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Fordi vi danskere 
– nogle af verdens 
lykkeligste menne-
sker – 
i 2025 skal tage røven 
på alle. Og være ver-
dens fucking flinke-
ste.

Vil du være med?



Lars von Trier startede dogmebevægelsen, 
Naomi Klein gav antiglobaliseringsbevægel-
sen ben at gå på, og Jamie Oliver lancerede en 
moderne madrevolution. Og med bogen FUCK-
ING FLINK lancerede Lars AP i 2010 bevægelsen 
FUCKING FLINK. 

År efter år er danskerne blevet kåret som ver-
densmestre i lykke. Men prøv at stå i kø en 
mandag eftermiddag i Netto eller kør en tur i 
myldretiden på motorvejen. Danskere kan være 
nogle af de mest underskudsagtige mennesker 
over for hinanden. Og det skal der gøres noget 
ved.  

Med bogen FUCKING FLINK tog Lars AP det første 
skridt hen imod at gøre danskerne til verdens 
fucking flinkeste folk. 

I dag er Lars AP ikke alene. Ud over de 176.000 
følgere på facebook, arbejder ni personer sam-
men med Lars om opgaven.



Hvad 
har vi 
lavet?

turister 
Hvert år i juni byder vi tur-

siter velkommen i Danmark. Vi 
har lavet sammenskudsgilde og 

udgivet en miniguide til Fuck-
ing Flinke steder i Danmark 

- hvad skal vi lave næste 
år?



Online Overskud  
Online overskud kører 

hvert år i marts. I 2015 af-
holdt vi DM i Online Overskud 
for gymnasier, og det kom der 

en masse fede initiativer ud 
af.

turister 
Hvert år i juni byder vi tur-

siter velkommen i Danmark. Vi 
har lavet sammenskudsgilde og 

udgivet en miniguide til Fuck-
ing Flinke steder i Danmark 

- hvad skal vi lave næste 
år?

valgkamp 
Valgkampen 2015 var præ-

get af hård  retorik - vi prø-
vede at løsne lidt op for det 

med samtalestartere til 
køen på valgstederne.

FLINKESKOLE
Vidste du, at fucking 

flinke folk klarer sig 
bedre i skolen, på jobbet 

– og får flere venner - det 
hjælper vi skolelever med 

i projektet, Fucking 
Flinkeskolen.

OG MEGET MERE ...



1+1 = 
11



1+1=11
I Danmark har vi en 150 år lang tradition for folkeli-
ge bevægelser. Fra andelsbevægelsen til højskolen. 
FUCKING FLINK står på skuldrene af disse bevægel-
ser. Et af de afgørende kendetegn ved en folkelig be-
vægelse er netop, at de vokser nedefra og er drevet på 
medlemmernes personlige engagement. 

Fucking Flink har igennem fem år delt historier på face-
book. Men selv med 176.000 følgere må vi erkende, at 
det ikke gør den store forskel. Hvis vi for alvor vil skabe 
forandring, skal vi have danskerne op af sofaen og ud 
at handle. Vi skal gøre likers til doers. Og det går vi i 
gang med nu. 
Det koster 11 kr. om måneden at være medlem af for-
eningen. Og så er du med både til den årlige gene-
ralfest, hvor foreningens fremtidsplaner fastlægges, 
ligesom du inviteres med til alle vores Fucking Flinke 
aktiviteter, som kommer ind imellem – og som bliver 
både sjove og meningsfulde.  



Innovation. Water cooler-effekten handler om, at med-
arbejdere er op til 30% mere produktive efter, at de har 
talt sammen, end hvis de ikke havde talt med kolleger. 
Vil du være mere produktiv og få flere ideer? Vær flink 
ved kaffemaskinen. 
 
Tolerance. Forksning fra Harvard University har påvist 
at kommunikation mellem et lands borgere påvirker 
den nationale identitet. Skal vi integreationsproblemer 
til livs? Øget flinkhed i en befolkning reducerer nationa-
listiske tendenser og skaber større tolerance uadtil.  

Sundhed. Videnskabelige undersøgelser viser, at social 
isolation udgør en risiko - og samfundsmæssig om-
kostninger - på linie med højt blodtryk, overvægt og 
rygning. Social isolation udsætter kroppen for fysisk og 
psykisk slid, der svarer til tidlig aldring. Mere flinhed gi-
ver social interaktion, som bekæmper ensomhed, spa-
rer samfundet for milliarder af kroner og forlænger din 
og min levetid. 



Forskningen er ikke i tvivl:

Er du flink, lever du længere. Du er lykkeligere, mere krea-
tiv, har flere venskaber, et bedre helbred og du klarer dig 
bedre på jobmarkedet. Flinke personer får også andre men-
nesker til at blomstre, de gør hele nationen mere tolerant, 
nedbringer sygdomsniveauet og mindsker ensomheden. 
(I Fucking Flink arbejder vi også på at bevise, at flinkhed 
styrker dit sexliv og får dig til at tabe dig om taljen) ...

… men du kan ikke like dig til det. 
Du skal ud at gøre det!


