Steen Møllers tale til Grobund mødet den 11 december 2016 i Dome of
Visions.
Steen forklarede om baggrunden for Grobund projektet ved at tegne en cirkel, hvor samfundet blev delt i
tre: staten, erhvervslivet og civilområdet. Han sagde at før i tiden hørte opgaver som transport, sygehuse
og skoler til statens opgaver og erhvervslivet klarede handel og produktion. Det civile område stod for
fødsler og død og familieliv.
Staten stor for de kollektive strukturer med det alment gode som målet, og erhvervslivet stod for at
producere konkurrencedygtigt med økonomisk vinding som målet. Nu er så linjen mellem staten og
erhvervslivet blevet hvisket ud og økonomisk vinding og vækst er blevet den værdi, som gælder for både
stat og erhvervsliv. Og stat/erhvervslivet skærer flere og flere stykker af civillivet. Der bliver mindre og
minder for os selv at råde over!
Vi er blevet en konkurrencestat! Det bliver der ikke lagt skjult på i medierne og fra politikkernes side.
Det giver et samfund og et arbejdsmarked som er en kampscene hvor vi ikke kan vinde – lykkes det for os at
hugge et hoved af uhyret, vokser der bare to nye hoveder frem! Mange mennesker taber eller giver op. Det
vi kan gøre er at vende ryggen til og lave et nyt projekt som f.eks. Grobund.
Grobund bygger på fællesskab. Vi må give til fællesskabet for at det kan opstå. Vi kan ikke kræve at
fællesskabet skal give til os – det er som at kommandere nogen til at elske os. Men hvis vi giver til dette
fællesskab, kan det blive til en grobund for et socialt og materielt bæredygtigt menneskeliv.
I Grobund fællesskabet handler bundlinjen ikke om det kan betale sig rent økonomisk, samtidig med at det
selvfølgelig er en høj prioritet at blive gældfri, så er andre værdier - som ikke at producere affald og leve
bæredygtigt, og at give mulighed for et ordentligt menneskeliv, hvor vi har tid til at være sammen med vore
børn og hinanden - lige så vigtige.
Der skal være en balance mellem produktion og kultur. Kulturen skal med musik og teater mm. vise os alle
sammen hvordan vi kan leve et menneskeliv i den verden vi har nu. Grobund skal være et bæredygtigt
eksempel på hvordan vi kan leve, og give noget videre til de næste generationer, som er bedre. Vi vil gerne
at grobund giver gældfrihed videre til dem der kommer efter os. Den investering skal sikres i Grobunds
vedtægter.

