




TEMA I FRIVILLIGT ARBEJDE

HVORFOR ENGAGERE
SIG I EN STUDENTER
ORGANISATION?
DET ER (SOCIALT) ANSVARLIGT, DET ER SJOVT, DET SER GODT UD pA CV'ET. DE GODE GRUNDE ER
DER NOK AF MEN UNDSKYLDNINGERNE FOR IKKE AT GØRE DET TRÆNGER SIG OGSA pA JEG HAR
IKKE TID DER ER MANGE KEDELIGE TJANSER, OG NYTTER DET OVERHOVEDET NOGET?

ORD MATHIAS VESTERGAARO

opstået gennem hardt arbejde. sa er del
slet Ikke vores (of1Jenesle - det var rent
held - ligesom I Lotto, hvor den der VInder
JO heller Ikke ngllgt har fof1Jent det - hun
var JO bare heldIg Men I det fnvtlllge
arbejde sættes heidel I syslem. og del er
pga denne syslematIske mødeakhvllel,
hvor Ideerne Justeres og blpasses IndUI
sol og måne star nglJgt I forhold 1I1 den
enkeltes arbejdstyst Teore11kere som
Bruno Latour Vlue nok besknve del som
Justenng af aktanter I el nelværk. men
det er egenlhg det aamme, han mener
Del vigtige er. at nAr VI gør det, sa lykkes
del. og derfor er det meget vIghgt at man
husker al fokusere På de små og slore
succeser, for det nytter nogetl

MATHIAS VESTERGAARD ER NÆ$TFC)AMANO
I STUDENH.RFORlNINQEN SAl PA

INFORMATIONSVIDENSKAB SKRIBi:NT
FOR DELFINEN OG HAR PA SKin VARL T

ENGAGERET I DIVERSE. ANDRE FQAENINl R
NETVÆRK OG UDVALG

plads Men det er Ikke er et nederlag,
at VI Ikke kom på besøg hos Lego - det
afgørende er al VI anerkender at arbeJdel
er fovllllgt. og at dem der skal arrangere
ting skal brænde for del, og at energien
skal være slærk nok trl. al det blIVer
omsat til prakSIS Ved al erkende dette,
undgår man agsa meget af den dårhge
samvIllIghed der ellers let kan opsta hVIS
man alligevel Ikke lige fik lavet de opgaver
man lovede pa Sidste mode

Resultatet af denne erkendelse
er, al man I gruppen må prøve at
udvælge noglo opgaver som man
brænder for, og sa er det ellers om at
have lålmodlghed og blive ved med at
snakke om opgaverne og Ideerne pa
nye måder Måske ændrer man lidt på
Ideen. Måske kommer der en ny med I
bestyrelsen. Vha tilfældIghederne og det
heldige faktum, at VI alle er forskellige
og der ofte er stor forskel på, hVilke
opgaver folk synes er sjove, så sker der
pludselig noget. Pludsehg blIVer der fyret
op I kaminen og der bliver arrangeret
mac-nord-aften, Virksomhedsbesøg og
studietur til Bertln

Tilbage Sidder man rundt om
kaffebordet og undrer sIg over. hvad der
skete - man mødtes JO bare og snakkede
og drak kaffe (og j vores tilfælde, spiste
vi ofte også nogle gode middage med
gOd rødv.n) og pludselog havde man faet
arrangeret alt multgt Del kan næSlen
føles som møg•. og derfor er del også
s_It 81 turde lege .... for del V. her en
lendens bl al synes, at hvis nogel.kke er

Aue der har været engageret i en
eller anden sludenlerorganlsaflon,

foremng eller pa anden made Involveret
sig I udvalgsarbejde. bestyrelsesarbejde
eller andet arbejde. hvor den primære
aktIVItet er det. VI normalt betegner som
·møder", kender formentlig følelsen af
tvivl - oplevelsen af. at det Ikke nytter
noget Man snakker og snakker, og
lItervIs af kaffe og te skyldes ned - maske
endda akkompagneret af småkager
fra fatex eller kagen, som den mest
pligtopfyldende I gruppen har bagt. Men
hvad bllver det lJl?

Sadan har Jeg det I hvert fald rra tid
bl anden. nar VI fx afholder den århge
generalforsamling med syv fremmødte.
heraf fem som sidder l bestyrelsen i
forvejen Men Ikke desto mindre er Jeg
faSCineret af dene arbejde. og Jeg tror
pa. at mange af de pnnclpper. der gor
sig gældende kunne overføres til det
profeSSIOnelle erhvervshv med stor
succes

Det kan godt være. at man
Ikke er hge beVidste om det laUe
studenterorganlsaboner. bestyrelser osv
men da arbejdet som udgangspunkt er
frivilligt og ulønnet, er der grænser for
hvor mange sure tjanser, der reelt er
plads bl. før arbejdet bryder sammen
- hVilket da ogsa sker i visse tilfælde
Det er Ikke helt tydeltgt endnu, men prov
hge at overvej. hvor revolutIonerende
det egenthg er, at man kun skal lave det
man har lyst til. Pa en alm. arbejdsplads
skal man gøre hvad man far besked pa.
hVIS man ønsker at hæve SIn manedlIge
løncheck

l en af de forenInger, hvor Jeg selv
yder et sparsomt bIdrag, har VI forsøgt
at ud/eve dette helt VI laver kun del,
VI brænder for. Derfor må VI også se I

øjnene, at det virksomhedsbesøg på
Lego, som der har været snakket om de
sidste 2Y, lir, nok Ikke bliver til nogel
Hvorfor? fordi der ikke var nogen. der
brændle _kkehg møgel for del. bl
at del lykkedes et fa amlngementel på


