
amager fælled
D. 28. august 2018

kl. 14.00 -17.30

POLITICS 
OF NATURE



Hvordan finder vi en fælles fremtid for
Amager Fælled? 

Hvem skal leve hvor, hvornår og hvordan?

INTRODUKTION:

Diskussionen om Amager Fælleds fremtid er blevet til en fastlåst uenighed!

Alle væsener lever direkte eller indirekte på bekostning af andre væseners eksistens, og 
Amager Fælled er et område hvor alle væsener desværre ikke kan eksistere på det samme 
tidspunkt. Derfor må vi prioritere hvem der kan leve der, og en oplyst prioritering kræver, at vi 
har hørt så mange som muligt. 

Spørgsmålet er, hvordan vi kan blive bedre til at høre et bredere udsnit af de berørte aktører, 
når det skal afklares, hvem der skal sameksistere, hvor og hvornår? Dette har vi sat os for at 
undersøge igennem en ny metode til mødeafholdelse, hvor et af hovedemnerne er at finde 
inspiration til hvordan ny teknologi, kan øge indsigten i andres perspektiver.

INVITATION:

Tirsdag d. 28. august klokken 14:00 - 17:30 på Højen på Amager Fælled afholder vi et 
stormøde lige midt imellem demonstration og budgetforhandlinger. Vi inviterer alle der føler 
sig berørt af udviklingen på området eller er interesseret i at stifte bekendtskab med en 
nænsom mødeform, der kan bringe os et bedre sted hen.

Vi ønsker at lægge op til en samtale, der kan rumme en række meget forskelligartede 
perspektiver fra eksempelvis byudvikleren og hundeejeren. De ytrer sig allerede i dag, men 
ikke overfor hinanden - og ikke på samme sprog. Derudover er der en række interessenter, 
der ikke taler menneskesprog og hvis perspektiver kun kommer til udtryk igennem talsmænd 
og talerør. Eksempelvis udfolder ornitologer fuglenes perspektiv og mikroskoper 
bakteriernes. 

Med dette event ønsker vi at opnå samtykker for sameksistens og undersøge hvordan vi kan 
sørge for at alle aktører bliver hørt og alle hører alle.

Erfarne facilitatorer vil hjælpe deltagerne på stormødet igennem processen, Kratisk Platform, 
der bygger på inklusion og samtykke, hvor vi bygger oven på hinandens perspektiver frem for 
at modsige dem og dermed højner gensidig forståelse.

Vi lover at du vil blive hørt og at dine perspektiver vil blive taget med videre. Målet er at du vil 
gå herfra med en følelse af at du og dine medmennesker og medvæsener er kommet 
hinanden nærmere.



TILMELDING:

Tilmelding er gratis og foregår ved at sende en mail til Frederik Lassen,
frederik@copenx.com. 

Efter tilmelding modtager du instruktioner og praktisk information op til eventet. Derudover 
stiller vi dig nogle få spørgsmål, der forbereder arrangørerne på dine visioner for en fælles 
fremtid for Amager Fælled.

Alle er velkomne! Vi har inviteret åbent og bredt, og du er velkommen til at dele invitationen 
med mand og mus.

PROGRAM

14:00 - 14:15   Ankomst og introduktion v. Oleg Kofoed og Rolf Bjerre

14:15 - 14:30  De “visioner, drømme, håb" som vi har modtaget på forhånd, 
starter vi med at bede om dit samtykke til. Det vil foregå ved hjælp  
af teknologi som der vil blive informeret om.

14:30 - 15:15  Du sætter dig ved et af de mange borde uden at vide underemnet  
og helst der, hvor du kender færrest deltagere. Ved hvert bord vil  
der være en bordvært/samtykker, der afslører emnet og faciliterer  
processen.

15:15 - 15:30  Pause med underholdning

15:30 - 16:45  Efter pausen kan du se hvilke emner/spørgsmål der er ved de  
forskellige orde  d  kan skifte ord ere gange, såfremt d   
ønsker.

16:45 - 17:00  Pause med underholdning 

17:00 - 17:30  Opsamling og afslutning, hvor vi taler om dagens samtykker og det  
videre forløb, mens der serveres forfriskninger.



INITIATIVTAGERE: 

Frederik assen og ako  a n

Eventfacilitatorer: Oleg Koefoed og Rolf Bjerre

Frederik Lassen
Programchef for CopenX, tech-konference i København om Virtual, Mixed and Augmented Reality. 

ako  a n 
Stifter af WikiLCA og PhD studerende på Aarhus University

Oleg Koefoed
h , tionsfilosof, medstifter og dire tør i ro ing ath ays

Rolf Bjerre
o ial ro th a er, fol etings andidat for lternativet og stifter af den ratis e latform

EFTERSPIL: 

Vi har den klare målsætning at eksperimentet på Amager Fælled vil lede til nye tanker og 
erfaringer som efterfølgende kan overføres til andre steder, som oplever en fastlåst uenighed.

i afholder et a athon i se tem er m ned, hvor vi ygger de f lles visioner som der lev 
opnået tilstrækkelig samtykke til. Løsninger kan spænde fra interaktion med planter og dyr i 
virtual reality, til visualisering af bæredygtighedsdata over billedegenkendelses-algoritmer til 
droner. Med andre ord alt, der meningsfuldt kan gavne til sammenstilling af fælles virkeligheder.

ar du lyst til at yde ind med om eten er og h l e med at f  dette sat o , s  hører vi gerne 
fra dig  ette ro e t er s a t som et vi løfter hvad vi an i o  ro e t, og det h er vi an 
fortsætte.

Vi vil løbende holde folk opdaterede på vores facebook-event
htt s fa e oo om events

STØTTES AF:




