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Sociokrati og Social 
Permakultur

Kan flade sociale Kan flade sociale 
strukturer overhovedetstrukturer overhovedet  
være effektive? 
Kan indvendinger til et 
forslag skabe bedre 
fælles løsninger?   
Af Jette Hye Jin Mortensen

Det er tirsdag aften, og bestyrelsen i Per-
makultur Danmark begynder lige så stille at 
tjekke ind på zoom. David sidder i England 
og Victoria i Norge, og resten er spredt ud 
over hele landet. Nu er vi samlet for at opda-
tere hinanden på, hvad der sker i alle datter-
grupperne og for at tage beslutninger som 
modercirkel. Vi er nemlig organiseret med én 
koordinerende cirkel (bestyrelsen/modercir-
kel) og så et antal arbejdsgrupper (datter-
grupper), der har fuld selvbestemmelse over 
egne områder som uddannelse, kommunika-
tion, events og så videre. 

Vi starter alle møder med et kort check-in: 
Hvordan har vi det? Hvad er der sket siden 
sidst? Hvis jeg ikke vidste, at Pernille har lavet 
festival hele weekenden, eller David har skif-
tet arbejde, så ville jeg også have færre mu-
ligheder for at forstå rummet, og den energi 
de andre har. Et lille check-in og check-ud fra 
alle møder gør i sig selv en verden til forskel: 
Vi får viden om hinanden men også feed-
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back på, hvordan mødet gik. Her kan mange 
misforståelser og modereringer klares i oplø-
bet! 

Efter opdateringer fra alle Dattergrupper er 
vi nået til et beslutningspunkt: Skal vi have et 
udenlandsprojekt i Uganda under PKDK? Vi 
får mulighed for at stille opklarende spørgs-
mål i en runde, og derefter bliver indvendinger 
hørt og inkorporeret i forslaget. Ejerskabet 
skifter altså i processen. Først: Har jeg forstå-
et DIG korrekt? Dernæst: Hvad synes JEG om 
forslaget? Til sidst er alle hørt, og nu skal vi 
tage stilling til spørgsmålet: Kan jeg samtykke 
på FÆLLESSKABETS vegne? 

I sociokrati arbejder vi med samtykke-beslut-
ninger, efter vi har fået alle informationer og 
haft mulighed for at stille spørgsmål. Indven-
dinger bruges til at forbedre forslaget. Nu skal 
vi massére ego´et let i kanterne. For en socio-
kratisk beslutning er ikke altid det, man fore-
trækker for sig selv. Efter man har hørt alles 
betragtninger og lyttet aktivt til hinanden, fordi 
man med ro kan vide, at turen kommer til én 
selv, bliver langt de fleste beslutninger over-
raskende samstemmigt vedtaget. Vi lærer at 
bruge vores tolerancetærskel for ikke at brem-
se initiativer: Godt nok for nu? Sikkert nok at 
afprøve! Man kan altid se på det igen. 

Læs på næste side hvordan det opleves og mo-
tiverer medlemmerne af Dattergruppen for 
People Care og Sociokrati: 
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“Jeg oplever på hvert møde af sociokrati-dattegruppen, 
at jeg er gladere og mere energifyldt efter mødet end 
da vi startede. Tænk hvis alle møder kunne være sådan! 
Regenererende. Permakultur handler om at regenerere 
ressourcerne, og som jeg ser det, er det lige så vigtig at 
passe på de ydre ressourcer som på de indre”

- Eulália Marti, biolog, arbejder til daglig på Naturplanteskolen

“Jeg tænker People Care trænger til en opprioritering i 
permakulturbevægelsen. Det er en forudsætning for, at 
aktivisterne holder ud, og for at få de mange med, som 

er presset af omgivelsernes forventninger - at skabe 
rum for glæden ved livet i alle dets former og ved at 

gøre noget sammen, for at give det bedre betingelser” 

- Karen Ingrid, sociolog og bor i bofællesskabet Kæphøj i Roskilde

“Mit hjerte har altid brændt for dem, der ikke selv har en 
stemme - dyrene, naturen, oprindelige folk og glemte eller 
undertrykte minoriteter. Jeg kan se, at sociokrati virker! 
Det skaber klarhed over fælles beslutninger, opøver toleran-
ce og forståelse, og jeg tror virkelig på, at systemer, der ikke 
baserer sig på flertalsdemokrati, er vejen frem. Hvis vi vil 
tilgå den store visdom, vi tilsammen rummer som forbun-
det, heterogen menneskehed”

- Jette Hye Jin Mortensen, billedkunstner og bestyrelsesmedlem i PKDK

“Jeg har altid særligt gerne villet arbejde med, at få men-
nesker til at kunne give hinanden alt det, vi hver har at 
give. Der er så meget, der kan komme i vejen. Men i sid-

ste ende tror jeg, vi alle længes efter den samme autenti-
citet og varme og efter den helt særlige styrke, det er at 
løfte i flok. Hvor kunne det være smukt, hvis permakul-

turbevægelsen kunne blive forbillede også for det”

- Kåre Wangel, læreruddannet og sociokrati-konsulent i Crossing Circles

Har du lyst til at være med? skriv til Har du lyst til at være med? skriv til kontakt@permakultur.dkkontakt@permakultur.dk
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