
Indimellem opstår der samarbejder mellem parter, som kan virke 

overraskende. Den nye danske regering med Socialdemokratiet, Venstre og 

Moderaterne er et godt eksempel. Den opstod efter en valgkamp, hvor de tre 

partier skød med tunge skyts mod hinanden. Mange spørger måske derfor 

sig selv, om de tre partier overhovedet kan arbejde sammen.

Men faktisk er samarbejder imellem stridende parter mere almindeligt, 

end vi måske tror. For samarbejde ligger i vores menneskelige natur – og 

samarbejde er nødvendigt for at få mest ud af naturens ressourcer. Derfor 

samarbejder tre uenige partier om at finde nye løsninger for Danmark. 

Derfor samarbejder hovedorganisationen for danske fiskere og Dyrenes 

Beskyttelse om at fange fisk på en bæredygtig måde. Og derfor mødes 

forskellige indianerstammer i Californien om fælles ritualer for at finde frem 

til deres glemte kultur.

Hvordan og hvorfor vi mennesker samarbejder, fortæller samarbejdsforsker 

Ella Paldam om i februar måneds samskabende Tænkepause. Måske Mette, 

Jakob og Lars skulle læse den, inden de igen ryger i totterne på hinanden.

 

”Mennesker samarbejder dagen lang, og det har vi altid gjort. 
I fællesskab har vi skabt ufattelige teknologier, der har sendt 
mennesker over havet og ud i rummet. Men vi har også arbejdet 
sammen om at kolonisere, bekrige og skabe kriser i vores natur. 
I hverdagen gør vi imidlertid ting sammen uden at skænke det 
en tanke. Og det er egentlig utroligt, hvor gode vi er til umiddel-
bart at forstå hinanden.”
– Ella Paldam
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