Oplæg Seniorakademiet Rude Strand 2018 - uddrag

Se frem - fra opløsningstid til oplysningstid
Oplæg v/ Tor Nørretranders, forfatter mm:
Vi er den første generation, hvis børn ikke får det bedre, end vi selv har haft det.
Vi selvfeder den med friværdi, som vi intet har gjort for at have.
Det er første gang i historien, at seniorerne har overskuddet, når de forlader
arbejdsmarkedet.
Der er brug for en omstilling fra kontrolverdenen til nysgerrighedens verden.
I Thailand stoppede en landsby med at samle de vilde planter, da en NGO smed
pakker med korn ned til dem. Men der er masser af spiseligt ”vildt”!
Og hvem er det, der har masser af tid, masser af erfaring, masser af lyst til at gå en
tur i naturen?
Seniorer!
Og det er seniorerne, der skal redde fødevaresituationen:
Der er brug for en omstilling fra kontrolverdenen til nysgerrighedens verden, og
seniorerne kan vise børn, at naturen er en legeplads og et spisekammer - og skabe
selvorganiserende fællesskaber om at finde dette spisekammer.
Seniorerne har viden og håndværksmæssig erfaring. I har erfaring i at løse konflikter
og stor kærlighed til verden, fordi I kender den så godt. Seniorerne er den ledige
arbejdskraft og livskraft, den organiseringskraft og venlighed, der er behov for i
vores ”højteknologiske stenalder”.
Vi ser opløsningstendenser ift. fællesskaber, det er samme glidebane som i
1930’erne.
Der er i stedet brug for en anden prioritering af oplysning. Ikke oplysning i form af
noget dannet, pænt og artigt, men i form af at tænke selv og at tænke på andre.
Seniorerne har viden og håndværksmæssig erfaring, erfaring i at løse konflikter og
stor kærlighed til verden, fordi I kender den så godt.
Seniorer er derfor en afgørende strategisk ressource for fremtidens mennesker.
Vi har brug for et senioroprør - ligesom ungdomsoprøret:
At foråret 1968 bliver til efteråret 2018.
Jeg glæder mig virkelig til, hvad I finder på!

