Kære læser,
Velkommen til første udgave af AndelsBladet i en ny version. Hvis du ikke er bekendt med
AndelsTankens arbejde, får du her en introduktion.
AndelsTanken er et netværk, hvis formål er at gøde jorden for en ny dansk andelsbevægelse.
Vi nyder opbakning fra en skønsom blanding af eksperter, tænkere, frivillige og specialister, der
tilsammen er med til at kvalificere vores bestræbelser.
På Langeland har lokale kræfter som de første i Danmark taget teten, og et lokalt udviklingsråd,
AndelsTanken Langeland, er oprettet med det formål at udfolde de mange muligheder for
andelsøkonomisk udvikling, som findes i mødet mellem den oprindelige andelstanke og det
moderne Danmark anno 2017.
Den Lokale i Tranekær er en vigtig milepæl i AndelsTanken Langelands arbejde. Samtidig er det
noget som mange, også uden for øen, holder et tæt øje på. Det gælder også arbejdet med skovlandbrug såvel som hele uddannelsesaspektet.
Derfor vil vi gerne fra AndelsTankens side dele succeserne, såvel som tankerne bag, således at
andre lokalsamfund kan finde inspiration og få glæde af de værktøjer, der introduceres. Det vil vi
gøre i en række temanumre under titlen AndelsBladet.
God fornøjelse!
AndelsTanken
Redaktør Hasse Holmberg
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Langeland kan sætte tonen
/Agnete Fog

AndelsTanken Langeland demonstrerer, at
lokale udviklingsråd kan vende udkant til
forkant.
AndelsTanken Langeland har i dag snart to år på bagen,
og resultaterne er begyndt at tikke ind. Skovlandbrug,
uddannelsesforløb, beskæftigelse og nu også første
AndelsButik i form af Den Lokale i Tranekær. Jeg bliver
gang på gang mindet om, hvor mange gode kræfter, der
egentlig findes på vores dejlige ø. Både AndelsTanken og
andelstanken er i dag forankret blandt langelænderne.
Langeland er godt i gang med at markere sig på landsplan som det første sted i Danmark, hvor et moderne andelssamfund begynder at slå rod. Vores lokale
vidensfestival bragte sidste år eksperter til øen fra det
store udland, og der har været udtrykt stor begejstring
over alt det, vi har formået indtil nu. Med andre ord,
hvis vi kan gøre Langeland kendt for andelstanken, gode
madvarer og et sundt lokalt fællesskab, skal tilflytterne
nok komme.
Når jeg hæfter mig ved de gode muligheder for at brande Langeland på baggrund af den seneste udvikling,
skyldes det ikke kun, at jeg selvfølgelig gerne så, at
Langeland fik lidt mere positiv omtale i medierne.

Faktisk er AndelsTanken Langeland sat i verden med
lige netop det formål at demonstrere overfor resten af
Danmark, hvordan andelstanken kan gå fra tanke til
praksis. Så vi er vel undskyldt, hvis vi larmer lidt med
det.
AndelsTanken Langeland er det første lokale udviklingsråd i det nationale netværk, AndelsTanken. Men
AndelsTanken har vokseværk, og alt tyder på at vi
ikke bliver det sidste. Som lokalt udviklingsråd er vi et
selvstændigt organ. Vi sætter selv vores egne prioriteringer på baggrund af vores lokale behov og interesser.
Samtidig arbejder vi tæt sammen med vores nationale
netværk for på bedste vis at demonstrere modellen for
andelsøkonomisk udvikling. Langelands rolle som firstmover betyder, at vi har en unik mulighed for at sætte
scenen for fremtidige udviklingsråd og blive foregangskommune for en landsdækkende bevægelse. Fra udkant
til forkant.

virksomhed og dens medarbejdere. I dag er de fleste
brancher, måske lige på nær finanssektoren, præget af
en høj grad af utryghed. Andelsejerskabet er garant for
mere økonomisk stabilitet og en demokratisk styring i
overensstemmelse med samfundets almene interesse.
Samarbejde om det fælles bedste
Andelsbevægelsen opstod i et Danmark, der var præget
af periodens tanker om fællesskab og samarbejde om
det fælles bedste. Samhørigheden i bevægelsen er altså
født ind i projektet fra begyndelsen. Dertil kommer
højskolebevægelsens inspirerende ideal om livslang
læring, hvormed scenen var sat for de mange andelsforetagenders omfattende deling af viden, ekspertise og
erfaringer.
Teknologiske landvindinger og organisatoriske succeser
deltes flittigt i et tillidsbaseret netværk af andelsforetagender, der gerne så hinanden lykkes. Læser man
gamle jobansøgninger fra perioden, ses det eksempelvis
tydeligt, hvordan vigtige erfaringer på opfordring fandt
vej fra ét mejeri til det næste. Hvert eneste mejeri var
vigtigt for sit lokalområde, men udgjorde ingen trussel
mod naboområdet. Som følge oplevede særligt fødevaresektoren en ekstrem høj grad af innovation og udvikling
i perioden.

Det omfattende samarbejde udviklede sig gradvist
til større alliancer, og en infrastruktur begyndte at se
dagens lys i form af en andelsejet forædlingsindustri,
forsyningsselskaber, sparekasser, eksportfællesskaber
og mere.
Ligesom dengang er det i dag vigtigt for nye andelsforetagender at arbejde tæt sammen i tillidsfulde alliancer.
De tidlige andelsforetagender lærte, at kommercielle
alliancer kunne sikre dem et større afkast. Derudover
viste det sig at være fordelagtigt at gå sammen om at
etablere fællesejede hjælpefunktioner til driften af de
enkelte andelsforetagender. Den slags hjælpefunktioner
udgjorde blandt andet markedsføring og eksport, finansiering, uddannelse eller ting som fælles vaskerier.
Succesen kan gentages
Den Lokale i Tranekær indskriver sig i samme tradition
for fælles organisering. Som den første af AndelsButikkerne vil Den Lokale nemlig – i takt med, at flere
butikker skyder op – kunne tage del i ejerskabet over
den digitale infrastruktur, der skal understøtte AndelsButikkerne på landsplan. En lignende organisering af
leverandørsiden er allerede i støbeskeen, og konturerne
af en ny andelsbevægelse begynder at tegne sig.
Helt herrer i egen butik er vi ikke endnu, men i Tranekær er medlemmerne af Den Lokale bestemt et skridt
nærmere.

AndelsTanken Langeland
- et andelsøkonomisk udviklingsråd
Erfaring viser, at samarbejde mellem lokale interessenter kan skabe udvikling
for lokalsamfundet. Enhver proces for andelsøkonomisk udvikling starter altså
lokalt med de engagerede borgere, der tager et ansvar og yder en indsats.
De gør borgerne på Langeland. Næste skridt er at cementere det samarbejde i et lokalt udviklingsråd. Et råd bør være bredt sammensat og upolitisk.
AndelsTanken Langeland udgør i dag et velfungerende udviklingsråd. Rådet
baserer sit virke på en detaljeret og konkret viden om lokalområdet og har til
opgave at iværksætte såvel som hjælpe projekter med alt fra viden og planlægning til finansiering og netværk.
De specifikke mål for udvikling vil i sagens natur altid være afhængige af lokale interesser og behov, men overordnet arbejder et udviklingsråd for:
… At støtte udviklingen af en lokalt kontrolleret økonomi.
… At sikre størst mulig pengestrøm mellem de økonomiske aktører i lokalområdet og arbejde for en højere grad af selvforsyning med essentielle nødvendigheder.
… At tilføre alle lokale ressourcer maksimal værdi. Det kan eksempelvis finde
sted ved introduktionen af ny teknologi, uddannelse af arbejdsstyrken samt
tættere organisering og samtænkning af lokale processer.
… At opbygge lokal kapital til investering i lokalt ejede virksomheder – typisk
andelsselskaber.
Et udviklingsråd skal være kendetegnet ved nærhed og tillid. Efterhånden
som nye andelsinitiativer etableres, vil de på sigt tiltræde udviklingsrådet. På
den måde kan organisationen udvikles til en egentlig andelsalliance inspireret
af den danske andelsbevægelses storhedstid. I nyere tid kan inspirationen findes hos eksempelvis spanske Mondragon, en alliance mellem mere end 250
kooperativer bygget op over de seneste 60 år. Mondragon beskæftiger over
70.000 personer. Men den nøjagtige formel vil altid være afhængig af lokale
præferancer, og den spanske alliance står ikke nødvendigvis i et ét-til-ét forhold til den danske andelstanke.
AndelsTanken Langeland er første udviklingsråd på landsplan, og som sådan
har organisationen god mulighed for at gribe mulighederne og påvirke fremtiden for den nye danske andelsbevægelse.

