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Maker-bevægelsen: En gevinst for det lokale erhvervsliv
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Indsigt

Hvad betyder det for de unge, der bliver en del af Maker-miljøet i Odense?

Det kommer til at karakterisere deres karriere. Det kan være afgørende for, at de udfolder deres
kreativitet og udforsker deres karrierevej på et tidligt tidspunkt. Det er en rugekasse med
fantastiske muligheder for at skabe sig sin egen levevej.

Christian Villum, programleder Dansk Design Center, er begejstret for den fynske Maker-
bevægelse, han mener kan styrke både lokale uddannelser og det fynske erhvervsliv.
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Hvad betyder det for det lokale erhvervsliv?

Det er både perspektiver i det for erhvervslivet og for en iværksætterånd, som miljøet kan styrke.
Koblingen mellem maker-feltet og erhvervslivet er afgørende for den teknologiske udvikling i
samfundet og for innovation.

I dag er teknologi noget, man gør, og digitaliseringen er en naturlig del af det hele. Maker-universet
er gennemsyret af den tankegang. Det sukker både erhvervslivet og samfundet efter.

Hvad er det Maker-miljøet kan, de ikke får i skolen eller på deres uddannelser?

Her kobler de teori med praksis. Derfor kan det kan med held være et sted, der understøtter de
traditionelle uddannelser, så der er synergi mellem de to systemer. Derfor bør det offentlige
tilskynde udviklingen af den slags. Det burde faktisk være et officielt tilvalg til uddannelse.Det sker
også tit, at et maker-miljø udspringer af en uddannelsesinstitution.

Hvad er der kommet ud af Maker-miljøer?

3D printeren blev udviklet for 30 år siden, men det var en svært tilgængelig teknologi. Det var dyrt
og kompliceret.

I maker-space kredse begyndte man at udvikle og forbedre teknologien med fokus på at gøre det
billigere. Det gjorde de. På den måde blev teknologien demokratiseret. Det var drevet efter buttom-
up princippet, og i dag arbejder tusindvis af virksomheder på baggrund af den teknologi. Vi ved
allerede, at 3D print vil forandre den måde, vi massefremstiller på.

Hvis vores unge skal være med til at skabe fremtidens teknologi i stedet for at, det bliver dem i
Kina, er vi nødt til at dyrke den slags, som man nu gør i Odense og snart i Nyborg. Og i øvrigt
mange steder i landet.

Hvordan ligger Danmark set i international sammenhæng?

Vi er langt, og vi har alt, hvad der skal til for fortsat at være et af de lande, der viser, hvordan
makerbevægelsen kan transformere et samfund.

Vi har et ikke-hierarkisk samfund. Vi er ikke bange for at smøge ærmerne op eller for at tage ordet.
Det er en indstilling, der også peger ind i vores erhvervsliv og i vores designtradition, der faktisk
også bygger på den demokratiske tankegang, på andelsbevægelsen og på samskabelse. Begreber,
der også er kendetegnende for maker-bevægelsen.

Men denne teknologiske udvikling og fremtidsvision kommer ikke af sig selv. Det kræver, at vi som
samfund handler og stimulerer og støtter disse initiativer i endnu højere grad
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Mere om emnet

Af: Kristina Lund Jørgensen
Jeg har siden 2012 været uddannelsespolitisk journalist på
Samfundsredaktionen med ansvar for at dække for uddannelse og
dannelse af vores børn. Fra vuggestue til de højere læreranstalter.
Jeg har været på Fyens Stiftstidende siden 2005 og har tidligereLæs mere
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