærdigt politiarbejde rundt om i 
verden gennem bedre lederskab og konfliktkoncepter. Vi valgt dette fokus fordi:


    Fattigdom og vold er tæt forbundet - for at løse det ene problem skal det andet også løses 

Manglende sikkerhed og vold er en af hovedårsagerne til, at mennesker fattige er fattige, og en af de 
primære årsager til, at de forbliver fattige. Uden sikkerhed for de fattige vil ingen udvikling finde sted.


TurningPoints’ organisering 
TurningPoints er den koordinerende enhed, for erfaring og viden, og samtidig den enhed, der koordinerer 
de to fokusområder, som udgør hver deres afdeling af TurningPoints: Pass It On (arbejdspladser) og 
Politeia (undervisning).  


Pass It On  
Formålet med Pass It On er at etablere virksomheder, der opretter virksomheder, som er demokratisk 
ejede og ledede, bæredygtige virksomheder med overskudsdeling, der samarbejder med lokalsamfundet.  


Politeia 
Formålet med Politeia er at undervise politiet i ledelsesteori, konfliktteori, konfliktløsning, og i hvordan 
man opbygger en professionel politistyrke, som folk har tillid til.  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Baggrundsanalyse 
Liberalismen var en opfindelse, der gjorde op med absolutismen og dens økonomi, merkantilismen. Vores 
nuværende samfunds demokrati og markedsøkonomi hviler derfor i dag på flere af de antagelser om natur, 
mennesker og økonomi, som de tidlige liberale gjorde sig i 1700-tallet. 

Liberalismens politiske projekt bestod i at lægge afstand til absolutistismens monarker og til at lægge den 
legitime magt hos ét ‘folk’. Derfor måtte liberalismen finde et andet afsæt end den Guddom, som monark-
en havde begrundet sin magt i. Valget faldt på videnskaben og Newtons fysik, hvis sigte netop bestod i at 
befri ‘virkeligheden’ for Guddommelig indblanding. Newtons mekaniske tænkning kom derfor til at præge 
datidens mange begreber, der i dag konstituerer både den liberale politik og økonomi. Økonomien udvikle-
de sig over kort tid til at bestå af mekanismer og faktorer, der skulle udelukke etik, moral og menneskelig 
subjektivitet på markedet, hvor den fri konkurrence skulle råde. Den statslige sikkerhed udviklede sig på 
tilsvarende måde til at bestå af mekanisk tænkning, der så nationalstater som billardkugler, der stødte 
sammen i krige.

Disse ideer har i dag med bl.a. atomvåben, internethandel og migration nået deres blodige grænser, og 
må videreudvikles. Globalt står vi overfor tre udviklingsbehov, som set gennem nutidens dominerende 
1700-tals koncepter på området ser ud til at udelukke hinanden: bæredygtighed, retten til livet og retten til 
økonomisk tryghed:


“Den eneste måde, vi kan få vendt udviklingen på, siger Kathrin Robertson, er ved at stoppe med at 
tænke i kasser og begynde at tænke i systemer. I sammenhænge. Når en regnskov bliver fældet, gør 
det plads til en mark med soja, som bliver sejlet om på vores side af kloden og brugt til foder for danske 
grise. Mætte maver det ene sted er en fældet skov det andet. Flere i uddannelse er flere værdige liv. 
Flere værdige liv er øget forbrug. Øget forbrug er større fødevareproduktion. Større fødevareproduktion 
er øgede CO2- udledninger. Øgede CO2-udledninger er flere klimaforandringer. Flere klimaforandringer 
er flere ekstreme vejrforhold. Flere ekstreme vejrforhold er flere mennesker i nød. Flere mennesker i nød 
er flere flygtninge. Flere flygtninge er…“ Kathrin Robertson, Zetland, 24. jul. 2019


Ovenstående kompleksitet står overfor rettighedsaspekterne om retten til et liv, og retten til et liv i øko-
nomisk tryghed, der begge kommer til udtryk i FN’s Menneskerettighedserklæring:


“Artikel 3: Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.

Artikel 23: Enhver har ret til arbejde, til frit valg af beskæftigelse, til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår 
og til beskyttelse mod arbejdsløshed.”


Fordi vold er en af de største hindringer for social og økonomisk udvikling, må både den direkte og den 
strukturelle vold indtænkes i svaret på de nuværende udfordringer. Udvikling kan med andre ord ikke blive  
bæredygtig, hvis den ikke samtidig bliver fredelig.

Det er tre afgørende udfordringer, der ikke kan ikke hentes svar på indenfor 1700-tallets mekaniske og 
antagonistiske forståelse og forklaring af natur, mennesker og økonomi.

Den krise, vi globalt står overfor, er at et forældet paradigme er ved at gå til grunde, uden at vi er helt sikre 
på, hvad det nye paradigme består i, og hvilke praktiske systemer vi skal udvikle for livet på Jorden.

Problemet er at vores politikere, økonomer og erhvervslivet generelt sidder fast i 1700-talstænkning i for-
hold til natur, mennesker og økonomi. Dette er med til at fastholde en ikke bæredygtig udvikling. Derfor 
går døgnet rundt ca. 3 mia. mennesker på arbejde, hvoraf meget store dele af arbejdsaktiviteterne ikke er 
hverken bæredygtige, demokratiske eller fredsskabende. Hertil kommer, at der i umiddelbar fremtid på 
grund af befolkningstilvæksten er behov for yderligere 600 mio. nye arbejdspladser - især i MENA, i de 
Østafrikanske lande og i Mellemamerika - selvom vi allerede er på kanten af økologisk sammenbrud.

Med andre ord: hvis vi skal møde bæredygtighedsmål og rettighedsmål er fred og økonomi helt centrale 
spørgsmål, der skal inddrages og forandres fundamentalt.

Svaret er, at der i umiddelbar fremtid, døgnet rundt går 4 mia. mennesker på arbejde på arbejdspladser, 
som er bæredygtige, som beriger dem, der fremstiller værdierne, som samarbejder og som skaber fred.

Al økonomisk aktivitet skal således ændres så den bliver bæredygtig, demokratisk styret og fredelig.

TurningPoints har som svar på disse udfordringer udviklet en virksomhedsmodel, der er public domain, 
demokratisk ledede, som skaber nye tilsvarende arbejdspladser (økonomisk fordeling), og som noget helt 
centralt har indbyggede bæredygtigheds-mekanismer.
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