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OM DET TAVSE SKRIG I DEN RUNGENDE STILHED. TIL AFKLARING.
 

Inspireret af en bemærkning om uklarhed på, i hvilke sammenhænge Regnbuens
 

navn bruges, eksempelvis UTB/UDY, skal jeg komme med følgende bemærkninger.
 

Forudsætningen for klarhed omkring Regnbuen udadtil er, at Regnbuen er af

klaret i sin selvforståelse. Jeg mener, at ny-opdukkende begreber som intern kvali 

ficering, afværge på strukturelt plan, projektgruppe versus plenumdebat, eller gamle 

begreber som yderside/inderside, ude i samfundet etc. fra Brainstorm d. 18/10-91, 

helt klart viser, at Regnbuen befinder sig i et kvalitativt spring p.t. på vej op. 

Hvilket jeg personligt har positive følelser overfor. 

Men, hvad er Regnbuen på vej op efter? Er det det samme mål, eller er det 
forskelligt? 

SåfI'enit:der-er dH::sidstnævnte, der sker, kaldes det traditionelt i social

psykologien pluralistisk ignoransfænomenet. (Se Sundin, Individ, Institution, ideolo

gi, 1972, p. 105-6). 

Uden at ville flytte den verserende debat til en målsætningsdebat, hvilket som

regel sker i strukturdebatter, vil jeg påpege, at på denne baggrund er det svært 

at sige noget som 'helst om Regnbuen udadtil. 

Og dette gælder endda indenfor studenterhusets snævre rammer; 

Når det yderligere grundet koks med fotokopimaskinen d. 5/6-91, hvor to-års

projekt skulle diskuteres, er uklart,om mit eget indlæg overhovedet er blevet læst, 

da bliver det endnu sværere· 

Kender den stærkt udvidede gruppe egentlig mit projekt? 

Hvis dette ikke er tilfældet, da må jeg selv som Regnbueaktivist fremstå sær

deles uklar for fællesskabet. 

Af denne grund er der i det eneste formelle papir vedr. UDY, der er fremlagt 

overfor offentlig myndighed hele vejen gennem systemet, indbygget en central sætning 

Denne hedder: "Der vil derfor skulle træffes afgørelse fra sag til sag.'''. (16/9-91). 

Dvs. der er indbygget en ret til fornyet overvejelse, såfremt den Uddannel s 

nydende ikke arbejder med på det fælles, samt at det ikke er alle og enhver der kan 

få UDY . 

__ forudsætningen for akcept af mig som UDY-mulighed, jvf. F.M.-bog 11/9-91, 

var, at jeg helt konkret befandt mig på de steder, og de tider og de projekter, der 

aftales mellem Regnbuen som helhed og mig som indgående i Regnbuen-sam-helhed, samt 

marginaliseret igennem at være UDY.Det måtte ikke være et skuffeselskab. 

Denne aftale-proces blev sat igang d. 26/9-91 med papir "UDDANNELSESFORLØB FOR" 

men processen er igangværende og ikke afsluttet. 

Det jeg selv helt konkret gør p.t. er at "pejle mig ind" på Studenterhuset 

som helhed og som "flue" hos Kalle. 

En igangværende, ufærdig proces. 

Jeg håber selv, at vi hurtigst muligt, kommer gennem struktursnakken, for p.t. 

som UDY'er, er det "at segla forutan vind." Leif. 




