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Fællesskabsprisen 2017
- vigtigere end nogensinde!
Samhørigheden i det moderne samfund kan ofte opleves
som flygtigt og under opløsning, demokratiet siges at være
under pres, og fremtiden kan synes usikker. Derfor er det
vigtigere end nogensinde at hylde fællesskabet og de mange
mennesker, der gør en ekstraordinær indsats for fællesskabet i Danmark.
For 4. år i træk sætter en række virksomheder, fagforeninger og
Mette Frederiksen (S) fokus på hverdagens helte ved at uddele
Fællesskabsprisen. Og du kan selv være med til at nominere én,
du synes gør en særlig indsats for fællesskabet og som fortjener
at blive hyldet.
I år sætter Fællesskabsprisen særlig fokus på fire højaktuelle
emner: Fællesskabet i relation til ensomhed. Ensomhed er
næsten blevet en folkesygdom – også blandt unge. Fællesskabet i relation til social ulighed – Jo mindre uligheden er, jo
større er samfundets sammenhængskraft. Fællesskabets betydning for læring og dannelse – vi bliver klogere, når vi lærer
sammen. Og endelig sætter vi fokus på arbejdsfællesskaber.
Sammenhold på arbejdspladsen skaber arbejdsglæde
og nedsætter sygefraværet.
Vi skal værne om vores fællesskaber
I Danmark har vi en lang tradition for et stærkt fællesskab. Danmark er fyldt af mennesker, der hver dag styrker
fællesskabet. Vi kender dem alle: Kollegaen der spreder glæde,
læreren der gør en ekstra indsats for sine elever eller den frivillige, der gør det endnu sjovere at samles om en fælles sag. De
mennesker fortjener en anerkendelse for at yde det ekstra for os
andre i hverdagen.
Vi skal hylde hverdagens helte. Derfor er Fællesskabsprisen så
vigtig. Det er hverdagens helte der gør vores fællesskaber til
virkelighed. Der er nogen der tror på at alle kommer med, hvis
dem med mest, får mere. Men så enkelt er det ikke. Mange er
blevet hægtet af udviklingen. Og folks muligheder er ikke lige. Og
når forskellene vokser, falder fællesskabet fra hinanden. Tilliden
forsvinder. Den udvikling skal vi vende. Vi skal styrke vores fællesskaber. Uden dem var Danmark ikke Danmark. Derfor er der al
mulig grund til at hylde de mennesker, der hver dag gør en forskel
for andre og for vores fællesskab, siger Mette Frederiksen om
lanceringen af Fællesskabsprisen 2017.

Fællesskabsprisen gør en forskel
Sidste års ti vindere af Fællesskabsprisen fik ikke kun en hyldest
med, da de blev fejret en varm junidag i 2016. Efterfølgende
har det nemlig vist sig, at prisen har medført en række positive
ændringer for vinderne: De har bl.a. oplevet øget interesse for
og støtte til deres projekter, og de har fået mere presseomtale
og flere frivillige.
Sidste års ti vindere af Fællesskabsprisen fik ikke kun en hyldest
med, da de blev fejret en varm junidag i 2016. Efterfølgende
har det nemlig vist sig, at prisen har medført en række positive
ændringer for vinderne.
Jimmi Jørgensen, der arrangerer fællesspisninger i Korsør, fortæller
her, hvad det betød for ham at få Fællesskabsprisen 2016:
Fællesskabsprisen har først og fremmest udbredt kendskabet til
mig og mit projekt. Det at være et kendt ansigt hjælper til at få
midler og få folk til at komme til mine arrangementer. For mig
at se, er ensomhed roden til alt ondt. Jeg har gået i mange år og
været ensom, og jeg vil aldrig have den følelse tilbage. Men der
skal så lidt til for at bryde med ensomheden, og der kan en sammenkomst med andre være en stor succesoplevelse for den som
er ensom. Hvis jeg kan få fru. Hansen og fru Petersen til at tale
sammen en enkelt gang, kan det jo være at de på sigt kan få glæde
af hinanden.
Sådan kan du være med til at nominere
Alle har mulighed for at vinde Fællesskabsprisen. Frem til den
8. juni, kan du nominere både enkeltpersoner og grupper af
medarbejdere eller frivillige, der fortjener en anerkendelse af
deres indsats for fællesskabet.
Et jurypanel bestående af partnere bag prisen udvælger i alt
10 vindere af Fællesskabsprisen 2017, der hædres ved en stor
prisoverrækkelse den 22. juni på Campus Carlsberg.
Bag Fællesskabsprisen står Mette Frederiksen (S), 3F, Alka,
Dansk Metal, DFDS, Falck, HK, ISS, NCC, PensionDanmark,
Professionshøjskolen Metropol, Professionhøjskolen UCC ,
Tuborgfondet og VIA University College.
Følg Fællesskabsprisen 2017
Find mere information om Fællesskabsprisen og følg de nominerede på: www.faellesskabsprisen.dk og Facebook:
www.facebook.com/faellesskabsprisen
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