Ballerup i verden
I sidste uge var der konference om Ballerups placering på verdenskortet. Det er
visionært, for erkendelsen af at vi alle lever i en global landsby, presser sig mere
og mere på.
Kommunen fremlagde spændende planer til internationale satsningsområder omkring
uddannelse, erhverv og mellemfolkelige relationer. Det er oplagt at satse på ungdom
og business, men heldigvis peger udkastet også på noget som er lige så vigtigt, nemlig
folkelige forståelse og engagement. Ballerups placering på verdenskortet bør være et
anliggende for alle borgere, og ikke kun for ”inderkredsen”. Derfor var det rigtigt
godt, at konferencen gav plads til at interesserede borgere kunne deltage. Blot
manglede de unge - nøglen til fremtidens globale netværkssamfund, men de skal nok
komme med.
Det var en god konference, og der var stor opbakning blandt deltagerne, til at tage de
globale briller på, så vi kan præge udviklingen og skabe langsigtede win-winrelationer.
Der er mange paradokser i verden, som modarbejder en fredelig, demokratisk, social
og bæredygtig udvikling. Eksempelvis: - den voksende ulighed mellem rig og fattig, en landbrugspolitik som ødelægger levevilkårene for bønderne i den 3. verden, multinationale selskaber som modarbejder faglig organisering, - situationen i
Mellemøsten som arnested for elendighed og konflikter, aids - og ikke mindst den
truende klimakatastrofe.
Det er store spørgsmål, som Ballerup naturligvis kun har marginal indflydelse på, men
sådan er det. - Det væsentlige er, at vi vil et globalt engagement, som gavner
mennesker og fremmer mellemfolkelig forståelse og bæredygtighed. De
mellemfolkelige relationer kan bidrage til, at den sociale dimension får sin plads. Der
er brug for almen interkulturel forståelse og samkvem – med Kina og med din nabo.
Kendskab giver venskab, og venskab giver skæbnefællesskab og solidaritet. Set med
de briller, er det tydeligt, at vi i Ballerup har meget at byde verden på. Fællesskaber
mellem det offentlige, erhvervslivet og borgerne sikrer troværdigheden, og giver
mulighed for internationale aftaler og systemeksport. Spændende. Nu er det vores
velfærdmodel, miljøprofil og kreativitet, som er konkurrenceparametre.
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at internationalt udsyn er vigtigt for at sikre
nytænkning. Derfor skal kommunalrødderne på studietur mindst én gang i perioden.
Det kan der være god fornuft i, for det giver inspiration at komme væk fra ”idyllen i
andedammen”. Ekstra fint vil det være, hvis udsynet og læringen kunne blive
formidlet. ”Ballerup i verden – og verden i Ballerup” bør gøres til et fælles anliggende
for hele Ballerup, – unge og ældre, erhvervsliv, organisationer og private. Det handler
om global orientering og organisering af åbne netværker. Måske kunne
studiedelegationerne tænke i at formidle deres oplevelser. Ballerup Multikulturelle
Forening vil – sammen med andre gode kræfter – gerne bakke op om arrangementer,
som kan fremme indsigt, udsyn og dialog om globaliseringens muligheder og
udfordringer. Vi glæder os til at få en personlig førstehåndsberetning fra det
buldrende Kina. Det perspektiv er nyt for de fleste.
Jens Ohlsson og Miasser Hawwa – Ballerup Multikulturelle Forening

