Sager der Samler
Sager der Samler er et hus for hverdagsaktivister. Det er en organisation med stærke rødder i
civilsamfundet. De bakker op om mennesker, der tager sagen i egen hånd, når skoen trykker. Når man tager
fat på at skabe nye løsninger på problemer man selv oplever i sin hverdag, får man en stemme og er med til
at forny samfundet nedefra. Sager der samler bakker op med fællesskab, netværk og et sted at mødes. Her
kan man hjælpe hinanden med at mobilisere og åbne døre.
Kernen i arbejdet er at bakke op om mennesker, der skaber forandring gennem deres hverdag. De kaldes
for “hverdagsaktivister” – og de står bag flere end tyve initiativer – eller ’sager’.
(http://sagerdersamler.dk/sager/)
Sådan deltager borgeren i Sager der Samler:
Det er vanskeligt, at definere helt præcist, hvornår man er deltager i Sager der Samler og hvornår man ikke
er. I Sager der Samlers forståelse er man deltager når:
•
•
•

Man møder op og bidrager til fællesskabet – og alle kan bidrage!
Det sker med en eller anden form for kontinuitet
Man oplever en tilknytning til Sager der Samler

Den kommunale medarbejder skal se engagerede borgere som en ressource
Ledelsen skal turde slippe medarbejderne fri og lade dem få mulighed for at lade deres borgere (fx ledige)
deltage i lokalsamfundets aktiviteter som en del af de beskæftigelsesrettede aktiviteter. Der ligger en
vigtigt ressource i, at se på hvad der allerede sker i civilsamfundet, og bakke det op. De professionelle er
ambassadører for deltagelse. Medarbejdere i kommunale tilbud, frivillige foreninger, hverdagsaktivister og
andre borgere i byen er vigtige indgange. Sager der Samler er et forum der skaber baner for deltagelse og
samarbejder på tværs omkring initiativer som opstår hos borgerne selv, og som skaber en værdi for den
enkelte og på et større plan for lokalsamfundet selv.
Partnerskabsaftalen med Aarhus Kommune spiller en særlig rolle. Den sætter fokus på at gøre
medarbejdere i de kommunale tilbud til aktive ambassadører for mulighederne i Sager der Samler.

Et eksempel på en sag: Fra kontanthjælpsmodtager med diagnoser til projektleder i udvikling af en
iværksætteruddannelse.
Ann-britt og hendes kæreste Steffen kom ind ad døren hos Sager der Samler i sommeren 2015 med sin
kuldsejlede ide om, at etablere en café for hjemløse i forbindelse med Aarhus Kommunes initiativ Håbets
Alle.
I løbet af 14 dage opstod et fællesskab på 12 personer som udviklede et mobilt køkken og de gennemførte
den første "SkraldeCafe" i Mølleparken hvor en mangfoldigskare af mennesker deltog i fælles madlavning
og -spisning. 2 uger efter gentog de successen og der var kernegruppen vokset til 20 og ca. 150 gæster

deltog i løbet af dagen. Udover at være et fællesskab omkring mad og fællesspisning, er skraldecafeen også
et fællesskab mellem mennesker om at udvikle egne og hinandens ressourcer.
Nu (foråret 2016) har skraldecafeen gennemført mere en 20 cafeer - de har etableret et fast samarbejde
med Folkestedet, de har fået lokaler på Lokalcenter Marselis, de har vundet priser, de har opbygget en lille
kapital(som ikke ved hvad de skal bruge til), de bliver ofte booket til f.eks. Aarhus Festuge, Byudvikling på
tage Hansensgade, Innovationsforskningskonference Aarhus Universitet.
Næste skridt handler om at etablere en uddannelse oven på de erfaringer der er baseret på arbejdet i
skraldecafeen. Ann-Britt har indgået en praktikaftale via jobcentret, hvor hun i praktikperioden skal stå i
spidsen for udvikling af en iværksætteruddannelse hvor det bare at "gøre det" bliver til virksomhed og
selvforsørgelse.
Læs mere om Sager der Samler her: http://sagerdersamler.dk/

