LEDELSE AV FORSKJELLIGHET
CORDOBA & GRANADA

Arven fra muslimsk Spania

| Å bygge bro over forskjellighet

Nysgjerrighet som drivkraft

|

|

Diversitet som styrke

Ødeleggende ensretting

AL-ANDALUS
Europas kunnskapssenter skapt av tre kulturer i fellesskap.

A
DIVERSITET
Det er ikke uten videre slik at flere
hoder tenker bedre enn ett, men
tenker hodene forskjellig, er sjansen
større for at gode tanker slipper til.
Diversitet er et gode. Effektivitet
og nytenkning i moderne arbeidsliv
oppstår ved å bygge bro over forskjellighet. Diversitet g jør at man har
flere talenter å spille på, at man har
flere innfallsvinkler til en problemstilling, at team får hentet ut mer av
sitt potensiale. Alle som har jobbet
i en gruppe med stor forskjellighet,
vet imidlertid at risikoen for konflikt
øker i takt med diversiteten. Den
som kan finne nøkkelen til å kombinere forskjellighet med respekt og
toleranse, få øye på det de andre ikke
ser, klare å kombinere ulike kjente
elementer til noe nytt, med andre
ord skape de helt store prestasjonene. Kanskje sitter Cordoba og
Granada på denne nøkkelen.
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iddelalderen var ikke så mørk som mange vil ha det til. I den sørvestre delen
av Europa fantes et bemerkelsesverdig unntak. I det muslimske Spania som
araberne kalte Al-Andalus, klarte man mesterstykket vi strever med i dag. Jøder,
kristne og muslimer levde side om side. De respekterte hverandres religioner og levesett.
Gjennom å bygge bro mellom kulturene, bygde de også Europas største kompetansesenter. Her produsertes nyvinninger innen matematikk og filosofi, arkitektur og medisin,
teknologi og landbruk. Handelsrutene til Spania var åpne der resten av Europa var utestengt. Med handelsrutene kom ny og glemt kunnskap til Spania. Oversettelsessentre i
de store byene bragte kunnskapen nordover, og la fundamentet for det moderne Europa.
I flere hundre år preget denne sameksistensen Spania – før den ble erstattet av et av de
mest fremmedfiendtlige regimer Europa har sett.
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Det ligger noe mer grunnleggende i disse hendelsene. Det er samspillsutfordringer ved
alle møter med de som er «annerledes», enten de er ulik oss i alder, kjønn, status eller kulturbakgrunn. De kan like gjerne befinne seg i en annen avdeling i din organisasjon som i
en annen kultur. Prinsippene blir tydeligere når vi ser på store historiske hendelser, men
de er de samme i det store som i det nære. Forskjellighet gir mulighet for berikelse når
vi klarer å bygge bro
over forskjelligheten.
Det kan på den annen
side gi mulighet for
konflikt og suboptimalisering når tilliten
mangler, og da bygger
vi gjerder i stedet for
broer.
Cordoba var Europas
største by for 1000 år
siden, et kunnskapssenter
resten
av
Europa bare kunne
drømme om. Granada var eventyrbyen i fjellene, muslimenes siste skanse i Spania, fortet,
byen og slottet Alhambra speilet det mektige Sierra Nevada. Begge byene sydet av multikulturelt mangfold, og dette var ikke et problem, men et fortrinn. I 1492 stoppet det
brått. De katolske monarker skapte på de samme stedene et skrekkvelde av ensretting og
mistenksomhet. Den spanske inkvisisjonen ble med rette fryktet, og det av samtlige tre
kulturer. Dagens Cordoba og Granada har likevel beholdt nok spor etter storhetstiden
til at de er vel verdt et besøk for å avlure dem noen av deres interkulturelle hemmeligheter. Her finnes tydelige bevis på hva som kommer ut av fruktbart samspill og av
ødeleggende ensretting.
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Du har vokst opp i en jord der
du er fremmed. Og jeg, lik deg,
er langt hjemmefra.
Abd al-Rahman

To sannheter kan
ikke motsi hverandre.
Averroes

Ikke tro noe er bevist fordi
det er skrevet i en bok.
Maimonides

Avstanden er
stor fra sikker tro til
erfaringens virkelighet.
Isabella I av Spania
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DHIMMI
– RESPEKT OG TOLERANSE

CONVIVENCIA
– FRUKTBART SAMLIV

REYES CATOLICOS
– ENSRETTING OG DOGMATISME

Historien om muslimsk storhetstid i
Spania starter med Abd al-Rahman. Han
var den siste av Umajjadene, klanen som
mistet makten og kalifatet i Damaskus,
og dermed hegemoniet innen islam. Abd
al-Rahman flyktet vestover og grunnla
et eget rike i Spania. Han og hans etterfølgere kombinerte det beste fra islams
kjerneområder med lokale tradisjoner og
kunnskap. Ettersom Koranen formaner respekt for Skriftens folk; dhimmi,
tolererte de jøder og kristne i sin stat.
Gjennom årene ble de ikke bare tolerert,
de bidro aktivt til kunnskapsdeling og
kunnskapsutvikling. I løpet av noen
generasjoner skaptes et eget kalifat i AlAndalus, med Cordoba som hovedsete og
Mesquita, den praktfulle moskeen, som
fremste symbol. Tenk om organisasjoner
fikk til å integrere nytt med gammelt,
og ha en liknede kunnskapsdeling og
kunnskapsutvikling som de fikk til for
1000 år siden!

Er det best å rendyrke egne styrker eller
å omfavne annerledeshet? Et høyaktuelt spørsmål i moderne organisasjoner.
Begge deler har sine fordeler, og sannelig
også sine ulemper. Rundt år 1000 var
de her ikke tvil om svaret: Forskjellighet
er en styrke! Østlig matematikk møtte
vestlig teknologi. Afrikas forståelse for
vannets betydning møtte spansk fruktbar
jord. Jødisk medisin danket ut vestlige
fordommer de neste 700 årene. Gresk filosofi, glemt i hundrevis av år, ble oversatt
til arabisk, fraktet til Cordoba, oversatt og
kommentert, og endelig kombinert med
stivnet kristendom til en ny aksept for
kunnskapens verdi. Den vitenskapelige
tenkning fødtes i dette krysningspunktet.
På tvers av kulturgrenser utvekslet man
klær, redskaper, historier og stjålne blikk.
Av dette oppsto søt musikk – bokstavelig
talt og i mer overført betydning, i sannhet
et fruktbart samliv.

I 1492 erobrer de katolske monarker
Isabella og Ferdinand byen Granada,
muslimenes siste skanse i Spania. De
lover å videreføre en politikk med respekt og toleranse. Før året er omme er
jødene kastet ut av landet. Den spanske
imkvisisjonen følger opp i en stadig mer
pervers jakt på rett tro og rent blod. Det
mangfoldige fellesskap forvandles til ensrettet ortodoksi. Frykten for annerledes
kan råde grunnen selv i de mest opplyste
fellesskap. Vi blir aldri helt kvitt våre
fordommer og stereotypier, slik er vår
menneskelige utrustning. Forskningen på
gruppedynamikk fra de siste årene viser
hvordan vi altfor lett henfaller til de behagelige løsningene, der vi slipper å måtte
forholde oss til den problematiske annerledesheten. Den samme forskningen viser
hvor mye vi da går glipp av. Innovasjon
er den nye oljen, sies det. Vel, det kommer ikke mye innovasjon av ensretting og
dogmatisme.

«Søk kunnskap overalt, om du så må dra til Kina!»
PROFETEN MUHAMMED

OM PROMETHEVS
Vi er et velrenommert konsulentfirma som har spesialisert oss innen lederutvikling, ledergruppeutvikling/teamutvikling og organisasjonsforandring. Vi jobber med toppledergrupper, ledergrupper,
kjører utviklingsprogrammer for ledere, arrangerer storsamlinger for alle i organisasjonen, samt utfører
profesjonelle utviklingssamtaler (coaching) og trening av lederferdigheter (f eks retorikk). Vi skreddersyr og lager et utviklingsforløp i samarbeid med kunden. Dette kan bestå av utvalgte samlinger, noen
ganger med profesjonelle samtaler ved siden av. Vi følger som regel organisasjonen over lengre tid, men
kan også benyttes til å holde enkeltstående foredrag på konferanser eller interne arrangementer. Vi har
solid erfaring fra mange bransjer, både innenfor privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt.
Promethevs sin unike profil innebærer integrering av moderne ledelsesteorier med historiske
personer og epoker. Vi lærer av skikkelser som fikk til det ekstraordinære, og trekker «gullkorn» av læring i lederrollen ut av historiske vendepunkter. Filosofi, kunst og skjønnlitteratur trekkes inn
for å belyse sentrale poeng ved ledelse og samspill. Vi er kanskje mest kjent for våre kurs i utlandet, hvor
vi bringer ledere tilbake til en annen tidsepoke, eksempelvis renessansen i Firenze, der de får utforske
ledelse på høyt nivå gjennom å bli kjent med skikkelser som Lorenzo de Medici, Michelangelo, Leonardo
da Vinci, Machiavelli og Dante. Vi knytter teori til engasjerende historier som både kan underholde og
berøre, samt viktigst av alt; åpner opp for egen erkjennelse og utvikling i påfølgende øvelser, gruppearbeid og refleksjoner. Det er for eksempel lettere å se på dine egne skyggesider som leder, når du vet at
selv store ledere som Cæsar, Nansen og Amundsen slet med noe av det samme.
Vi mennesker er sosiale vesener som fanges av historiefortelling, og vår pedagogiske profil gjør ledere
og ledergrupper mer åpne for nye tanker, ærlig refleksjon og arbeid med egen utvikling og mellommenneskelig samspill. Historiske skikkelser og filosofisk tankegods i kombinasjon med forskningsbaserte
leder-teorier – alt designet i en nøye gjennomtenkt utviklingsprosess – fremmer mer effektiv ledelse!

TRE HJØRNESTEINER I VÅR TILNÆRMING TIL LEDERUTVIKLING:

AKADEMISK TYNGDE: Tilnærminger forankret i solid
teori og forskning
REFLEKSJON OVER EGEN PRAKSIS: Læring gjennom
refleksjoner og utprøvinger i egen ledergjerning.

www.promethevs.no
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KLASSISKE PERSPEKTIVER: Bruk av historie, filosofi,
litteratur og kunst for en dypere og annerledes vinkling.
Ved å gå tett på en annen tidsepoke kan vi se vår egen tid
og eget ståsted i nytt lys.

REFLEKSJON OVER
EGEN PRAKSIS
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