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sæt vand over til samtale

Jane Sandberg vil gerne være 
med til at gøre den lokale butik  

til byens forsamlingshus
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Hvorfor skal vi tale mere sammen?
Det skal vi, fordi de sociale medier sætter 
ytringsfriheden under pres. Vi taler min-
dre og mindre sammen – og når vi gør, ta-
ler vi med nogle, der ligner os selv. Der er 
stort set ingen, der dyrker forskellighe-
den længere. Men samfundets styrke er 
netop forskelligheden. At vi allerede som 
børn kommer til at møde andre, der kom-
mer fra andre kår og slet ikke ligner os selv, 
men som vi finder ud af er søde og sjove, 
og som vi kan lære meget af. Dér grund-
lægges den store tillid til hinanden, som vi 
danskere er berømte for ude i verden. Der-
for skal vi igen tale mere sammen.

Hvad kan samtalen?
Den kan gøre det lettere for os at forholde 
os til alt det, der bekymrer os. Mange går i 
dag og bekymrer sig om klimaet, eller om vi 
som samfund kan fastholde vores velfærd, 
eller om demokratiets udvikling. Eller no-
get fjerde. Men alle kendetegnet ved at være 
emner, der er så komplekse, at det er svært 
at se, hvad jeg selv kan gøre. Det er her, dia-

Skal vi tales ved?

logen er så stærk, for når vi taler med andre, 
som ikke nødvendigvis ligner os selv, kan vi 
udfordre hinandens synspunkter og finde 
nye løsninger sammen. 

Hvad driver dig?
Jeg er direktør for Enigma, museet for post, 
tele og kommunikation. Det er helt naturligt 
for os at skabe rammer for en samtale.  Jeg 
har hele mit liv arbejdet med kommunikati-
on, så det giver god mening for mig at bruge 
mit virke i Enigma til at skabe de berigende 
samtaler, jeg altid har brændt for. Når vi så 
kan lave samtalerne i Coops butiksrum og 
sammen med den lokale presse, har vi vir-
kelig muligheden for at bringe forskellige 
mennesker sammen om væsentlige lokaler 
emner, hvor dialogen kan flytte holdninger 
og skabe handling nedefra og op. I en butik 
kommer jo alle, høj som lav, gammel som 
ung. Vi kommer der så tit, at vi føler os tryg-
ge, og når rammerne er trygge, tør vi måske 
også mene noget lidt mere skarpt end blot 
snakke hinanden efter munden. Butikken 
er mange steder vor tids forsamlingshus. 

Vi bør lære af hinandens synspunkter, mener Jane 
Sandberg. Hun er ildsjælen bag arrangementerne 

»Danmark taler sammen«, som kan opleves i en
række Coop-butikker i uge 20
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DANMARK  
TALER SAMMEN
Coop, Enigma og den 
lokale avis dækker op til 
en »samtalemenu« og 
fællesspisning midt i 
Brugsen, Kvickly og 
andre Coop-butikker 
rundtom i landet i uge  
20 og igen i uge 41. Det 
sker under overskriften 
#danmarktalersammen. 
Læs mere og se, hvilke 
butikker der deltager,  
på coopmedlem.dk/
foreningen

Hør Jane Sandberg fortælle  
mere om fællesskaber og mad i 
Samvirkes podcasts her: 
samvirke.dk/podcast




