
Kontaktforstyrrelser
 
- en kritisk psykologisk analyse.
 

I gennem den daglige praksis med andre mennesker er det en del af samværet, at man kom
mer på kant med hinanden, støder hinanden, man bliver uenig, misforståes osv. Ligesom sam
været også udfolder sig i gensidige virksomhedsprocesstI', hvor man i fællesskab bliver klo
gere, handler sammen til fælles og andres fordel med mere. Kooperationsforholdene som bæ
rer den daglige praksis kan med andre ord udvikles og udbygges, men kooperationsforholdene 
kan også stagnere, og enkeltpersoners handlinger forblive enkelthandlinger uden koordination 
med andres, evt. kan de endda rettes mod andres enkelthandlingerelIer mod personerne selv, 
ligesom de kan rettes mod selve det kooperative rum. Fremfor invitation til øget kooperation 
og dermed udvidet kontrol over egne livsbetingelser gennem fælles handlinger - kommer det 
til konkurrence om, hvem og hvordan de forhåndendenværende betingelser kan fremmes til 
ens egen særfordel, og på bekostning af andres, samt til kontroverser om, hvem der i sidste 
ende råder over selve rummet for handlinger. 

I den grad de involveredes interesserne ikke kan bringes derhen, hvor de beriger hinanden, vil 
der kunne opnås stabilitet gennem diverse former for kompromisser og kompensationer. der 
indfinder sig en art tjeneste-økonomi, hvor man alene handler uden beregning af ens fremtidi
ge særfordel, og ikke ud fra hvad der tjener sammenhænger, og dermed een selv bedst. Den 
enkelte kommer dermed på kant med selve sammenhængen, der fremfor at være (del af ens) 
livsgrundlag, bliver instrument for egne behov, hvor andre mere eller mindre griber forstyr
rende ind. Fremfor subjektforhold mellem mennesker er trådt instrumentelle forhold - hvilket 
kan føres videre i instrumentelle betingelser, når praksissa.l11me~:Engen indretter sig på at stå 
til rådighed for de involveredes særintereser: 'Eksistensen af ubegr6bneelleruovervundne in
teressekonflikter i praksissammenhængens betingelsesgrundlag kan befordre en overgang til 
regulation af handlinger gennem kompromisser og kompensationer - med stadig udelukkelse 
af nadre til følge - eller regulationen af handlinger kan temporert "falde ned" i dette, hvis no
get fremmed eller skadevoldende bryder ind i sammenhængen udefra, uden også at blive 
identificeret som sådan. 

Kontaktforstyrrelsesformer. 

De allerfleste "komme på kant"-konflikter, hvor den ene siger eller gør noget som en anden 
bliver såret og skuffet over, finder sted som følge af en tidligere praksis, hvor de involverede 
allerede har en aIi udestående med hinanden. Men hvor man nu i en konkret situation mener, 
at den anden var for grov i sin omtale, for emsig i sin varentagen egen interesse, for lidt imø
dekommende på at andre også kan have ret, behov osv osv. Det kommer til en kritik af den 
andens "fYlden det hele", "koldhed", "egoisme" mm. Den anden kan svare igen med, at "det 
passer ikke, man har også ret til at være her, gøre det og det", og at den anden "bare er ude ef
ter een". Der hakkes på hinanden. Og mobning som fænomen træder frem. Mobning er, at en 
udsat pali hele tiden og vedvarende udsættes for egenskabstilskrivninger - på sit handle- og 
personlighedsplan - der tjener til at nagle, låse, uskadeliggøre eller uddefinere personen som 
ligeværdigt subjekt i saITImenhængen. Der sker en stempling af den anden. Det er om noget 
en sætten egne interesser igennem på den andens personlige integritets bekostning. En mop
pet person - en stemplet - vil hen ad vejen lære at det bedste forsvar er et angreb, og SaITImen
hængen overgår nu til en kampzone omhandlende, hvem der kommer først til at bestemme 
over hvad og hvem. 
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Set udefra vil alle være lige gode Dm det. Og sker der en interesseudvikling Dg -afklaring, vil 
sammenhængen kunne overgå til en kooperativ sammenhæng igen. Imidlertid kan nogen per
soner blive ved med at "hænge" i tidligere mobning. De kan ikke frigøre sig fra det, der er 
overgået dem, elelr de kan tilsyneladende ikke fa og opretholde vedvarende positive forhold 
til andre. De bliver ved med at komme på kant med andre. De beskyder andre for at moppe, 
være efter een, mens andre beskylder vedkommende fof at være enormt grov til at sætte og 
fremføre egne interesser foran andres. Andre kan stå med den oplevelse, at den person, der 
påberåber sig moppet, er den person, der hele tiden mopper andre i personens evige forsøg på 
at fremme egne private interesser. 

Det kan - for udredning heraf - være af betydning, at mopning kan finde sted af den part, der 
ender med at blive moppet af andre. Det har vist sig, at mange børn der er blevet moppet, fak
tisk selv startede med at "moppe", men uden at det var det, der var selve hensigten med bar
nets handlinger. Det kommer i stand som kontakthesvær, det at man ikke kan finde stedet for 
gensidig kontakt eller intersubjektiv forståelse. Som subjekt søger man dette "gensvar" fra 
verden om een, og i den grad det udebliver må man søge mere og mere hektisk efter hvor så, 
og denne søgen efter gensidighed - og dermed accept af ens væren i verden, og at denne og 
een selv er OK - kan selvstændiggøre sig som sit eget formål. Kontakt i denne selvstøændig
gjorte kontaktform er da først tilstede, når der rent faktisk er enighed, konsensus, om den sag, 
kontakten etableres omkring. Der ligger et rolle-univers og -pres omkring det, som i den grad 
kontakten udebliver, mislykkes eller geråder i vanskeligheder, overgår til et kontIiktunivers. 

Opsamlende: 

Mopning kan skyldes kontaktforstyrrelser, deraf den tidsartepartlokaliseres som skadevol
dende, udraderende eller afstandtagende handlinger hos andre, omend mopningen starter med 
at komme fra een selv. Andre kan, på den der mopper ved at beskylde andre for at moppe, re
agere med mobning: uddefinering afden anden som en nørd. 

for at bryde den krigszone, der hermed er bygget op, må de involveredes egeninteresser af
klares i fællesskab, men da mobning - sat igang udefra, ved manglende mulighed for kontakt, 
og dermed forstyrret kontakt, eller som følge af en syndebuk-tænkning - også hen ad vejen 
går ind under huden, må der også selvstændigt tages fat i arenaen for mopning: hvem moppes 
for hvad. Er personen blevet syndebuk, og for hvad, og hvis interesser tjener dette? Eller har 
personen kontaktforstyrrelser med sig i sit biografiske bagland, som overlejrer evnen og mu
lighederne for etablering af subjektforhold? 

Kalle 7.november '98 
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D. 24 februar 1999. 

Efter at have været i telefonisk kontakt llled jer, sender vi hermed en bekrætlelse på at 
vi kommer 6 - 7 social· og SllndhcdsassistClltelevcr mandag d. 15 marts 1999 kl. 
13.30. 

l det	 leorifor!ob vi er i nu , beskælliger vi os med psykiatrien, og det er i den 
hJrbinddse, at vi gerne vil ud og se hvilke [ilbud der er . 

. [ J~'rl'bindelse med vores besøg, har vi flg. spørgsmål, som vi gerne, hvis det er mulig!. ~ 
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Nekrolog over Rådgivningsgruppen Regnbuen
 
- invitation til videreførelse
 

Introduktionsmøder onsdage kl.l8-20, start onsdag d.7.april.
 

Afcand.psych. Kalle Hirck-Madsen, Gaderummet-Regnbuen. 
l starten af 1980-erne undergik det fagkritiske miljø på psykologistudiet en ændring væk fra den 
anti-psykiatriske kritik af psykiatrien til forestillingen om en "ikke-psykiatri" til overvindelsen af 
psykiske forstyrrelser. Skiftet var forbundet med erkendelse af, at en simpel negering af den 
psykiatriske indfaldsvinkel ikke i praksis løser og overvinder psykiske forstyrrelser, og at en 
humanistisk indfaldsvinkel i et klassesamfund ikke er tilstrækkelig til at flytte på de grundlæggende 
uligheder og modsætninger, der bestemmer individuelle og kollektive konflikter. Men hvordan så 
det egentlig ud med psykologiens bidrag, specielt den kliniske psykologi? "Ikke særlig godt", var 
svaret. Heller ikke her blev psykiske forstyrrelser anskuet med udgangspunkt i den berørtes sociale 
liv, men alene som en intrapsykisk eller interpersonel apparatfejl, ligesom indenfor psykiatrien - et 
udgangspunkt der gør individet til et abstrakt og ahistorisk væsen, alene til genstand for 

- manipulation. Vi mente der var brug for et alternativ. •. 
l stedet for udviklingen af endnu en terapiform, blev fokus sat på analyse af de livspraktiske 
betingelser og grunde til psykiske problemer. Historiske analyser viste, at psykiske problemer måtte 
ses som personlige svar på særligt skærpede livsvilkår, og overvindelsen heraf som gående gennem 
et særligt arbejde med den berørte, hvor den berørte selv måtte kunne blive subjekt i sin egen 
rådgivnings- og terapiproces. Man gik væk fra "manipulation" som terapeutisk grundelement, dvs. 
væk fra modellen med psykiateren/psykologen/terapeuten der ensidigt og ofte skjult søger at påvirke 
klienten i en bestemt retning, og hen imod at søge en teori om terapi set som "særlig form for social 
praksis", således at de involverede selv kunne gøre sig til subjekt for egen og fælles praksis. 

En alternativ kritisk rådgivning. 
Det blev mit lod dengang at samle brokkerne til et initiativ om en psykologisk "ikke-psykiatri". Da 
det er så nemt, fra sidelinien, at kritisere de andre som værende dumme eller handle forkert, skulle 
initiativet være et praktisk udviklingsarbejde, der måtte omhandle udviklingen af greb om de mere 
grundlæggende forhold i den terapeutiske proces, som hidtil var blevet forbigået. Initiativet blev 

\	 formuleret som "en alternativ psykologisk rådgivning på kritisk psykologisk grundlag". En halv 
'snes psykologistuderende viste sig at have interesse. Og efter et par års forarbejde åbnede 
rådgivningen i '85 som "Regnbuen" i Studenterhuset i Købmagergade. Dens formål var at yde gratis 
rådgivning og terapi til personer i krise og nød. 
Det alternative blev placeret i: l. Psykologisk rådgivning på brugerens præmisser; 2. Total åbenhed; 
og 3. Invitation til samarbejde og ingen skjulte tricks. Og samtidig organiserede vi gruppen som et 
arbejdskollektiv af psykologer og psykologistuderende, der ved siden af den direkte rådgivning 
skulle forske og undervise i psykologi på et videnskabeligt og solidarisk grundlag. Dengang var 
begrebet om "brugerpræmisser" en kættersk tankegang. Fagfæller kritiserede det for at være naivt 
eller skadeligt, da det centrale element i psykosen, sindssygdommen, skulle være den "manglende 
sygdomsindsigt" . 

Siden er rådgivningen blev brugt af mange hundrede unge og gamle, med små problemer eller i 
psykotiske tilstande, i korte og lange rådgivnings- og terapiforløb, et enkelt forløb med en 
retspsykiatrisk patient helt op til 10 år. I gennemsnit har forløbene været på Y:. år. 



Ligeså har utallige psykologistuderende deltaget i arbejdet, i kortere eller længere tid. Mestendels 
var vi mellem 10 og 12 aktive. Minimumstid for at kunne deltage var 8-10 timer om ugen, til 
møder, forløb, supervision, litteraturlæsning og forberedelse, men for mange blev det meget mere, 
idet man også lagde politisk arbejde og opgaveskrivning ind i det. 
Fra midten af 90-eme begyndte også andre end os at snakke brugerpræmisser, brugerinddragelse 
osv. Befriende! Men man har i stor udstrækning afholdt sig fra at gøre strukturel regning, da 
indflydelse og medbestemmelse stadig ikke ligger i reelle betingelser, der rådes over. Generelt er det 
blevet ved farven på lokumpapiret, som et hvilket som helst elevråd godt må bestemme over, hvis 
altså man er enig med rektor! Samfundsmæssigt er der stadig langt til etableringen af sociale vilkår, 
hvor det er brugergruppen, der er subjekt for udviklingen og formuleringen af problemer ift. de 
professionelle, og ikke kun de professionelle selv. 

Fra Studenterhus over Solidaritetshus til Gaderum. 
Efter politistormen på Studenterhuset d.20.oktober '93 -lærerig men som en dårlig C-film! - flyttede 
rådgivningen til Solidaritetshuset på Nørrebro, hvor den startede forfra med at bygge et socialt miljø 
op. Den bedste forebyggelse af psykiske problemer er overvindelse af isolation. Det gik så godt, at 
huset blev for lille til både rådgivningen og til de boligløse rødder og rødinder, der tit var henvist til 
overnatning. Vi havde brug for et SAS-hotel, sagde de andre grupper i Solidaritetshuset - og sagde 
os op. Vi måtte finde egne lokaler. Og rykkede i sommeren '96 videre til de nuværende 300 m2 på 
Nørrebrogade, hvor rådgivningens daværende 5-6 medlemmer åbnede det nuværende Gaderum for 
gadebørn og andre marginaliserede og udstødte unge. Gaderummet blev gjort til et døgnåbent 
socialpsykologisk fristed, et solidaritetsprojekt, og til brugernes sted via en medlemsforening, der 
både formelt og i praksis fik den suveræne råderet over stedet. 

I starten var det enkelte brugere af rådgivningen, der brugte stedet på døgnbasis. Senere rykkede en 
hjemløs BZ- og slam-punkergruppe på 35-40 unge ind. Idag huser Gaderummet omkring 15 unge på 
døgnbasis, mens vel nogle hundrede unge går igennem stedet om ugen. Ved siden af dette er 
omkring IS andre unge i psykologiske forløb i Regnbuen. 
Rådgivningsgruppen består idag af undertegnede - og en ny psykologistuderende, der er med i et 
parforløb - for siden starten af Gaderummet har det været nærmest umuligt for nye 
psykologistuderende at bide sig fast i arbejdet. Så der er ikke så meget gruppe tilbage, og det vil jeg 
gerne forandre på. Dels er der behov for mere psykologhjælp og andet end der er ressourcer til, og 
dels er jeg ved at køre sur i at være alene om det fagpsykologiske arbejde. 

En ny rådgivningsgruppe. 
Om det overhovedet er muligt at bygge en ny rådgivningsgruppe op, og i bekræftende fald hvordan, 
det ved jeg ikke. Men mere eller mindre synes opgaven den samme som for IS år siden: behovet for 
et alternativ eller en parallel rådgivningsstreng til psykiatrien, således at psykiatrisk varetægt, 
fængselsvæsen og gadejunk kan undgås gennem opbygningen af sociale og psykologiske 
livssammenhænge, der kan tage over. Et sådant forslag var faktisk fremme i Folketinget i 1989, 
hvor kun enkelte stemmer afskar det fra vedtagelse. De eneste i samfundet dengang, der vist ikke 
opdagede dette forslag, var den psykologiske faggruppe, der brugte al sin energi på en heftig intern 
strid om, hvem der kunne og skulle omfattes af en intern autorisationsordning. Hvis Dansk 
Psykologforening var gået aktivt ind i forslaget om et alternativ til psykiatrien, havde alt nok set 
anderledes ud idag, også i bunden af samfundet. 
I stedet kom i 1993 Sygesikringsordningen for psykologer, der selvom den var et fremskridt på sit 
område, ikke løste noget grundlæggende omkring overvindelsen af psykiske forstyrrelser, der stadig 



placeres under psykiatrien. Psykologiens amerikanisering og liberal isering - og her kvaliteten af
 
psykologisk intervention usagt - har også betydet, at det er blevet helt håbløst at være ung, fattig og
 
ramt af psykologiske problemer. Og hvad angår den almene standart af psykologisk teori og metode
 
indenfor det psykosociale og terapeutiske område kan denne næppe vurderes som værende
 
kvalitativt bedre idag end for 15 år siden. Der resterer stadig et væsentligt stykke grundlagsteoretisk
 
og metodisk arbejde at udforske og udføre. Et sådant arbejde kan ikke udføres af enkeltpersoner
 
alene, lige meget hvor, det kræver en kollektiv praksis indenfor selve området, også fordi løsningen
 
af psykiske problemer er en social forandringsproces.
 

Interesse i alternativ psykologisk rådgivning eller i kritisk psykologi?
 
Hvis nogen har lyst og mod på at være med i arbejdet ud fra en psykologisk indfaldsvinkel, er man
 
velkommen til at komme forbi og lægge sine interesser ind i rådgivningen og/eller ind i
 
Gaderummets arbejde. Det kan være i positionen som "fluen på en væk", hvis man bare er
 
nysgerrig, og har lyst til at lære, og/eller det kan være som "opbygger af rådgivningsgruppe".
 
Arbejdets genstand er alle mulige og umulige konfliktsituationer, langt ude psykoser og social nød.
 
Men i Gaderumsrammen også som et fintmasket net for omsorg, kvalificering og udvikling.
 

Nekrolog eller ej! Jeg vil gerne, gennem en møderække, lægge op til en diskussion og faglig
 
videreformidling af psykologiske arbejde ud fra en kritisk psykologisk indfaldsvinkel. Der ligger i
 
det store hele et formuleret koncept om "terapeutiske teori og metode", dvs. teori om arbejdet med
 
overvindelse af psykiske forstyrrelser. Centralt omhandler det "nød-vendings-logikker", i formen
 
"givet de og de betingelser af social og psykisk art, så kan problemet løses på i hvert fald denne
 
typiske måde". Det er "sociale diagnoser", der først kan stilles, når problemet er løst, for først da er
 
det kendt, hvad problemet var. Men til gengæld er de til rådighed som heuristiske ledetråde for
 
videre terapeutisk arbejde ift. andre problemramte.
 

Gaderummet - et udviklingsproblem.
 
Gaderummet har en naturlig plads til en psykologisk rådgivningsgruppe. Der er løbende
 
rådgivningsforløb, rammer, et arbejdsmiljø, og handleroutiner, som det håndteres igennem, samt et
 
stort teoretisk og empirisk baggrundsmateriale. Men som nævnt har det ikke været muligt at holde
 
liv i rådgivningsgruppen som gruppe. Arbejdet med Gaderummet har taget over, og det hele er også
 
for længst vokset ud over, hvad der kan fungere på frivillig basis. Som ressourcerne er indenfor det
 
næste år, skal det inden for et halvt år blive klart, om Københavns Kommune støtter os med
 
lønsumsmidler, eller om vi havner i en større konflikt og skal søge alternative veje. Hvordan lukke,
 
da det er en livssammenhæng, der fungerer, og når der ingen alternativer er for de fleste, der er her 

de er nemlig prøvet! Vi vil derfor slås for at stedet kan blive ved med at eksistere. Dette omhandler
 
også, at der generelt mangler tidssvarende brugerstyrede livssammenhænge eller positive
 
institutioner for mange unge over 18 år, dvs. for den såkaldte restgruppe i restgruppen af alle unge
 
på 20%.
 
På det mere socialpsykologiske område, hvad Gaderummet angår, her fattes der dog vitterlig
 
enkeltteori at reflektere de forskellige problemkomplekser igennem. Det gælder også i forhold til
 
den ydre kommunale og statslige ramme, som i praksis har svært ved at anerkende problemet om
 
udstødning og marginalisering af unge, og som mener at der allerede er tilstrækkelige og kvalitative
 
institutioner hertil, skulle der alligevel være en ung eller to over 18 år, der er slået ud af kurs.
 
Københavns Kommune ser heller ikke, at der er et gadebørnsproblem i København. Er der noget, så
 
er det et forstadsproblem om for få boliger, andet er nødvendige sociale omstillingsprocesser. Det
 
synes heller ikke at gøre indtryk, at psykiatrien åbent indrømmer, at de ikke kan gøre noget for ca.
 



30% af de unge, som de har med at gøre, eller en lignende udmelding fra Socialcheferne, der også
 
indrømmer, at de kan spotte en større gruppe unge, de heller ikke kan noget for. Så med usvigelig
 
sikkerhed reproduceres gentagne alenestillede skæbner, med valget mellem gadejunk,
 
fængselsvæsnet og psykiatri. Der kan med fordel for alle parter bygges en socialpsykologisk
 
platform ind herimellem, hvor problemer og konflikter kan samles op før de for alvor trækker den
 
isolerede ned.
 

Foreløbig plan.
 
Oplæg i Regnbuen onsdage kl.18-20 fra onsdag d.7 .april '99:
 
7.april: Introduktion til rådgivningen og Gaderummet.
 
14.april: Introduktion til Kritisk Psykologi 1973-99.
 
21.april: Psykiske problemer.
 
28.april: Terapeutisk teori og metode.
 
S.maj: Socialpsykologisk arbejde.
 
12.maj: Videnskabsteori, marxisme og samfundsvidenskab.
 

Der kræves ingen forhåndskvalifikationer, eller at du er nået langt ind i psykologistudiet. Kun
 
interesse i psykologien som praktisk solidarisk videnskab. Møderne holdes i Gaderummet.
 

Gaderummet-Regnbuen, Nørrebrogade 56, Baghuset, 4. &5. sal 2200 Kbh. N
 
Tif 35374735. Fax. 35374736
 



INDRE NØRREBROBYDEL Internt Notat
 
.."""",to '"' o"'''' -Jesper Langebæk 

DATO: 7. maj 1998 J.NR: REF: jVss. TLF: 353066 Ol 

TIL: Jesper 
FRA: Susanne 

Vedr. Referat af møde med Ungdomsboligfonden den 7. maj 1998 

Til stede:
 
Jesper Langebæk
 
Svend Åge Pedersen
 
Kalle, Gaderummet
 
Rikke, Beboer i Gaderummet
 
Susanne Schmelling, referent
 

Svend Åge Petersen fortalte kort om Ungdomsboligfonden og boligproblemet på Indre
 
Nørrebro og resten aflandet. Efterlyste brugbare egnede bygninger, ikke nødvendigvis bo

ligejendomme.
 

Jesper Langebæk oplyste, at der ikke var nogen tomme ejendomme på Indre Nørrebro, men
 
der var dog baghuset i Nørrebrogade 5 I, der har stået klar til nedrivning i lang tid. Ejer af
 
ejendommen kan oplyses på Ejendoms- og Skattekontoret på til. 33 66 33 70, mellem 9.30
 
og 14.30.
 

Svend Åge nævnte en ejendom på hjørnet afRantzausgade og Kapelvej. Ejerforhold kan
 
ligeledes oplyses i Ejendoms- og Skattekontoret.
 

Jesper gjorde opmærksom på, Indre Nørrebro Bydelsråd ingen bemyndigelse har i forhold
 
til ejendomme, byfornyelse, anlæg mm. Bemyndigelsen ligger stadig i BR-København.
 

Kalle oplyste, at det ikke kun var et boligproblem, men også havde et socialt aspekt. Ef

terlyste om der ikke var nogle af Bydelsrådets medlemmer der kunne tænke utopisk og
 
utraditionelt.
 
Der bor i øjeblikket 30 mennesker i Gaderummet under uacceptable forhold.
 

Jesper meddelte, at hvis Ungdomsboligfonden fandt en brugbar bygning, ville han give op

bakning i forhold til Bydelsrådet og BR-København, også økonomisk, hvis det bliver til

trådt i Bydelsrådet.
 

Susanne Schmelling 

side I 
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KØBENHAVNS SOCIALPÆDAGOGISKE SEMINARIUM
 

SYDHAVNS PLADS 4 • DK - 2450 KØBENHAVN SV 

TLF. (45) 33245155 • FAX (45) 33 24 6155 • GIRO 5161355 

København den 6. maj 1998 

Kære institution og medarbejder. 

Jeg siger tak for tilsagnet om, at I vil stille jer til rådighed for institutionsbesøg i forbindelse 
med det arbejdsseminar, vi holder sammen med seminarierne fra K61n, Rotterdam og 
Maastricht. 

Jeg vedlægger et program samt fortegnelsen over de institutionsbesøg, vi skal have her i 
København. Der vil komme ca. 7-8 personer. I hvert besøg vil der deltage en dansk studeren
de, som vil være ansvarlig for besøget hos jer. 

Som beskrevet i det første brev har seminaret fokus på det sociale arbejde med melmeske; 
med misbrug og en psykisk lidelse. 

Hens:g,ell med de forskelligc institutions39øg her i Købed..havn er at give en bredere vifte. 
Derfor vil det være meget fint, hvis I vil fortælle om jeres institution, jeres praksis, jeres 
overvejelser om praksis, jeres andel i arbejdet med denne gruppe af mennesker, der har et 
misbrug og/eller er sindslidende, i forhold til behandlingsystemet (hospitalel'o. 
ne/distrikspsykiatrien etc.). 

Jeg er silcker på, at der vil komme en god diskusion ud af det, at de besøgende også gerne vil 
fortælle om arbejdet i deres lande. 

Foreløbig tak. 

Venlig hilsen 

.. }ui [) rCL{t')--ctU 
Inge danielsen 

cc.: program 
institutionsoversigt med jeres institutioner 



Study visits to institutions: 

l. 
Thursday, 14th May, 13.30 - 15.30:
 
Sundholm
 
Sundholmsvej 6
 
2300 København S
 

20 persons - a guided tour by Axel Beldring - films - discussion.
 
Interpreter: Inge Danielsen.
 
Students: Gitte, Annette
 

(Note: l. The group that visits SundhoIm will not visit 0resundshospitalet Friday afternoon)
 

2. 
Thursday, 14th May, 14.00 - 16.00:. 
Støtte- og Kontaktcentret 
Linnegade 24, 2. Sal 
1361 København K 

Contact person: Anna Puggård 
Students: Signe, Bodil, Thorbjørn 

A municipal institution with cafe, a place-to-stay and activities, a centre for support and 
contact-persons and finally professional consultation. 

Criteria for admission: none, it is possibie to contact the centre directly from the street or by 
phone. 

Transportation: S- tog, Nørreport 

Language: English 

25 persons - All meet at 14.00 at the frontdoor. 2 Students go up to 2nd floor to meet Anna, 
after which the speech and discussion will be made in Linnegade 26. 

I
 



3. , ......... 
Vesterbroprojektet
 
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
 
Socialpsykiatrisk Service
 
Vesterbrogade 103, 1.
 
1620 København V
 
TeJ.: 33 17 27 71 - 33 17 27 72
 

Contaet person: Karen Dunean
 
Language: English
 
No: 6-8 persons
 
Student: Nanna
 

Criteria for admission: None, direct eontaet. 

Strueture: municipal service with out-going and eontact-taking work with about 85 users. 

4. 
Aktivitetshuset Sidelinien
 
Lersø Park Alle 15-17
 
2100 København ø
 
Tel: 35828551
 

Contaet peson: Jens Moser
 
language: English (Bodil will translate)
 
No.: 5-6 persons
 
Student: Bodil
 

Criteria for admission: users who are isolated and with a weak network, with 2 outgoing 
suppotive and contaetpersons, 

An aetivity centre with cafe, shop etc., one acute appartement 

5. 
Afgift- Akutinstitutionen
 
Pumpehusvej 37
 
2450 København SV
 

Contaetperson: Claudia
 
language: German
 
Number: 3-4 persons
 
Student: Gitte
 
An institution for treatment af abusers.
 

3 



Friday, May 15th, 13.00 -15.00: 

l. 
Specialambulatoriet SHH 
0resundshospital, building 3 
Carl Nielsens Alle 9 
2100 Købenbavn 0 
Te!.: 3531 6200 

Contact person: Annette Frandsen, head nurse 
No.: 20 persons 
Language: DanishlEnglish (Inge Danielsen interprets) 
Student: Bodil 

The Specialambulatoriet offers treatment to severely psychotic patients with abuse of 
alchohol/narcotics (ambulant) 

2. 
Genbrugsbutikken 
KAKTUSSEN 
Rantzausgade 33 
2200 Købenbavn N 
Tlf.: 35 367026 
Contact person: Arne Riis Sørensen 

Language: DanishlEnglish - Karin and Gitte will translate 
Student: Karin og Gitte 
No.: 8 students and 2 teachersipractitioners 

Kaktussen is a project for mentaIly ill, relatives and other interested persons - an alternative to 
traditional day-centres (places-to-stay) 

Kaktussen is a re-cycling shop, an association and a workshop. 

Main aims: activity, integration in the Iocal society and network. 

Structure and organization: run by the users, no ernployees, collective leadership, important 
decisions taken at the meetings open to all members. 

Financed by: Health foundation ofthe Krankenkassen, Københavns Kommune and the Socia 
Ministry. 

5 



5. 
Den grønne Daghøj skole 
østersøgade 100, kld. The 
2100 København ø 
Tel: 35 38 65 80 

Contact person: Lise Lund Pedersen 
Language: English 
No.: 8 students and 2-4 teachers/practitioners. 
Studenl: Signe 

Criteria for admission: unemployed social client 

Structure and competent authority: pupils pay for lessons or different supplementary pay
ments from the work department and the social authorities. Municipal support: school and 
culture. 

Subjects: PC, languages, arts and special subjects. 

7
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KØBENHAVNS SOCIALPÆDAGOGISKE SEMINARIUM
 

SYDHAVNS PLADS 4 • DK - 2450 KØBENHAVN SV 

TLF. (45) 33 24 5J 55 • FAX (45) 33 24 61 55 • GIRO 5 16 13 55 

København den 14. april 1998 

Gaderummet 5k. 
Nørrebrogade ~ 

2200 København N 

l perioden ll. - 15. maj gennemfører vi sammen med seminarier/socialpædagogiske højskoler 
fra KaIn, Rotterdam og Maastricht et seminar for studerende og undervisere et seminar med 
emnet "Mellem to stole". Emnet henviser til det behandlingsmæsige arbejde, socialt og 
pædagogisk. med klienter. der har en dobbeldiagnose. dvs. klienter. der udover en sindslidel
se også har et misbrugsproblem. Udover dette vil vi også i institutionsbesøgene forsøge at få 
kontakt til institutioner, hvor man arbejder med sindslidende eller misbrugere. 

lait deltager der 40 studerende samt IO lærere og praktikere i deme seminar. løvrigt kan jeg 
oplyse, at et sådant seminar har fundet sted i KaIn de sidste 5 år i Kain, sidste år i Kain og 
Rotterdam. hvor fokus enten har været socialt arbejde med sindslidende eller med misbrugere. 

I år finder seminaret sted, først to dage i Maastricht, og derefter 3 dage her i København. 
Begge steder vil der være undervisning samt institutionsbesøg, med henblik på at finde 
forskelle og ligheder i forståelse og praksis. 

I den sammenhæng skriver vi til jer for at høre, om vil kunne modtage en gruppe studerende 
og lærere (ca. 8- IO personer) på studiebesøg hos jer 

fredag den 15. maj i tiden mellem 9.00·11.00 eller 

13.00 - 15.00. 

Vi håber, at det vil være muligt for jer at modtage os. 

Med venlig hilsen 

>~ZL;~ for Ve;Inge Danielsen ~ 

cand.psych. 
Bilag: besvarelse 

,k,. ,:rn:r~-f- J-:C c . tS"f \V1dH-_.-----J 
i . 

-} 



Til 
Københavns Socialpædagogiske Seminarium 
Sydhavns Plads 4 
2450 København SV 

Attention: Inge Danielsen 

Angående studiebesøg. 

Ja, vi ønsker at modtage en gruppe studerende m. lærere (heraf en dansk) på studiebesøg 
fredag den IS. maj 

klokken 9.00 - 11.00 (kryds af) 

13.00 - 15.00 __ (kryds af) 

IaJt kan vi modtage, studerende med lærer/praktikere. 

Kontaktperson vil være: _ 

Nej, desværre kan vi ikke modtage studiebesøg (kryds af). 

Institutionsnavn: . _ 

Adresse: 

Tlf.: 

Tak for besvarelsen! 
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SydhmlS P1><b 4, DK . 2450 "-'henh••n SV
 
Ol
 
II. 

".. PIADolns, 
M 

8en Ons1enk. Maaslrich'
 
Inge Danieben. K.l>enIlavn
 

ID Bulne Bloom, GerTi,-I.. Vrieling, ROlladæn
 

~ 

m Muianne BO:5snud, K6bl .. 
s 

Ol 

Tussen de Wal en h.el Schip
 

Mellem tvA Stole
 

Zwischen allen Sliihlen
 

Belween two Slools
 

Social Educational Perspectives for
 
Drug Addicts with a Psychiatric Diagnose
 
41h Dulch . Danish . German Social - Pedagogic Workshop
 

11th Io 16111. May 1998 in Maaslricht und Kopenbal:en 



Manday, I Uh May 

10.30 Arriva! at the Hogeocllool Maaslrichl (Coffee) 

11.00 Uo Scholl (Dean), Ben OnSlenk: Welcorne Io Maastrichl 

lUD Marianne BossIJMd: Belween IWllSlOOls· gening away Crom Ihe "chair" 
and 
meeting lhe cJiems somewhere inbelween 

Arranging small groups for the aflemoon 

12.30 Lunch 3u:hool 

13.30 Womng in small, mi~ed groups: Geuing IO know 'slrange people" . 
preliminary 
e.x.tlCise 

16.00 Plenary di",ussion 
Signing up for the groups of Tuesday visits 

20.00 Sludents' evening progIBØIme: 
"Whal yoo a1ways lVanled IO kno", aIJoUI Maa.o;uicln" 

Teacbers' evening progIllII1me: 
.....'hal \O do next yurl" 

T.~day. 12th May 

Maastricht swdenlS lVilI guide theil group IO the inSulutes IO be visite.!' Jkcause of the 
faet IlI3Ilhese inslilUles art all over SOU1hcm LimbUlll lYt will 001 have much lime for 
a coJlectivc staI1 00 Tuesday mooriog. The Maaslrichl sllidents wil! makc appoincmenl5 
",ilh thcir group. 

11.00" 12.00 

12·30· 14.30 

11.30 . 13.30 

12.00 . 1400 

12.00" l4.oo 

16.00 

20.45 

21.00 

CAD Hec:rlen (Martin Biesmans. Laurens Melisse)
 

S!reel eorner wOlI< Hoensbroek (Monique Duil]
 

Welland Heerlen (Rick van Maæen)
 

OAe Maastrichl (Lei btra)
 

CAD Sittard (Michael and Wiel Volde,,)
 

Pleoacy rcllecuon Jl1Id e.change of e.pe,;eoce and vie",s
 

Maastrichl central ,lation
 

Depanure for Copenhagen by bus
 

9.00
 

9.00· 10.30 

10.30· !045 

10.45·12.15 

12.15 . 13.30 

13.30 - 16.00 

16.00 . 17.00 

( '" '" 
" " 
lO

W.dn••day ,13th May Ol 

Arrival al Copenhagen (KøhellAvn. socialpædagogiske seminarium) ~ 

Breakfasl (Inge Danielsen and .iudell!S) lo) 

Tom K. POIllsen (ReclD'): Welcome "Ol 

Inge Danieloen: [nuoducuon IO prognunme for Ihe fol1o""ing da~ 'T1 
Ol 

Ul 
Ff,"ll 'laBe • bacl slaBe: Ro..borg . Chrisliania • l!ledgadel Halmtor o 
vet Guided lour of Copcnhagen. by bike in smaU groups 

N 
~ 

l> 
t" 
'1l 
): 
oThunday. 14th May	 l> 
n 

Axel Beldring rSIlOObolmen) ar Per HeIlSC!! (Askovpden)' Social o 
psychialry in Copenhagen . problems. polities. priorilies and "isions n 

~ 

;.; 

Break 

Erik Adolph (VidensttlllD for socialJll!ykialry): A hislorical view oC 
!lOCiaJ psychiauy, dilnculties af melhods. proCCMionalily in socia! 
"'{1m with men13lly in persons. change DC parndigms 

Lunch 

Caseworl<
 

Plenary discuss;oo. ,i
 
Evening Meeling al Bakken in Klampenbourg	 L 

9.00· 15.00 

16.00 - 11.00 

17.00· 18.00 

18.00 

20.00 

23.00 

!'riday, !Stb May 

Visil \O insUlUUons io small groups 

Plenary: E>change DC information and impressions ol the fjeld visilS. 
DiscussioD of Ihe difJerenl culwral JlClllPl'd.ives 

E\Il\Iuation of die weet.: corllems and pn:>adure 

Dinner al "Ankara" 

Pony 

Depanure b}' bus Cor KOln and Maastricht 
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-et socialtpsykologisk fristed for unge, der er på kant med samfundet. 

Det nuværende projekt har eksisteret siden sommeren 1996, og udspringer af en 12 år 
gammel praksis med psykologisk rådgivning for marginaliserede og udstødte personer. 

Arbejdskraften bag projekt Gaderummet er baseret på frivilligt arbejde, fra 2 psykologer, 2 
psykologistuderende samt 1 førtidspensioneret lærer. 

Der er 150 betalende medlemmer tilknyttet Gaderummet, aldersmæssigt er de unge fra 15
25 år. Ugentligt er Gaderummet besøgt af ca. 75 unge, dette varierer do~··meget. 

2/3 af de unge der har tilknytning til Gaderummet, har været i psykiatrisk behandling. Det er 
kriseramte unge, der mangler et fast ståsted her i samfundet. Det der også er karakteristisk ved 
de unge er, at de er akutkriseramte, nogle har været ude for overgreb af den ene eller den 
anden art. Da de unge ikke har haft tid til at vente på behandling og støtte fra det offentlige 
system, har de helt mistet tilliden til dette. 

Nogle af de unge lever uden hjælp fra bistandssystemet. Dette resulterer i, at hele deres 
eksistensgrundlag i bedste fald afhænger af, hvor mange flasker de far samlet på gaden, mens 
andre må ty til kriminalitet for at overleve. 

Mange af de unge har sideløbende med dette et misbrug, simpelthen fordi andre alternativer 
ikke syntes mulige. De unge føler ofte, at de har stået bagerst i køen til eksempelvis bolig, 
læreplads, arbejde samt forståelse fra omverdenen. Dette har resulteret i, at de nu er endt op 
med så fil valgmuligheder, at deres liv enten akut eller langvarigt har været præget af, om livet 
og kan lykkedes. 

Målene for Gaderummet: 
\. Gennem psykologisk rådgivning at opbygge de unges selvværd, sådan at de på senere 

tidspunkt kan gennemføre en uddannelse eller læreplads. 
2.	 At gøre tidligere psykiatriske patienter uafhængige af psykofarmaka. 
3.	 At give de unge et fristed, hvor de respekteres, mødre forståelse samt har medbestemmel 

se. 
4.	 Et sted hvor man kan fil dækket de mest bas1jle behov, så som at tage sig et bad og fil 

noget at spise. 

For at aktivere de unge i Gaderummet, har man stil\et 6 computere med internet til rådighed. 
Man har også valgt at, investere i en kopimaskine og en fax der frit kan afbenyttes, samt en 
symaskine, hvor de kan reparere deres tøj. Der er tv-stue med video, og et opholdsrum med 
musikanlæg. 

Med jævne mellemrum holdes der foredrag for de unge. Disse foredrag bliver f.eks givet af 
socialrådgivere, boligkonsulenter o.s.v. 
R~gler findes der ikke mange af, men det skal siges, at de fil regler der er, har de unge selv 

vedtaget. 

Herunder gælder: 
l. Nul alkohol Søndag kI12.00- Fredag kI16.00. 
2. Døren er låst hverdag fra k1.22.00-1 0.00. 



3. Hunde må gerne medbringes, men må ikke være i køkkenet. 
4. Hash er lovligt at ryge alle ugens dage. 
5. Ingen hårde stoffer. 

Ifølge lejekontrakten er overnatning i Gaderummet ikke tilladt. Denne regel efterleves dog 
ikke helt, da man bruger personalets ressourcer andetsteds. 

Økonomiske midler får man fra nogle af de private fonde og donationer der søges. Ga
derummet f'ar intet offentligt tilskud, 

Evaluering af besøget i Gaderummet: 
.~". 

Besøget i Gaderummet var noget vi alle fire var meget spændte på, da vi på forhånd ikke 
havde kunne skaffe information om stedet. Det yar Døgnkontakten, der havde henvist os, da 
de mente, at netop den målgruppe vi havde interesse for holdt til her. 

Vi havde lavet en aftale med en afpsykologerne på stedet, Kalle Birk Madsen. Til dette 
møde havde vi udarbejdet nogle spørgsmål, som han på bedste vis besvarede. Vi kunne hurtigt 
konkludere, at Alle er meget engageret, og at han virkelig brænder for sit arbej de i Gaderum
met. Dette gav sig blandt andet til kende ved, at han som ulønnet har en arbejdsuge på 100 
timer. 

Vi synes at opleve hans arbejdsfacon som værende rådgivende, idet han giver de unge gode 
og vejledende råd, dog uden at være formanende. Han giver de unge frihed til, at prøve at 
finde sig selv og få orden på deres tilværelse, før han går ud og udøver nogen form for 
psykologisk bistand. 

På os virker det som om, at de unge virkelig føler, at det er deres fristed. Et sted hvor de 
bliver respekteret, samt for opfyldt de mest basale behov. Alt foregår på deres præmisser. 

Atmosfæren på stedet, er behagelig og afslappet, idet man har opdelt rummet i små 
hyggelige kroge. Den gode stemning skyldes også bøger, planter og et behageligt møblement. 
Dette tror vi er medvirkende til, at de unge gang på gang vender tilbage. Samtidigt er vi dog 
ærgerlige over, at opleve at de frivilliges ressourcer bliver spildt på oprydning af stedet. Vi 
synes, at det er en skam, at de unge ikke bidrager til dette, da stedet er fuldt ud deres. 

Vi var meget overraskede, da vi erfarede at Gagerummet har svært ved, at skaffe frivillig 
arbejdskraft. Vi er dog af den overbevisning, at mange studerende ønsker sig lige netop sådan 
et job. 

Den stigende brug afpsykofarmaka indenfor behandlingsområderne foruroligere os. Dog 
mener vi, at det er et kæmpe ansvar, at afmedicinere de unge, når der på stedet ikke er 
døgndækning. 

Vi synes at det er trist, at et sted med så gode intentioner, bliver svigtet afdet offentlige 
system. Derudover mener vi, at det er forkasteligt at kommunen, fralægger sig alt ansvar for 
de unge, når de mest afalt har brug for dem. 

Vi håber dog for stedet, at de for flere ressourcer i form af frivillige, samt af kommunen far 
øjnene op for, hvilket godt projekt Gaderummet er. 



;- ,.' 

1.'·""- . 

f" > 

FEMINA NR 1~·98 I 39 



--- vvU~WV'-~ frJ a(QÆ-~ ~ 
~ '-l U)Afi~) ~ L0;;~( ~ 
~ ,Y7JU/~. -(J 

~ 

v L' ~ JI), I--~ ()l)1&. ~))~ ~ 

~rM wz-ii2t'4( ~ v0- ~ 
~ ~ ~ ~'.,J rO~ 9°-dY yrA~ 
C?j o1A--r l::.l QU-z-.. Y'o-vkf-~ ',,"':o1L~ 

~c.... ve ~~ vt..-V0

~ ~ : 2- ck, >~~~ / 1k-a Jej" ~(,/' 

OA-. ~ CI{~. W~~ b 
~ 0 ~ "§~~, 

I 

~vtlA 
lLu c::J cæl ~ ~~L~ )--~ 
~ ~. ~r)J lA4JU~ 1L}~_Lt 

~- VJvilQ-- ~ J?~~ I ~ w-~ 
(\rL ~~) ~ j-{)~ ~ AUo 
rrf-- vd~ ~ - . 
J
 

(q; i. "'" , lu., ~/<jLP I k"1J tu«
 
C~ ~MV- ~ ~ (?d j


s,~ \.-eX-~. 



~~	 -) ~ 04) ~~~ 
-) lMlJ-· ,{-~s~~~ 
-. ~+t.,oJ... ~ ~ 

o.-s f~) . ytN.eVl a-J ~ 
~I ~ ~ ~~
 
~ ~ ~~~\
 

L 
SW)· u2f~J~vd 

-)0dtte. rUte tJ~ ~ ~1U1-~ 
-L-- ~ I ~~~ YO.~. 

~) eJ-	 il ~~ 

7' .. il, f'x»!A!4 ~ (j'cJ;;'kIn_ ~~{y 

7bJ ~;0oeh~	 Jh. F~kJJ 

• ~~. aA J }OvtÆ--A.o ~ ~ æh 

~f"j1)Æ ~CU--, ~ ~ 7iI~-l 
~ 



· .. , 

, " " 
,.. " " 

, 
" 



C9.G·7~ 

- 'Flfl4 Cj/l-.) L-uAUl~ -/;I iVL-1 

'DlA~~/ uOtvw~. 
~) J-~~~i4Aj ) 
hf/~LMeYtUJI J~ 
).7~ cvlJ 0 'I



2 
~c_ I 6) Z?~~~h ~~~'e/k 

.~ OAA- L.u.e)~u 3 ~~ 
~~ ~ ov tliÅrJ;ileJo.Ø i
 
Ji ~ l I{ Vf/#~ l;ty, I ! ~ / 2.0tJ eJ-


ex L6;~Ltu l/JOG, VO'o/f~~
 I 

(owb, ~~~UvJ 1 2
 
vdvcæ I-e~, ) ~~~ OAM.%
 
~ ~ JOVt01~ti1~~v ;;,/)L L;d-- .
 



I 

Københavns Kommune 
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 

Direktionssekretariatet 

Modtager: 

Per Bregengaard 
Emne: 

Projektet" Gaderummet " 
Udarb: Af: 

12-02-98 LM 

Journalnr. : Side~ 
I 

Vedr. projekt Gaderummet 

Projektet er et alternativt socialpsykologisk projekt for margina
liserede unge, der lider af psykiske problemer af forskellig ka
rakter. Projektet indeholder ingen direkte relationer til det un
dervisningsmæssige område, hvorfor det ikke er muligt at henvi
se projektet til en eller anden form for støtte inden for de loyom
råder som Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen administre
rer. 

Projektet har tidligere modtaget, og modtager også på nuværen
de tidspunkt, støtte fra FOS og Socialministeriet. Støtten fra So
cialministeriet har været tildelt gennem en såkaldt PUF-pulje og 
støtten fra FOS er gennem en 5% pulje. 

Projektet er drevet som en almennyttig forening, hvilket betyder 
at foreningen ikke er skattepligtig, men kun lønsumspligtig. 

Projektet har efter min vurdering søgt støtte de steder i det of
fentlige, hvor der er mulighed for det og også opnået støtte både 
fra ministeriet og fra FOS. Der synes derfor ikke at være andre 
muligheder i det offentlige system. 

Projektet er således henvist til at søge private midler hos fonde 
eller sponsorer, hvilket allerede finder sted. Projektet har endvi
dere ansøgt Indre Nørrebro Bydel om støtte. 

Alt i alt finder jeg ikke, at forvaltningen er i stand til at hjælpe, 
da de muligheder der ligger, er i privat regi. 

Lene Munck 
12-02-98 

S,IAFDDATAILM\PADJEKT GADERUMMET.DDC 



Indre Nørrebro Bydel 
Beskæftigelsesafdelingen. 

Dagsorden. 
11: Medarbejdeme i dislliktspsykiatrisk center.
 

Fr.>: Giesela Gille I Betina Damm
 

CC: Jørgen 8egall, Lisa Jahn, KathJine Hammerich & Benny Blak. 

Dato: 11-02-98 

Vedr: Indkaldelse til afdelingspersonalemøde d. 1612-1998 kl. 13.30-15.40 i kantinen, Korsgade 
30,1.sal. 

Tema for Beskæftigelsesafdelingens afdelingspersonalemøde. 

1) Velkommen vi Giesela Gi/le
 

2) Beskæftigelsesafdelingen vi Hans Hvenegaard vedrørende spørgeskema, SARA..
 

3) 1<1. 13.30 velkommen til distrikts psykiatrisk ænter.
 

4) Beskæftigelsesafdelingen på vej mod .
 

5) Distriktspsykiatrisk center på vej mod ..
 

6) Pause 10.min.
 

7) Diskussion.
 

8) Konklusion.
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Litteratur til anvendt IV, fprår 9L
 

Markard, Holzkamp & Dreier 1994: Praksisportræt. Manus.
 

Dreier 1994: Evaluering af TPK ud fra forholdet mellem mit arbejde og TPK.
 
Manus.
 

Dreier 1994: Interviewguide til KAS-projekt. Manus
 

Dreier: Tradition og fornyelse i dansk psykologi. I: Sabroe et. al. (red) 1993:
 
Dansk psykologi i et jubilæumsperspektiv. Århus: Psykologisk Institut.
 

Dreier 1996: Ændring af professionel praksis på sundhedsområdet gennem
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Philosophia.
 

Nissen & Clausen 1997: Rammer der rykker. København: Dafolo.
 

Højholt 1993: Brugerperspektiver på psykosocial rådgivning. København: DpF.
 

Dreier 1993: Psykosocial behandling. DpF. ~p. 7 - 9: om terapeutiske
 
tænkemåder, supervision og efteruddannelse. ~henhavn: DpF. 

Mattingly, Ch. et. al. 1997: Narrative Explorations in the Tacit Dimension. I:
 
Nordiske Udkast, 2.
 

MattingJy & Fleming 1994: Clinical Reasoning. Forms ofInquiry in a Therapeutic
 
Practice. Philadelphia: Davis.
 

Helfrich & Kielhofner: Volitional Narratives and the Meaning ofTherapy.
 
American Journ. o. Occupational Therapy.
 

Markard & Fahl 1993: The Project "Analysis ofPsychological Practice" or: An
 
Attempt at Connecting Psychology Critique and Practice Research. Manus.
 

Polkinghorne, D. 1992: Redefming the Science Practice Relationship and
 
Professional Training. Paper.
 

Olesen, F. 1997: Kommunikation og teknologisk mediering. 1: Elsass, Olesen &
 
Henriksen (red): Kommunikation og forståelse. Kvalitative studier affonnidling
 
og fortolkning i sundhedssektoren. Aarhus: Philosophia.
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Nielsen, Carsten 0sterlund, Steinar Kvale, Steen Wackerhausen, Jean Lave, 

Viktoria Akre, interview med Dreyfus. Carsten 0sterlunds speciale. Jean Lave: 

On Learning, FKP 38. Forskningnetværket: Ikke-skolastisk læring, hvad er det. 

Dreier 1997: Personal Trajectories ofParticipation across Contexts of Social 
Practice. I: Subjectivity and Social Practice. Aarhus Universitet: Skriftserie fra 

Center for Sundhed, Menneske, Kultur. 

Dreier 1997: Subjectivity and the Practice ofPsychotherapy. 1: Subjectivity and 
Social Practice. Aarhus Universitet: Skriftserie fra Center for Sundhed, 
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an individualizing teclmology, Governing enterprizing individuals. 

Engestrom, Y. 1990: Learning, Working, and Imagining. Helsinki. Ch. 4: 

Developmental Work Research as Activity Theory in Practice: Analyzing the 
Work ofGenera1 Practitioners. Ch. 5: Constructing the Object in the Work 
Activity ofPrimary Care Physicians. Ch. 6: Patients' Latent Dissatisfactions as 
Implications of the Quality of Care. 69-154. 

Forchhammer, Nissen, Højholt & Dreier: 1997: Papers to ISTP Symposium on 
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r-;FJGrJOL,L V'LJ l< ~\R~b---JQJ tuM~~ 

-~ LeM.0LL~ UM-g~J~'~ 

VUæoeet ~ ~« VVL~r.) ~ 
. k;r-_~~ 

14~ ,7. &e-:di vw~. Oe~ Jo," I~\ ~ ~ . 
~'Oi~J Vl/UA.AJ lM-~ ~ ~ ~ ;rteOU2..d) 

,	 ~ ~4.k ovf~ rQ~ ~~ 
.	 H'-V DUA- ~(}~ ~ ~JY0 tj~) 

cUA ~~~~. 





G_G~ qJ ~~~ 

~~ ~ ~v ~ ~a,t ~~ 
~~ "tb 0Ij -;&GI )-~~ 

~ t- ) ;"0-," U--~ ~ k~ ~~ S 

~~ ~ ~: ~~ ) ~~~ 
~~~h~ 

~ 
~ Jctllt;) ;lMtA

------------~-

\
 





----

--- --

::> 
--

-'-

-

--

) 

l 

. 
~ 

kttMJ. 
. 
" 

-

'2>/l( w:v HJ_~, ~ ~~ ~o~----.

.. ~._----- ..._~~~--~ 
~~_._.._.. _-_._._-----d-= b~--~---~
~-~~::;5 ~~ Jv<-- j~~~ 

• ~~~~~JM:e-' 

'-~f'v'-~~yf--:

- .;:;'/-1;1 ~--Pc--rlz-~ 

-:;'-V).tr~~~c -tb-~/.;.bJ~ 

_. ~~__~~r_~ --~ ___-=---_.e-, .-._-' 
-)~ . ~wJ - 

--_.---_._----

/ 

-0 ror;, r11llMi lA.< 

d~~lNU. 
\ .--. 

..:::; . 
~ tAl • 

-----~ .~-,. _.._-_.- ._- --~.---- --_ ..- ._-_ ...-_._--.. _- - . -~_.~--~_.. _-- _._~----_._--_._ .. -

-_. ~hAU-~J-~)---Y
 



~ -~~--~-- ---~----~-

-~~--~-- -+---

----T 



Q) 

C2~~~~~ 

~ ~~ Q'+~ .
 

'~--



J 
Q~ W1~ ~V~·~ ~ 
~'-- ~ 

~~ ~ 

\/1A-~~; 

...l.-,. ~ 

h;. '-t I c:JO-.. 

'J,. tJvv,'i 

~ 

-

i 

.. fGL,~ 

_" 'VC-J--}--~ ... U2-t

~ ~):::cLL r<..J2-,.. 

-/~~ . 
.. v..:: kuo~ 

, 

I!VL~ 

~ 

'v{A 
-) 
h~ J~N~li~l-GtU·, 

r=-~ V...-v·J U)~ t'

~ ~hlQ.hL~)~. 



~ 
iNLC0 JU1.- C>z/( ~~ . 
c;j ~YU--t...- avl c>p,f' ~ . 

~ k~~ rkt-~
~, 

JJ 
v1/U<A" >j!Wezvt. J~ Cu-,~0 

~ 
~ .

I) .y~Lo- tC ~~ " 
a.J ~'ty-J~~Z ~~ . 

]I U{op;v{~ . 

;,/ KOvv> ~ yvvc ~~'~-

CD
~ 

. . ~~ * *[) I~·vvu.~ 
. ~~k--..... I.J LA. 

~C1/)V "---::rD .
-") ~~J'V;:j l/Vt~~ 

)uLbL ~~. 
~ 
fV~hJ~~ 

~) Cl1o.-~ ~ JtAj~J-,.·vt \~/l' 
-) fA-- ~FL, ~~ ~ 

-) J ld: 7 





(// 

'"
 

®!>2J 1)ifUtJA (]JL[AJVEhNE 

~ 
-~ 

~~ ~ 
19~ ~ ~ ~NtI et) 

-~ 

_~ ,: --;. ~ /V 

~ ~U\.tM..~h 

)At~~ 



l 

l.februar 1998 
Kære Ole Dreier. 

Vi vil meget gerne invitere dig til at komme forbi og diskutere vores projekt "Gaderummet-Regnbu
en - et socialpsykologisk fristed" med os. Fx. een af de kommende onsdage kl.l7. 

Jeg har skulle skrive til dig længe, men det har været så svært at komme på højde med vores egen si
tuation, både tidsmæssigt, ressourcernæssigt og hvad angår de videre perspektiver, at det hele tiden 
har måttet skubbes. 

Situationen i "Gaderummet-Regnbuen" er aktuelt den, at det på den ene side kører "eksemplarisk", 
idet det løser de problemer, det er meningen, det skal løse. Det drejer sig om støtte/vejledning/råd
givning/terapi til unge i krise, afl1jælpning af klemmer som unge kan have ift. det etablerede system, 
specielt psykiatrien, som nogen er løbet væk fra - ja det gælder stort set alt, også på det niveau hvor 
det drejer sig om at finde ud af at lære at binde sine egne snørebånd. Stedet har døgnåbent, og der er 
en meget stor aktivitet, meget få konflikter, men også megen social og økonomisk armod. 

På den anden side er projektet efterhånden hængt op på ganske få nøglepersoner. Regnbuen er deci
meret til et møde for to til tre personer to timer om ugen, to psykologistuderende og undertegnede. 
Til gengæld er jeg på her stort set hele ugen og i weekenderne, og det kan jeg ikke klare ret meget 
længere. Herudover er der to-tre personer i randen af Regnbuen, der af og til kan tage et nap med 
omkring fondssøgning og noget praktisk fremadrettet. 

Det store skisma er, at vi tilsyneladende har fundet en organisationsmodel, der virker - Gaderummet 
som et samarbejdsprojekt mellem ressourcestærke unge (og gamle) og unge på kanten af samfundet, 
og Regnbuen som en fagligt assisterende gruppe - men at vi ikke længere er i stand til at reproducere 
ressourcesiden, hvad angår den for stedet nødvendige kontinuerlige melmeskelige faktor. Det er også 
således, at selvom Gaderummet er et selvstændigt subjekt, er de ansvarlige ift. økonomi og alt det 
praktiske, i praksis Regnbue-folk. 
De unge, de bruger stedet, kommer helt klart på højkant, men da de ikke skal socialiseres til stedet, 
men videre ud i samfundet, så er det hele tiden kun de tungeste problemer, og deres løsning, der er 
den centrale omdrejningsakse for de gennemgående personer på stedet. Man kan sige det på den må
de, at stedet bygger ressourcepersoner op, men ikke til eget brug. Ikke noget med "noget for noget" 
inden for det sociale og psykologiske område. Folk skal ha' den støtte, der er behov for, uanset om 
de har et kreditkort eller intet at tilbyde tilbage. Vi søger at skabe betingelser, og betydningsstruktu
rer, der gør, at mennesker kan tage deres værdighed tilbage. 

Som tingene på det sidste har udviklet sig - efter at politiet ryddede et bezat hus på Nørrebro, og alle 
søgte herover - ligner Gaderummet idag et stort og særligt ungdomskollektiv, der på den ene side re
producerer sig selv ved invitere nye personer - blandt andet andre gadebørn, der lever udenfor et
hvert system - ind i kredsen, og hvor gamle efter en tids virke går videre i uddannelse, bolig eller i 
arbejde. Man trækker så på Regnbue-folk der, hvor man har særlige behov eller ved mangel på fær
digheder eller kompetence. Omvendt går Regnbuen også ind, hvor man kan se, at der er behov for 
hjælp eller andet. 

Fagligt har Gaderummet-Regnbuen arbejdet med den ene projektskitse til fondssøgning efter den an
den, i en lind strøm de sidste 3 år. Man kan sige at fondsansøgningerne afspejler, hvad der på et gi
vent tidspunkt er fokus på. Det som til stadighed mangler og som ikke bliver gjort, det er beskrivel
ser og bestemmelse af den konkrete praksis, som den udfolder sig i dagligdagen. Uden dette er det 
heller ikke muligt bevidst at fremme udviklingen af vores egen praksis, hvilket er til skade for os og 
en stor mangel. 

I
I
l

I,
I
I 
I
!



i

I 

For mit eget vedkommende har jeg arbejdet med udformningen af Kompendier til dokumentation, 
men siden Gaderummets start har jeg ikke haft tid til at gå videre med det. Jeg er dog nået at blive 
færdig med nummer 2 - som er vedlagt - og hvis jeg havde en måned fri, ville jeg kunne færdiggøre 
de to næste (der mangler kun korrekturlæsning og forord), og dermed have et social-historisk grund
lag for nærmere at analysere de over 200 brugermapperziournaler, som jeg ligger inde med. Her har 
jeg tidligere tænkt, at kunne jeg komme videre med dette dokumentationsarbejde, så ville det også 
være muligt for mig og stedet i forening at søge nogle bestemte fonde til et flerårigt forskningspro
jekt, men som det er nu, hvor jeg oplever mig meget alene, og som den alle tråde går igennem - fra 
det praktiske over det regnskabsmæssige til overvågning af personer på nedtrapning af psykofarmaka \ 
- så har jeg svært ved at finde tid - og energi - til at komme videre ud af dette spor, selvom jeg 
egentlig tror, at det vil kunne være både stedets og min egen redning. 

Rent økonomisk er vi også på vej ind i en større opgave. Vi har ikke fået den støtte for 1998, som vi 
har brug for. Vi mangler vel kr.! 00.000 ud af kr.240.000 uden lønmidler, og kr.700.00 med lønrnid
ler. Vi har dog en kapital/formue fra sidste politiske kamp i foråret '97, der gør at vi kan leve året '98 
ud. Vi er derfor ved at planlægge en fagpolitisk offensiv på to områder: for det første ift. den politi
ske offentlighed vedr. omstruktureringer indenfor det sociale og psykiatriske område, hvor stedet 
helt klart kan noget/meget ift. unge i klemme, og til det at komme videre uden psykofarmaka; for det 
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andet ift. Socialdirektoratet i Københavns Kommune, der er vores sidste chance hvad angår midler ,. 

til drift og løn. Der fattes jo bare penge i dette system også, så hvad det ender med, er ikke til at vide. 
Til den politiske offensiv har vi udarbejdet en lille materialesamling, som vi påtænker at sende med 
til politiker-invitation, samt ifm. vores kontakt til Socialdirektoratet. Jeg skal henlede din opmærk
somhed på bilag 5, der meget er vores fagpolitiske platform. 

Der er så en sammenhæng mellem det politisk-økonomiske niveau og stedets faglighed. Vi bliver 
brugt af mange Socialcentre ifm. hårdt belastede unge, og siden BZ-erne fl)1tede ind i november, har 
Bydelsrådet og andre sociale myndigheder stiltiende accepteret den store aktivitet på stedet, selvom 
den i perioder er til gene for vores naboer. Det skal så siges, at stedet vitterligt har formået at gøre et 
godt stykke arbejde mht. at komme blind vold og hærværk til livs, og at der ville være betydeligt me
re, hvis ikke Gaderummet eksisterede. Den ville så være mere diffus, og komme uden noget center 
bag sig. 
De sidste par måneder har vi endvidere haft løbende møder med Ungdomsboligfonden, der blev ned
sat lige efter Ryesgade-konfrontationen i 1988, mht. etablering af et stølTe wlgdomskollektiv i Stor
københavn. Svend Age Petersen, en tidligere MF-er for de Konservative, gæster os jævnligt, og han 
kan muligvis åbne døre, hvis ellers det rigtige hus dukker op. Det arbejder mange med at tinde for 
tiden. Lykkes dette projekt for 20 af stedets unge, vil Gaderummet stå i en ny situation, hvor vi me
get vel skal til at opbygge selve Gaderummet på ny, eller indrette videre udvikling efter en ny ung
domsgruppe/ku!tur, der tager over. 

Jeg kontakter dig i næste uge. 
Mange hilsener 

~ 
Kalle
 

Gaderummet-Regnbuen
 
Nørrebrogade 56, Baghuset, 4.&5.sal
 

2200 København N.
 
Tlf. 35374735; Fax. 35374736; Privat 31356996
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Årsskifteplan '97-98 
Gaderummet & Regnbuen 

- et socialpsykologisk fristed på Nørrebro 

AfKalle Birck-Madsen 
Gaderummet & Regnbuen mærker, ligesom mange andre, at de muligheder og begrænsninger som 
det borgerlige neokapitalistiske samfund byder sine borgere, har en stadig mere negativ 
udviklingsprotil. Voksende økonomisk ulighed, voksende boligløshed for uformuende, ulige 
uddannelsesmuligheder, cementering af tvangsarbejde, stigende fremrnedtjenskhed og 
menneskeskyhed, sanIt en stigende social skævdeling af sygdomsudviklingen og en ligeså skæv 
deling af sociale og psykologiske støttemuligheder. 
Nogle mener, at alt dette er en effekt af velfærdsstatens begyndende krakelering. Andre mener, det 
hører postmoderniteten til, og at det til fulde viser, at samfund er noget, der holdes sammen af angst 
og beskeden egoisme, ikke af ideologier. Man passer mest på sig selv og sine nære kære, og derefter 
passer man på naboen, hvis ellers naboen har gjort een en tjeneste. Og mange mener, at det er godt 
for samfundets udvikling, at der endelig skelnes mellem levedygtige og misfostre, for da der ikke 
råd til, at alle kan leve i luksus, må den enkeltes levestandard nødvendigvis afhænge at~ hvad man 
duer til, og er man ikke meget værd som kapitalistisk borger, må man nøjes med meget lidt, om 
overhovedet noget. Om ikke andet kan man vel leve af mennesketjenskhed og forurenet vand. 

Det er slående, at de seneste IO års udvikling indenfor det psykiatriske sygdomsbillede går i retning 
af, at stadigt flere "sygdomme" er kroniske i deres forløb, fx. alkoholisme, stofmisbrug, det asociale 
syndrom, neurotisk angst og skizofreni. Det er slående fordi dette "kroniske" billede vokser frem 
samtidig med, at der er udviklet en ny klassedeling mellem dem, der har økonomisk og 
familiemæssig bagland for bolig, uddalmelse og arbejde, og den trediedel af befolkningen, der ikke 
har adgang til samfundets "muligheder". Det må undre, at den hovedpart af befolkningen, der klarer 
sig, ikke aktivt søger at gøre noget ved skævdelingerne, marginaliseringerne og 
udstødningstendenserne, da det i høj grad truer også deres livsbetingelser, idet det truer hele 
samfundets organiske opbygning. For når der gås på strandhugst i de marginaliseredes rettigheder, 
så går det til sidst ud over alles rettigheder. 

Der er brug for en revolution, hvor man ved at skabe en forandring i et hjørne af helheden, hvor 
mikroskopisk det end er i sin umiddelbare effekt, samtidig kan skubbe på hele samfundets udvikling 
i en anden og progressiv retning. Som nogle New York'cr marxister har formuleret det: "Hver 
enkelt må gøre verdenshistorie". 
En gammel undersøgelse har vist, at den gruppe, der er bedst til at forudse samfundsudviklingen 20
30 år frem, er de unge. Derfor vil der være ræson i, at arbejde for at få stemmeret og myndighed sat 
ned til 15 år. 

Gaderumet & Regnbuen vil gerne invitere til fagpolitisk samarbejde om solidarisk praksis og 
teoriudvikling, der samtidig skubber på en forbedring af de involveredes samfundsmæssige 
muligheder, om det så er fremskaffelse af bolig, uddannelsesplads eller arbejde, ophivning af 
humledrukne sjæle, khmsning af tøj og møbler, overvindelse af handlingslammelse, psykotisk og 
neurotisk, opkvaliticering af psykologiske og sociale færdigheder, kollektiv politikudvikling, og 
hvad der ellers er brug for. 



Ligenu er Gaderummet ret broget og kreativt, grænsen.de til d.et kaotiske - men ganske hy.ggeligt.
 
Hver kvadratcentimeter er bezat af indtil flere bolIgløse mteressenter. Men da det Ikke er
 
imperialismen, der er gældende norm her, så er der sagtens rum til flere. Du er velkommen I de
 

igangværende aktiviteter, og du er velkommen med nye ideer.
 

Ugeplan
 
Foruden alle de løbende og spontane aktiviteter er der følgende ugeplan:
 

Mandag kI.lO-ll: Lille gaderumsmøde: ugen der gik, ugen der kommer, opgaver, problemer og 

konflikter, politikudvikling.
 
Mandag kI.lI-l3: Avistimen: ugens aviser og tidsskrifter mv. Indsamling af information om unge i
 

udvikling og på kanten.
 
Onsdag kI.l7-19: Regnbuen - supervision og teoriudvikling. Der er i perioder voldsom mangel på
 
ressourcer til psykologisk rådgivning og terapi, samt sagsbehandlerarbejde ift offentlige
 
myndigheder, socialcentrene og det psykiatriske system. Pt. er vi een psykolog og 2Y2
 
psykologistuderende. Vi vil gerne være flere. Det kræver kun, at du har mindst 5 timer om ugen.
 
Kvalificeringen foregår på stedet, og du kan sagtens være ny psykologistuderende.
 
Onsdag kl,19-22: Studiekreds i kritisk psykologi, rettet mod psykologsituderende men åben for
 
alle. Aktuelt er vi 5-8 deltagere, som sammen læser en dansk oversættelse af Klaus Holzkamps
 
"Gnmdlegung der Psychologie" fra 1983. Meget af dette psykologiske hovedværk er oversat til
 
dansk og resten tindes i referat (tidspressede deltagere kan nøjes med at læse referatet). Vi er nået til
 
kapitel 4, og laver jævnligt opsamling, så nye kan koble sig på. Til foråret gøres studiekredsens
 
enme bredere ved inddragelse af den kritiske psykologis historie, og ved særlig fokus på
 
psykologiske enkeltområder, blandt andet det terapeutiske og det socialpsykologiske. 
Fredag kI.12-l3: Pc-timen - for begyndere. Find ind og rundt i en pc. Fra Bios over 
tekstbehandlingssystemer til databaser. 
Søndag kI.l9-20: Husmødelkoordineringsmøde vedrørende BZ-boligarb<:idet og andet 
revolutionsarb<:jde. 

Herudover har vi et månedligt Gaderumsmøde. 

Oversættelse og opsætningsarbejde 
Vi er gået igang med at scanne den oversatte Holzkamp tekst ind på computer, samt udbygge 
~anglerne. Regnbue- og gaderumsaktivister giver et nap med en times tid i ny og næ, men der 
lIgger et par hundrede timers arbejde forude, før det er helt færdigt. Du er velkommen til at gi' et 
nap med. 

"Grundle~ung der Psychologie" af Holzkamp er endnu een af efterhånden mange kritisk 
psykologiske tekster, der er "næsten oversat" fra tysk, samt enkelte oversættelser af Charles 
~.Tolman og Tolman&Maier tekster fra engelsk. De er så godt som færdige, idet de mangler en 
Sidste gennemlæsning, samt at blive samlet i kompendier til trykning. Her vil vi også gerne være 
flere, og har du gode tysk og/eller engelsk kundskaber, så er det bare godt, men ellers går det også 
uden. 

Gaderummet & Regnbuen 
Nørrebrogade 56, Baghuset, 4. &5. sal 

2200 København N. Tlf.: 35374735 
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Tak for sidst, det var dejligt og givende at møde jer alle.
 
Hermed sender vi jer referatet fra Blåkærgård d. 3. og 4. november 1997.
 

Der var stor enighed om at vi har brug for at udbygge vores fælles netværk.
 
At vi ofte føler os ensomme i jobbet.
 
At vi ønsker at blive mere synlige i de offentlige systemer, og blandt politikerne.
 

'c 
Ofte står vi i nogle dilemmaer mellem brugergruppen og de offentlige instanser. .,.
 
Det kan være svært at motivere systemet til at yde den "rigtige" støtte hjælp til ~ore brugere.
 
Vi kunne ønske os at kommuner, amter og andre behandlings instanser fik mere indsigt i vores
 
arbejde, så vi fremover kan bruge hinandens resurser. ( At vi bliver et brobygnings system mellem de
 
forskellige instanser).
 

Forslagene til næste møde var mange de lyder som følger. 
•	 At danne grupper der relaterer mere til hinanden. 
•	 Mere konkrete emner på banen evt invitere "frysehuset" Stockholm, Supervision, Selvforsvar, 

samt muligheden for at høre de unges egne ideer om hvad de mener vores præcise funktioner er. 

•	 Workshop med mulighed for at vælge sig ind på relevante emner. 

Den endelige konklusion på hvordan næste møde skal udmyntes blev at vi en gang årligt holder. 

La.nds.mill.l.f for Streetworker's. 

Næste landsmøde for StreetWill"ker's atboldes ca april 1998.
 
Arrangørerne bliver: Bjørn "Biksen" Ålborg. Torben "Oasen" Ikast. Kis Odense. Dorte
 
"Gadepiloterne" Frederiksberg.
 

Nærmere oplysninger herom kommer senere. 

Johan Møller "Det rullende værested" Viborg har et ønske om at deltage i næste landsmøde, selvom 
han ikke til den tid er Streetworker mere. 

Geografisk kan man holde møde en gang årligt. Initiativ tagerne til dette geografiske møde blev ikke 
fundet så frivillige kan melde sig. 

•	 Der blev diskuteret lønrammer på kryds og tværs. Det viste sig at der var forskel på op til 
IO,OOD,-kr pr. måned for SanllTIe arbejdsindsats. 

•	 Vi ønsker at få ensartede lønrammer og skalatrin, og evt. en fagforening vi passer ind i. 

Det sociale .lægcrkofJ>s Ålborg indsamler oplysninger og evt. finde de en fælles talsmand. 
Scrui-1lerfor alle din$..es OIJlysninger 0111 Ion og budgetter for de pmjekter i fungerer i til 
Jæg!Tkorpseti.Ålbm:gjnden den 28 nillCelllber 1997. 



Vi glæder os til at se jer igen og især til at deltage som "gæst" næste gang.
 
En lille opfordring til alle! Hvis nogen skulle fa lyst til at kigge forbi" Det rullende Værested" er i
 
meget velkomne, men ring først.
 

Med venlig hilsen 
Viborg d. 13 november 1997. 

"Det rullende Værested" 
Johan Møller og Tina Gold. 

Bilag: 
Adresseliste over alle deltagerne. 



ADRESSELISTE 

Fritz Meixner 2046 1989 
Rene Besborg 21 65 51 49 
Laksetor"et 
8900 Randers 

Målgr. : 14 - 18 'rige kriminelle 

Arbejdsomr'de : Projektarb~ide. Opsogende arbejde på gadeplan, 

Helle Gronkjær Drexel 207896 66 '.":,"
Granslc"b.wej 35 j .~ •. 

8870 Langii 

Målgr. : Unge kriminelle og misbrugere.
 

Arb~idsområdc: 1/2 ars projekt. strcctwork,cr uden base. anonym rådgi\"lling. Hadsten kommuJle:
 

Gadeteamel 
Værestedet 86 13 62 30 
Vi\'j Lindberg Hell1sen 
Hanne Springborg 
Mindegade 11 
8000 Arhus C 

Målgr. : Gadefolk - mest stofmisbrugere i midtbyen. som er faldet ud af systemet eller har valgt systemet fra. 

Arb~idsoll1råde : Opsogende g"dearb~ide. Værested. 3-'rigt projekt ( 1995 - 98 l. 

Misbrugskonsulent 
Hans Ejnar Jensen 7422 23 84 
Gilskærgade 24 - 26 
6100 Haderslev 

Målgr. : 18 ar og opefter. misbruger alkohol/stoffer. 

Arb~idsomriide: Opsogende. oplysende / forebyggende arbejde. 

Gadctc31net 
Henning Christensen 20 89 78 22 
Trine zielke 20 89 78 21 
Vibeke Slage 20 89 78 23 
Center for misbrug. Ribe Amt 
Bllkkc\"cj G 
6700 Es~ierg 

Malgr. : l J - -1-5 arigc personer der bruger eller misbl1lgcr stoff,:! J alkohol. 

Arbcjdsomraclc : Vejen. Grindsted og Es~icfg Kommune. Opsogcndc ~Hbcjdc 

". 



ADRESSELISTE
 

Gade piloterne 
Dorte Hendriksen 20 45 60 03 
Finsensvej 39 A - baghuset 
20lXI Frederiksberg 

Malgr. : 9 R 18 årige + forældre. Sociale svag,c. kriminelle. unge med manglende lilknytning fil skole eller anden 
uddannelse. 

Arbejdsomrade : Opsogende på gadeplan. tæt samarbqjde med socialforvaltningen. fom:ldresamarbcjde. 
snndhedspleje. fritidsordninger og klubber. 

Bia Kors 
01sl'ej 16· 18 
9500 Hobro ". 

T .~ • 

.. Maj-Britt Rosenkjær .. 40 43 84 66 

Malgr. : Alkoholikere primært fra 25 :ir og opefter 

Arbe;dsomr"de : Opsogende. kontakt skaber I formidler. opfolgning ar beboere fw BIa Kors. 

Odense Kommune 
Kis Vinther Johansen 40464752 
Grn.\·crg~lrdcn 

Lille DlInseslncde l 
5000 Odense C. 

Malgr. : Særlig udslodte med hovcd,"æglCll lagt p~ narkomaner og prostiLuerede over 18 ar. 

Arbejdsomracte : Opsogende pli gadeplan. 

Jobeentret 
Rie Espersen 20 73 00 93 
Fugle\angsl'ej 47 
8700 Horsens 

Malgr. : lugen aldersgrænser. De svagest stillede unge. gral'ide. misbrugere. unge der ikke er igang. 

Arbejdsomrade : Opsogende pa gadeplan. 

Ambulant Fortogsl\iem 97 82 18 54 
Skolegade 12 
7620 Lem\ig 
Knud. Jelle. Ole 

Malgr. : Dc dobbcil udSlOdtc. misbrugere og psykisk syge voksne. 

Arb<:.idsoll1r~ldc : Ringkobing Amt. opsogcndc arbejde pa gadeplan. Base pH ct beskyttet pensionat. Primært ct 
omsorgslilbud pa gaden. 



ADRESSELISTE
 

Dansk Flyglningelliælp ( Viborg)
 
Kim Malhillsen 20 33 5~ ~5
 

Fredensgade I ~
 

8870 Langå
 

Målgr. : Alle nyglninge I indvandrere i Viborg området. FoclIS pil de unge. 

Arbejdsol1lr~,dc : Opsogcndc pa gadepJan. Radgi\'ning I ~/c.iledning. Agerer som advokat for n~'g1ningc / 
illd\'<lJldrcrc. 

DiSlriktsmedarbejder
 
Gitte Klitgaard 21 22 12 ~(,
 

'''l.iSocialcenler Sundby Nord 33 17 23 ~ I 
" Spaniengade 25 

2]00 Kbh. S. 

M,\lgr. ; IO - 18 årige unge der ikke filr den fornodne hjælp og er uden positiv kontakt lil myndighederne. 

Arbcjdsomr~lde : Socialarbqjder. kll1bar~;dcr. Formidler. opsogcndc pa gadeplan. Rcidgivning I y~jlcdllillg. 

Ungehuset 31 57 77 88 
Johnny Busehardl 
Norgesgade 3 
2300 Kbh. S. 

Malgr. ; 12 - 20 årige der ben)lIer klublilbud. saml dem der ikke benytter det. 

Arbejdsområde; Opsogende på gadeplan. saml i klubberne. 

ParmaliClI 33 17 (,6 ~ l
 
Parnlagade I ~ st. th.
 
2300 Kbh. S.
 
.. Svend Petersen .•
 
.. Lisbet Ernager '.
 
.• .IeUe Lilune •.
 

M,lIgr. ; Unge med behov for en indsats fra Soeialforvallningen.
 

Arb«idsområde: Opsogende på gadeplan ( Amager). åben anonym rådgivning. cafe. ak1ivite1er for unge og de
 
parorende. hybellils)·n.
 

Randers Kommune Ungdolllsccntcr gy i5 15-1-5 
Hamle hansen 
Verner krislcnscn 
Rcriscns\'cj 7 
8~OO RlInders 

MaIgr. : Misbrugere oyer 25 ar. Samt sindslidende. 

ArbejdsomrlIde ; Opsogende pa glIdepian. Ollfe. 



ADRESSELISTE 

Borgercafeen 7452 1695 
Hanna Holst 
Jomfruslien 5 
6100 Haderslev 

Mlilgr. ; Narkomaner. hjemlose. psykisk syg? 

Arbejdsol11fildc ; Cafe. anonym rådgivning. frisled. 

H.ns Henrik Lamp 20 11 43 33/75 50 20 50 
AgenoRen 21 
6000 Kolding 

M~Hgr. : 12 ~ 25 ilrigc unge i Vanndrup kommune. 

Arb«idsolllrade : Opsogende socialt arbejde. igangsætning af projekter. konsulent for ungdomsskolernes kampagne 
om rygcheroin. 

Huset Oasen 
Torben Ahrensberg 2090 59 52 197 154056 
Rolighedsvej 3a 
7430 Ikast 

Mlilgr. ; Op lil 30 ar. Misbrugere. unge med adfærdsvanskeligheder. 

Arbejdsomrilde : Opsogende pa gadeplan. forebyggende. visiterende. Værested. bOlllulighed ( 3 pI. ). 

Torben Berthelsen 20 23 44 43 
Ingemannsvej 6 
6800 Varde 

Mlilgr. : 14 - 18 arige unge. 

Arbejdsonuiide ; Opsogende pa gadeplan. tæl konlakt lil politi, inslitutione.rne. skolerne. klubberne. 
Socialforvaltningen. 

Det Sociale Jægerkorps 
Jernbanegade 23 98 13 37 IO 
9000 Alborg 

Malgr. : 12 - 25 arige uden fasl lilknytning til det etablerede system. 

Arbejdsolllrade : Opsogende pil gadeplan. advokater for de unge. formidler kontakt. 

Bixcn 
Bjorn Hogreffe 404346 5X 19~ III 33 67 
Kasled\'ej 24 
9000 Alborg C. 

M,algr. : Misbrugere 1--1- - 50 arigc. saml parorcndc til misbrugere. 

Arbcjdsol11rad~ : Opsogcndc gadearbejde. tlmbul<lI1l behandling I crtcrbchandling. KOl1sulcntopg:l\'cr i 
Socialforyallningcn. B~lsc i Eli.'\cll. radgi\'lling I,·cjlcdning. 



ADRESSELISTE 

Jesper Larsen 20 95 81 59 
Skovgbrdsv~i 6 
546.1 Harndrup 

Målgr. : Born I unge. 

Arb~idsomr"de : Opsogende og udegaende arbejde med udgangspunkt i biswndsloven § 73 ( klubloven ). 

GadcmmlTICl / Regnbuen 
Kalle Birok - Madsen 35374735 
Norrebrogade 56, badhuscl 
2200 Kbh. N. 

Mitlgr. : Gadeborn, og unge der er i klemme indenfor del soeiale psykiatriske syslem og I el~ct f~ilbehandlede unge. 

Arb~idsonmide : Soeialpsykiatri. Klinisk Psykologi og politisk arbejde. Korlvarig bo-muligheder. 

Del Rnllende Værested Silkeborg 
Bo lyndso ~O ~O 58 92 Rene 
Sov~i I 
R600 Silkeborg 

Millgr. : Ca. 12 - 18 ~)figc krimincJIc. misbrugere og svage unge. 

Arbejdsomrade : Opsogcnde pa gadeplan. base allloc<.imper. rorsoge at motivere systemel (il lIl11iælpe de unge 
19angsæUer til forskellige aktiviteter. 

SKP-ordningell 
Kirsten Frank 20 6~ 96 21 
Osear Linne! 20 ()~ 96 35 
Line Hundborg ~o 97 26 50 
Store Voldgade Ib sI. 
8900 Randers 

Målgr. : Ensomme. isolerede. ndstodle sindslidende 

Arb~jdsomritde : Opsogende og kOlliaktskabende og formidler, anonym rådgivning I vejledning. 

Tholkild Moller 9771 IO 22 
Produktiollsskolen 
7900 Nykobing 

Målgr. : l~ - 25 mige nnge som ikke har en strukwrerel hverdag. ikke i arbejde. ikke i uddannelse. pa vej ud i 
misbrug aller anden skr~lplan. 

Arbcjdsonu~ldc; Opsogcndc pa de unges bopæl. kommer pa AWlcts metadon klinik og tilbyder misbrugerne 
praktisk hjælp med boligarb~lde - gæld osv. 



ADRESSELISTE
 

Det Rullende Værested Viborg 
Johan Moller 30625633 
Tina Gold 308656.33 
SjæJlandsgade 4 3. tv. 
8800 Viborg 

Miilgr. : 18 - 25 "rige unge med misbrugsproblemer. kriminalitet. psykiske problemer. ensomme eller pa anden 
måde har brug for stolle 111;ælp. 

Arbejdsområde: Opsogende på gadeplan. basen er en ;lUlocampcr. dognIelefon. kontaktskabcnde saml fonnidler 
lilbage lil det etablerede system. 

Kaj SIraland 86 67 34 85 
Boligrådgiver I Slreetworker 
Odshojvej 44 
8800 Viborg 

Målgr. : Truede unge og deres forældre i el bestemt boligkomplex... Houlkærparken ". 

Arb~idsomrade : Opsogende i oumidet. konlaktskabende samt bindeled til kommunen. forældresmuarbejde. 
igangsi.CUer af akth',lteter. 

Viborg Kommune 
Fa milicafdcli ugen 
Jorgen Svendson .IO 28 98 OI 
Ny!Orvel 
8800 Viborg 

Målgr. : Unge under 18 år med adfærdsvanskeligheder. misbrug, kriminalitet. samt misbrugere mer 25 ar. 

Arbejdsomrade : Opsogende pa gadeplan. tilsyn til anbragte unge. 

Godsel 
Peter Vester 
Brill Nielsen 
Jens Holmsvej 5 
6000 Kolding 

Målgr. : 8 - 25 årige unge. 

Arbejdsområde: Opsogende på gadeplan. anonym rådgivning. har en lille base. forebyggende. 

Morten Kvisl 
Vesterbrogade 45 sI. 
7100 V~ile 

Malgr. . 13 - 18 arigc unge
 

Arbejdsomrade : Hedensted Kommune. ansat i ungdomsklub. opsogcndc.
 

Poul Michclscn 
Molleparkell 12 A 
(,(,40 Lnnderskov 



ADRESSELISTE 

Chrisliansminde 
Steen Hubert Jensen 
Holbækvej 158 
4000 RoskIlde 

ljekpnnkt 
Veslerbro 
Sondcrboulcvard 52 
1720 Kbh, V, 

SSP - Konsulent 
Jens Christian Rasmusscn -. 
Adelgade 44 
8660 Skanderborg 

Vmmestucll 
SI. Leonistræde 
8800 Viborg 

Pf(~iekl Konlaklen 
Slolalle 3 
6600 Kolding 

Husel 
Lars D(lhl 
SlangcnUl1s\'cj 8 
8983 Gjerlev 

Ungdolllsskolen 
Kare Moller 
Torvegade 75 
7323 Give 

Hvidovre KOlnnmllC 

Kim Vestergard I Birger Mosholl 
Hvidovrevej 278 
2650 Hvidovre 

Esben skOl' 
Kongcycjcn 58 
7790 Thyholm 

Midtbyen 
Sondergade 70 
8000 Arhus C 



ADRESSELISTE 

GrCl1Cla Ungdomsskole 
Peler B. NielselI 
Aboulevardell 64 
8500 Grenaa 

Del FlyvelIde Korps
 
C/o Tvodvallgskolen
 
Tvedva ngcn 190 
2730 Herlev 

Jens Duelund 
Ribsvej 51 I. Ih. '.7700 ThiSled ,',.. 

Kuliuralen 
Monen 
Norrcgadc 7 
7400 Herning 

Ali Jaml1 
SandIejen 48 
8600 Silkeborg 

Erhvervsradets Boligselskab 
Sct. Jorgensvej I I 
RROO Viborg 

Chris Molgaard 
Vngdomsrådgivllingcn 
Onsildgade 6 b 
9500 Hobro 

Askov Kommune 
Kjeld Bertelsen 
Solbakken 30 
6933 Kibæk 

Konlakten 
Krycrrodcsg[ldc -t6 
9000 Alborg 

Fredericia KOlllmune 
Niels Donstrup 
MjsbrugsCClll ret 
Gol hersgade 20 
7000 Fredericia 



ADRESSELISTE 

Regnbuen 
Morten Teslstrup 
Riberdyb JO 
6000 Kolding 

FrcderiksllClvn Kommune 
Fritz Norddahil Erik Gravers 
Rådhusalle 100 
9900 Frederikshavn 

Torben Leth Madsen 
Ruth Andreasen 
Jessie Mogensen 
Hovmannsgade 46 0.2 
8700 Horsens 



Regnbuen
 
NøITebrogad~ 56 B, 4 sal.
 
2200 København N.
 
att.: Kalle
 

9. oktober 1997 

Hej Kalle. 

Som aftalt sender jeg dig heimed information vedrørende Revacentret i København. 

Revacentret er en institution, der foretager arbejdsprøvning. Arbejdsprøvning er tænkt 
.som. et samfundsmæssigtredskab, der skal garantere, at der hos kursister er et grundlag ~ 

for revalidering (altså om.en eventuel samfundsmæssig investeringi.f.t.Jovgivningen l 
. _ville kumie betale sig). 

Arbejdsprøvning som redskab har historisk ændret målgruppe og målsætninger. Fra før 
_. ~elukkende at beskæ~ge.sig med grad.en af fYsisk handicap har de sociale.instanser 

,~. erkendt, at det ofte ogsa bliver nødvendigt at samle op om de forhold af SOCialt og 
personligt art, som opstår efter f.eks. lang tids ledighed. 

Arbejdsprøvningen forløber over en tre måneders periode (kan dog afsluttes før eller 
forlænges) og indeholder følgende elementer: 

Arbejdsprøvning: Afklaring og afprøvning= Vurdering og handleplan. 

De overordnede opgaver bliver således at fmde frem til, hvad kursisten magter
 
(arbejdsevne) og dernæst rådgive og støtte kursisten i udformningen af en handleplan.
 
Arbejdsprøvningen munder ud i en funktionserk1æring, der redegøre for arbejdsevne
 
samt et foreslag til sagsbehandler om en handleplan. Vi har erfaring med at disse
 
planer oftest bliver støttet, fordi de hænger Sanmlen og er realistiske.
 

1.f.t. en ansøgning om pension så bliver vores funktionserk1æringer benyttet. Men som
 
tingene ser ud i dag (de retningslinjer vi har modtaget) så er muligheden for
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førtidspension meget begrænsede. I forhold til kursister der ønsker en førtidspension 
arbejder vi derfor også med en nødhandleplan, ofte med fokus på den kommende 
flexjobs-ordning. Hvis kursister har så mange problemer (f.eks. nedslidning), at vi ikke 
ser os i stand til at foretage en arbejdsprøvning, så vil personen oftest blive sendt til de 
særligt tilrettelagte aktiveringsprojekter ( f.eks. Projekt Drivhuset), hvor kursister ikke 
vil blive presset så meget som her. Tankegangen er at disse projekter ikke bør fokusere 
på en direkte opkvalificering til arbejdsmarkedet, men mere give plads til og støtte 
"den personlige udvikling". Kursisten vil tilknyttet disse projekter stadig kunne 
modtage støtte og vejledning. Det virker som om de sociale instanser først efter denne 
placering vurdere at alle muligheder for revalidering er udtømte. 

Det er værd at bemærke, at den særligt tilrettelagte aktivering er under opbygning, og 
at der derfor i en nær fremtid vil oprettes nye projekter overalt i byen. 

Revacenteret i København. 

Revacentret er opbygget i tre blokke A, B og C.
 
Blok B og C er placeret på Tagensvej 22 og tilbyder følgende arbejdsmuligheder.
 

. Blok B: Kantine, Ide værksted ( design og produktion af tøj, specielt børnetøj), 
miljøservice (vedligeholdelse af bygninger både indendørs og udendørs). 

Blok C: EDBIMedie (Medie: mulighed for at lave et videoprojekt). 

Block A: Jeg arbejder i blok A, der ligger på Garrunel Køgelandevej 107. Ud over at 
tilbyde arbejdsprøvning i arbejdssituationer, der ligger tæt op af håndværk og industri ( 
se vedlagte bilag), har vi mulighed for extern arbejdsprøvning, d.v.s. at finde en 
arbejdsgiver ude i byen, hvor arbejdsprøvningen kan foretages. Dette tilbud benyttes 
ofte, hvis en kursist har lyst til snuse til et arbejde for at vurdere, om det kunne være 
noget interessant for fremtiden. 

Det er sådan at et blokvalg eller konkret værkstedsvalg ikke nødvendigvis behøver at
 
være bindende. Der vil løbende være mulighed {QI at ombestemme sig.
 

'. . 

Hvis du har flere spørgsmål så ring. Nu god vind i sejlene. 

Med venlig hilsen 

.~ 
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MASKINFABRIKKEN:
 

STOR OG MANGEARTET PRODUKTION AF EMNER I JERN OG METAL.
 

DU FÅR MULIGHED FOR AT BEl]ENE DREJEBÆNKE, FRÆSERE,
 
BOREMASKINER SAMT EVf. "SNUSE" TIL COMPUTERSTYREDE MASKINER.
 

ARBEJDET ER BÅDE SIDDENDE OG STÅENDE.
 

KANTINE I SERVICE:
 
=========== 
PRODUKTION AF SMØRREBRØD, LUNT OG VARMT, SAMT INTERN SERVICE 
OG LETTERE RENGØRING.
 

DU FÅR MULIGHED FOR AT PRØVE DE MANGEARTEDE OPGAVER DER
 
LIGGER I DEN DAGLIGE DRIFT AF EN KANTINE.
 

ARBEJDET ER MEST STÅENDE OG GÅENDE.
 

BYCYKLEN:
 

VI KØRER RUNDT I KØBENHAVN OG LAVER SMAREPARATIONER SAMT
 
TRANSPORTER BYCYKLERTlfOGFRA-REPARATION I VESTRE FÆNGSEL.
 

DU FÅR MULIGHED FOR AT BRUGE HÅNDVÆRKTØj, LÆSSE OG AFLÆSSE
 
CYKLER FRA VORE BILER, SAMT EVT. AT KØRE.
 

ARBEJDET ER SIDDENDE, STÅENDE OG GÅENDE.
 



----------------------------------

----------

------------------------------------

------------------------------------

INERFA KAN TILBYDE AFPRØVNING I FØLGENDE VÆRKSTEDER: 

---------------------------~------

KUNSTHÅNDVÆRK:
._'-"- - -..... - -- 
FREMSTILLING OG MONTAGE, SAMT DEKORATION AF TRÆLEGETØj, 
MØBLER, PYNTEGENSTANDE TIL BOLIGEN O.M.A.
 

DU FÅR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED TRÆ, JERN OG METAL SAMT
 
FORETAGE MONTERING OG DEKORATION AF DE FREMSTILLEDE TING.
 

DER ER MULIGHED FOR BÅDE STÅENDE OG SIDDENDE ARBEJDE.
 

HÅNDVÆRKlEJENDOMSSERVICE :
 

REPARATION OG VEDLIGEHOLD AF INERFAS GRUND OG BYGNINGER.
 

DU FÅR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED DIVERSE HÅNDVÆRKTØj,
 
MALEROPGAVER, SMÅREPARATIONER, VEDLIGEHOLDELSE AF GÅRD OG 
GRØNNE AREALER. 

O·, ARBEJDET ER MEST STÅENDE OG GÅENDE.
 

LAGER OG MONTAGEAFDELING :
 

MEKANISK OG ELEKTRISK MONTAGE AF INDUSTRIELLE PRODUKTER, SOM
 
LAMPER, AFBRYDERE OG MANGE ANDRE TING.
 
LETTERE LAGERARBEJDE MED INTERN TRANSPORT, PAKNING OG
 
FORSENDELSE, SAMT EVT. KØRSEL.
 

I MONTAGEAFDELINGEN ER ARBEJDET MEST SIDDENDE, MENS
 
LAGERFUNKTIONEN ER GÅENDE OG SIDDENDE.
 

SMEDEAFDELING:
 
========= 
FREMSTILLING AF UDSTILLINGSSTATIVER OG DIVERSE EMNER I RØR OG
 
PLADE.
 

DU FÅR MULIGHED FOR AT SVEJSE, SKÆRE OG SLIBE.
 

ARBEJDET ER MEST STÅENDE OG GÅENDE.
 

./
 



Angst sluger man ikke med medicin 

Undersøgelser viser at medicinsk behandling af 
angstpatienter ikke virker, men alligevel fortsætter 
behandlingen i det psykiatriske system 

AfTina Hassing 

Mapperne står på ræd og række i reolen, og foran på skrivebordet ligger 
papirene i orden. I kontorstolen i det lille kvadratiske kontor sidder Boris 
tilbagelænet og tænder en cigaret. 

-Gider du lige lukke døren, siger han henkastet til den unge fyr, der går 
forbi på gangen udenfor. Døren'lukkes, og Boris retter sig op til bordet og 
begynder sit arbejde. . 
For bare fire år siden havde det været fuldstændig utænkeligt for ham at 

sidde alene på et lille kontor. Dengang var han bange for at være alene og 
være lukket inde i et rum. 

Afhængig af piller 
Boris henvendte sig, som 26 årig på psykiatrisk afdeling på 

Kommunehospitalet i København, i håb om at få hjælp via samtaleterapi. I 
stedet blev han i syv måneder behandlet med Benzodiazepiner, som er 
angstdæmpende medicin. Til trods for at han var modstander af medicin og 
selv bad om samtaleterapi, fik han Idar besked om, at medicinen var det 

! / eneste der kunne hjælpe ham. 
-Lægen sagde tit til mig: Har du det godt i dag eller skal du have mere 

medicin, fortæller Boris rystende på hovedet. 
Efter udskrivelsen fra hospitalet var han afhængig af medicinen og, ved 

hjælp fra en ven, kontaktede han Gaderummet, der er et socialpsykologisk 
aktivitetssted på Nørrebro i København. Han rystede over hele kroppen, og 
det eneste han havde med sig var en taske med aviser og en masse piller. 
Gaderummet hjalp ham ud af afhængigheden og gav ham 

psykologsamtaler. Først på det tidspunkt fik han det godt igen. 
Det, som det etablerede psykiatriske system i syv måneder ikke kunne 

klare med medicin, kunne Gaderununet klare med omsorg og 
psykologsamtaler i løbet af et års tid. 

Terapi uden medicin 
Boris er ikke et enestående tilfælde. Lægemiddelstyreisen under 

Sundhedsministeriet udkom i december 1996 med en rapport om 
medicinforbruget i Danmark. 360.000 mennesker fik i 1995 



I 

angstdæmpende medicin. Heraf anslår Kirsten Skinhøj, fra Center for 
rusmiddelforskning, at 200.000 er afhængige af stoffet. 

Allerede i 1994 lavede græsrodsorganisationen Galebevægelsen en 
rapport, der viste, at der er andre former for behandling af psykiske lidelser 
end medicin. I stedet for en indlæggelse på et psykiatrisk hospital, skal 
angstpatienter tilbydes psykologisk rådgivning og terapi, konkluderede 
rapporten. 

Esben Hougaard, der er lektor på Psykologisk Institut ved Århus 
Universitet, har sammenlignet både danske og udenlandske undersøgelser 
af patienter med angsttilstande. Hans undersøgelse gik ud på at 
sammenligne resultaterne efter medicinsk behandling og efter terapi 
behandling. Her kom Esben Hougaard frem til at terapi virker bedst mod 
angst. 

-Hvis patienter med angsttilstande får Benzodiazepiner, altså 
angstdæmpende medicin, virker det kun på kort sigt, nemlig så længe de 
tager stoffet. Men bagefter er de ikke kommet videre, fordi deres 
oprindelige problem er fortrængt. l'v,1an kan sammenligne det med en lille 
dreng, der tisser i bukserne for at holde varmen. Det holder jo heller ikke 
evigt, siger han. 

Esben Hougaard påpeger desuden, at man efter to uger kan blive 
afhængig af angstdæmpende medicin. 

Piller hjælper ikke 
Hos Gaderummet på Nørrebro i København nikker de genkendende til 

resultaterne. Gaderummet er et socialpsykologisk aktivitetssted uden for 
det etablerede behandlingssystem. Tre fjerdedele, af dem der kommer der, 
har været igennem medicinsk behandling i det psykiatriske system. 

Det var her Boris henvendte sig og fik psykolog hjælp. 
Kalle Birk Madsen, der er psykolog og frivillig medarbejder hos 

Gaderummet, undrer sig over, at Gaderummet er et af de få steder, man 
kan få hjælp uden medicin. 

-De mennesker, der kommer her er blevet medicinsk fejlbehandlet i stor 
udstrækning. Deres støtte muligheder som menneske, når de er i krise, er 
elendige og skandaløse indenfor det etablerede behandlingssystem, siger 
han. 

I Gaderummet, hvor der kun er frivillige medarbejdere, har de hele tiden 
omkring 25 personer i terapi. Samtalekontakten kan vare mange måneder, 
fordi terapien ikke stopper før personen har det godt igen. Kalle Birk 
Madsen mener, at det har stor betydning, at terapien foregår på den 
angstramtes vilkår. 
-De skal føle sig trygge ved situationen. Det gør de ikke, hvis der kommer 

en læge ind af døren med et glas piller, som oven i købet ikke hjælper dem. 
Det er omsorg og terapi der hjælper, det har vi indtil flere beviser på her, 
siger han. 
Kalle Birk Madsen mener, der burde være steder som Gaderummet i det 

etablerede behandlingssystem. 



-Dem vi modtager er kun en dråbe i havet. Hvis de ikke selv henvender 
sig, til et sted som det her, med deres problemer, går deres liv simpelhent i 
stykker. Det etablerede system mister alt for mange mennesker med 
problemer på gulvet, siger han. 

Terapi imponerer ikke systemet 
De undersøgelses resultater, som peger på, at terapi virker bedre end 

medicin for angstpatienter, er ikke bevis nok for overlæge Peter Jepsen fra 
Kommunehospitalets Distriktspsykiatriske Center. 

-Der er ikke lavet tilstrækkelige gode undersøgelser på det her område, så 
man ligefrem kan sige, at patienterne bliver fejlbehandlet. Jeg kan gå så 
langt, at det er bedst for angstpatienter, at de ikke får medicin i så lang en 
periode, at de bliver afhængige af det, siger Peter Jepsen. 

Boris var afhængig afmedicinen, men fik psykologhjælp og fungerer i 
dag som et almindeligt melll1eske med familie og arbejde. 

-Det etablerede psykiatriske system er ikke et sted man skal starte, hvis 
man har problemer. Det skal yære den absolut sidste udvej, konstaterer 
Boris. Hans rigtige navn er i dcnne artikel skiftet ud med Boris, da han af 
personlige årsager ønsker at være anonym. 



Gaderummet 12.06. 1997 

Att: Kalle Birk Madsen 
Nørrebrogade 56 4.sal 
2200 København N 

Kære Kalle. 

Angående båndkopi: 

Tak for din besked, men bare rolig, jeg har ikke glemt dig. 

Vi tager kopi af alle udsendelser vi sender, men lige præcis den
 
26/5 hvor indslaget med dig og Jens var på, er kopibåndet pist
 

. forsvundet. Vi leder med lys og lygte, og jeg sender selvfølgelig
 
en båndkopi til dig lige så snart, det dukker op. 

I stedet får du min artikel, så ved du, hvad det handler om. 

Kærlig hilsen 

'1h~\ssing 
DR Radio 
Landskronagade 68 
2100 København ø 

Tlj 3520 6800 

Københavns Radio 
Tina Hassing 

Dir. Ilj 3520 6817 
Fax: 3520 6866 

E-mail: 
lih@dr.dk 

mailto:lih@dr.dk


Sund1ledsminiSlerielS bekendtgørelse nr. • • :JI af 18. december 1996 

Bekendtgørelse om tilskud efter sygesikringsloven til 
psykologbehandling for særligt udsatte grupper 

I medfør af~ 9 i lov om offenllig sygesikring, 
jf. [ovbekendtgørel~e nr. 77 af Jl. januar 1994 
som ændret ved § 24 i lov nr. 1120af20. decem
ber 1995, fastsættes: 

~ I. Den offentlige sygesikring yder tilskud til 
psykologisk behandling ved psykolog til: 
l) røveri-, vold5- og voldlægtsofre. 
2) traflk- og ulykkesofre, 
3) pårørende til alvorligt psyki.sk syge perso· 

ner, 
4) personer ramt af en alvorligt invaliderende 

sygdom, 
S) pårørende lil personer, der er ramt af en al

vorligt invaliderende sygdom, 
6) pårørende ved dødsfald, 
7) personer, der har forsøgt selvmord og 
8) kvinder, der Br forelaget provokeret abort 

efter 12. graviditelsuge som følge af misdan
nelser eller lignende ved barnet. 

§ 2. De nærmere vilkAr for retten til psykolo· 
gisk behandling er fastsat i overenskomst mel
lem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og 
Dansk Psykolog Forening. Overenskomsten 
skal være godkendt af sundhedsministeren ef
ter sygesikringslovens § 26. 

S/k. 2. Den offentlige sygesikring yder et til
sk.ud på 60 pcl af det i overenskomsl mellem 
Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk 
Psykolog Forening fastsaUe honorar pr. kan· 
sultation. 

SIle. J. Den offentlige sygesikrings pligt til at 
yde tilskud lil behandling i henhold til stk.. 2 er 
begrænset til el årligt beløb, der svarer til den 
k.ompensation. amtskommunerne og Frede

Sundhedsmin.,].kt.,j.nr.I370-4/1995 

riksberg Dg Københavns kommuner modtager 
til fJhansieri ng af overenskomsten vedrørende 
psykologhjælp. 

Stk. 4. Tilskud ydes for indtil 12 konsultalio
ner pr. behandlingsforløb. 

~ 3. Tilskud til både gruppe l-sikrede og 
gruppe 2-sikrede er betinget af, at behandlin
gen ydes af en psykolog. der er tilmeldl den 
gældende overenskomst mellem Sygesikrin
gens Forhandlingsudvalg og Donsk Psykolog 
Forening. 

Stle. 1. Det er en forudsætning for ydelse af 
tilskud, at der foreligger en skriftlig henvisning 
fra alment praktiserende læge (herunder vagl
læge), inden behandlingen påbegyndes. Dog 
kan henvisning, såfremt den henvisende skøn
ner, at sikrede har behov for akut psykolog
hjælp. ske på anden måde. Der udsledes heref
ler snarest skriftlig henvisning. 

SIle. J. Henvisning kan normalt ikke udste
des senere end 6 måneder efter den begiven
hed, der er årsag til henvisningen indtrådte. 
Henvisningen har kun gyldighed. såfremt psy
kologen modtager den senest en måned efter 
udsledelsen. 

~4. Tilskud til psykologbehandling kan ydes 
lil individuelle konSUltationer. to·personers 
konsultationer og gruppekonsullalioner. 

Stk.. 2. To-personers konsultalionerog gru p
pekonsulliuioner kan kun ydes til personer, der 
alle er omfattet afoverenskomsten, og som alle_ 
rede inden henvisningsårsagen indtrådte, hav
de en relalion Iii hinanden. 

GBEK 
S<Kul.. Gn.fi.kAlS oU/OJJU IB·tl bI..ndIO&:ln 
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§ S.Såvel gruppe l-sikredesomgruppe2_sik_ 
rede betaler direkte til psykologen den andel. 
del påhviler klienten at betale. 

~ 6. Bekendtgørelsen lræder i kraft den I.ja
nuar 1997. Samtidig ophæves bekendtgørelse 
nr. 548 afJO. juni 1995. 

Sundhedsministeriet. den 18. december /996 

YVONNE HERL0V ANDERSEN 

1 P. Bak Mortensen 



Kære Egon Clausen 20.maj 1997
 

Tak for dit besøg sidst - og tak for papiret. Det er jo en dramatisk fortælling, som du har fået
 
ud af Regnbuens historie.
 

Personligt er jeg glad for, at den gamle studenterhushistorie kommer frem igen. Jeg har det
 
Ok med den, selvom den stadig står for mig som en gåde, og selvom episoden dengang har
 
betydet, at der er kommet en art barriere mellem Regnbuen og nye psykologistuderende. Jeg
 
ved ikke, om denne barriere var kommet alligevel, vores fagpolitiske orientering in mente 

omend jeg tror det. Men det er alligevel lidt sørgeligt, hvordan et destruktivt plot kan slå så
 
mange ting i stykker på så kort tid.
 

Jeg skal ikke blande mig i din historieskrivning på eet punkt nær. Der hvor du skriver (side 2)
 
om støtte fra Bydelsrådet og Ankerprisen, her vil det være bedst, at det tilføjes, at vi også fik
 
støtte fra private sponsorer, der selv kendte til at være 'gadebarn', fra enkelte interesse-organi

sationer, samt fra Odd Fellow Ordenens Børnefond, således at den basale drift synes dækket
 
ind en lille tid frem.
 
Eller også skal ingen støtter nævnes!
 

Resten er lidt småkommentarer.
 

Du skriver side 7 om at vi er "grundige, for vi ved, at den mindste fejl vil få vores fjender til
 
at falde over os", dette er både rigtigt og forkert. Det er rigtigt i den forstand, at hvis vi sløser,
 
så vil vi åbne op for kritik, som vil kunne komme til at overskygge alt hvad vi eilers laver 

ligesom i Studenterhussagen; det er forkert, fordi grundigheden er nødvendig, når det er et ar

bejde med andre mennesker, hvorfor den også er rettet mod, så præcist som muligt, at ramme
 
og fremme en positiv eller progressiv udviklingstendens.
 
Du får det lidt skrevet, som om vi ligger i krig eller er i et krigsberedskab i forhold til vores
 
omgivelser - men det kan godt være at det er sådan, og hvor problemet er, at jeg har brug for
 
den iilusion, at det ikke er krig, men allerhøjest en dårlig kappestrid, der foregår, og som fore

går fordi presset mod de menneskelige personligheder for tiden tager voldsom til. Jeg kan i
 
din tekst her savne det perspektiv, der også er Regnbuens, at søge at gribe politisk ind i de ge

nerelle samfundsmæssige processer, ud fra en socialpsykologisk forebyggelsestankegang.
 

På side 4 skriver du om psykolog-kollegaer, der "har en falsk bevidsthed og forstår ikke hvad
 
de selv gør". Ja. Men begrebet "falsk bevidsthed" er for mig at se selvet falsk begreb, for det
 
inkluderer nogen, der har en "rigtig" bevidsthed. Og dette er striden om kejserens skæg. Det
 
er også det begrænsende i at tænke i poler eller i binariteter, fremfor i udviklingsforhold. Mit
 
alternativ til "falsk bevidsthed" vil være, at de har ladet sig indfange i de borgerlige overflade

former, hvor enhver er sin egen lykkes smed, fremfor at reflekterere over deres egen sam

fundsmæssige eksistens. Jeg synes derfor mere det handler om 'eksistentiel dovenhed, fejhed
 
og uvidenhed', forhold der fremmes af psykologstandens satsning på den private
 
organiseringsform.
 



Og til slut. Efter sidst var jeg ked af, at jeg ikke havde spurgt dig om du ville kunne bruge pa
pirer fra vores side, specielt om det faglige indhold, hvor vi har et par tykke Kompendier om 
effektmålinger, klassekampspsykologi osv. Måske jeg ikke spurgte, fordi de er indviklet 
skrevet. 

I det sidste Kompendium er der en strofe af Brecht - vedlagt. 

Håber du nyder din tid i det Brechts' hus. Det er jo en stor opgave. 

Du er altid velkommen forbi. 

Mange hilsener
 

Kalle
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6 DET FRI AKTUELT	 NY BISTANDSLOV 

SKARPEDE REGLER
 
FOR DE LEDIGE
 
Så lykkedes det alligevel for socialminister 
Karen Jespersen. Efter to års tovtrækkeri er 
der nu bred enighed om en ny bistandslov. 
Med en blanding af pisk og gulerod skal folk i 
videst mulig omfang klare sig selv 

AI Torben K. Andersen 

Det frivillige sociale arbejde 
skal styrkes. 

Arbejdsløses børn kan 
ikke længere blive skubbet 
bag i køen til en p!ads i 
vuggestue og børnehave. 

Flere fulk !ikal aktiveres 
hurtigere. 

Ældre skal h:we bedre 
muligheder for al få privat 

hjemmehjælp. 
Og forældre kan få tilskud 

til at få deres børn passet 
privat 

Efter næsten Io års for
hanellinger og utallige hø
ringssvar kunne en stolt 
socialminister Karen Jesper
sen (5) i går præsentere en 
omfattende aftale til en ny 
bistandslov. 

~Jeg er utrolig glad for, at 
der er meget bred enighed 

om furslagene. Jeg har ikke 
givet køb ph mine holdnin
ger." sagde Karen Jesper
sen. 

FIRE NYE LOVE 
Den 20 år gamle bistandslov 
skal erstattes med fire nye 
love. 

De skal gr.e ledige bedre 
mulighed for at komme ind 
på arbejdsmarkedet og sik
re, at den offentlige hjælp 
blNer mere målrettet til den 
enkelte.1b af de nye love har 
støtte fra både venstre og 
højre side af Fblketinget 

Mens bistandslovens 
hjørnesten - akLireringslo
ven - og en pensionslov kun 

har støtte fra de borgerlige Regeringen er også gået 
partier. med til. at forældre til små 

Den store bllket af lovfor børn kan vælge en anden 
slag er en blanding af pasningsordning end den 
gulerødder og piskeslag. kommunale. Rtrældrene kan 

Regeringen har givet en ti tilskud fra kommunen til 
stribe indrømmelser til de for eksempel at anSætte et 
borgerlige partier. familiemedlem til at passe 

Efter pres fra især de mie Ole og Use. Forældrene 
konservativf hæver regerin skal selv betale 30 procent af 
gen nu aldfrsgræsen for, udgiften. 
hvornår folk skal aktiveres ,.Børnefamilierne får flere 
hurtigt Ftemover skal ajle valgmuligheder og kan nu få 
under 30 år aktiveres allere deres børn passet på betryg
de efter 13 uger. gende ~ilkår uden for dagin, 

"Det vil være med iii, at stitutionernes åbningl.ltid,« 
folk kan komme ind på sagde socialminister Karen 
arbejdsmarkedet,« siger de Jespersen. 
konservatives socialordfører. Ftemover kan ældre også 
Karen Højte Jensen. vælge en anden hjemme

Ak1noeringcn er en afhjørne. 
stenene i bigbmdsl~n. 
Blandt andet skal alle U/lder 
30 lir &emcrwr akth-efes 
efter kun ] 3 ugers ledighed 
- for eksempel i projekter 
som dette, hvur unge 
genbruger gammelt tømmer. 
ArkMoto: Marianne Leth 

hjælper end den kommuna
le. Kommunen skal fortsat 
betale og sørge fnr. at 
kv.lliteten er i top. 

Desuden kan ledJge (å 
kontanthjælp i op til et halvt 
år, uden at de skal hæve 
deres kapitalpension. 

Både SF og EnhedsUsten 
vil stemme imod loven om 
aktivering. 

»Vi kan ikke drømme om 
at stemme for en akLivering, 
der er tøml for enhver type 
af rettigheder for fulk under 
30 år. FOrslaget giver ikke 
mulighed for at fomandle 
løn og arbejdsvilkAr,H siger 
SFs socialordfører, Villy 
Søvndal. 

SF har til gengæld fAel 
store indrømmelser på loven 
om serviee. For det skal 
være slul med at ledige, 
studerende og indvandreres 
børn blNer skubbet bag i 
køen til en plads i dagln~titu
Iion. Fremover s1{al ;mvi.~nifJ· 

gen ske efter anciennitet 
Hjemløse, sindslidende 

og misbrugere får ret til ell 
hAndlingsplan fra kommu
nen. Desuden bliver der 
afsat 100 millioner kroner t\I 
at styrke det frivillige sociale 
arbejde. 

Enhedslisten vil først på 
lirsdag tage endelig stilling 
til, om de kan stotte de to 
lovforslag om service og en 
ny forvallningslov. 

FLERE l A·KASSERNE 
Den nye bistandslov skal 
også forsoge at lokke Uere 
folk til at melde sig ind i 
a-kasserne. 

Regeringen vil stramme 
reglerne for, hvor \ænge 
ledige kan få en ekstra stor 
kontanthjælp, der er højere 
end den maksimale dagpen
gesats. 

"Det er et sigoaJ til de 
velbjergede om at melde sig 
ind j a-kasserne,« sagde 
Karen Jespersen. 

&ZLti32&!iliill" 

DE VASENTLIGSTE ANDRINGER I
 
AKTIVERING 
• Aldersgrænsen blNer sat 
op for hurtig aktivering. 
Fremover skal ledige på 
kontanthjælp under 30 år 
have et tilbud om aktivering 
på mindst 30 timer 0111 ugen 
efter senest 1~ uger. I dag 
ligger aldersgrænsen på 25 
åc. 

• Også folk med handieap, 
alkohol- eller narkomisbrug 
og psykiske problemer skal 
aktiveres. Det skal dog være 
på særlige lempelige viikAr, 
der passer til den enkeltes 
muligheder og med mulig
hed for kun få limer om 
ugen. 

• Ledige over 30 år skal 
fort'Sat h:We et tilbud om 
aktivering efter senest 12 

måneder. Kommunen fast
sætter det ugentlige timetal. 

• Det skal kunne betale sig 
at spare op. Derfor skal 
ledige fredes detførste halve 
år, så de ikke længere skal 
hæve af deres opsparede 
kapitalpension. før social
kontoret udbetøler bistands
hjælp. 

• Der skal strammes op i 
reglerne om, atfulk kan fa en 
bistandshjælp på op imod 
30.000 kroner om måneden 
på grund af særlige høje 
huslejer. 

AlJerede efter et halvt Ar 
kan folk kun få hjælp op til 
den maksimale dagpenge
sats. I dag kan ledige få 
højere bisIandshjælp i øp til
,t" 

• Kontanthjælpsmodtagere 
får mulighed for at tage en 
måneds ferie 

• Kontanthjælpsmodtagere 
må have en fonnue på op til 
10.000 kroner, uden kommu
nen griber ind. 

• Kontanthjælpsmodtagere 
kan fremover fA lov til at 
beholde 10 kroner i timen, 
nAr de har et arbejde ved 
sidenafkontanthjælpen. Det 
gælder også for folk under 
aktivering. 

• Hjemmegående ægtefæl
ler til ledige på kontanthjælp 
sk.al fremover tage imod 
tilbud om aktivering. Ellers 
ryger den fulde kontant
hjælp. Denne regel vil især 
ramme udlændinge. 

• Der skal være bedre 
sammenhæng mellem de 
tilbud. ledige fAr om aktive
ring, og de ting, som de kan 
magte. Derfor fAr ledige 
ogsa muUghed fur at klage, 
hvis de mener. at deres 
aktiveringstilbud ikke er ri
meligt, uden at de risikerer 
al blive ramt økonomisk. 

SOCIAL SERVICE 
• De nuværende regler 
bliver mere tilP<lSsct den 
enkeltes behov. Den fore
byggende indsats skal styr
kes. 

• Det skal være slut med, at 
arbejd!'lløses børn kommer 
bag i køen til en plads j 
daginstitution. Fremover 
skal anvisningen gke efter 
aneiennilel. 

• Ældre får større mulig· 
hed for selv at vælge en 
]Jerson til at. udføre hjemme
hjælp. Det kan ugså være 
private. Kommunens skal 
(ortsat hetale og sikre, at 
kvaliteten er i orden. 

• Op imod 29.000 h.andicilp" 
pede under 67 år skal h:we 
bedre muliglJed for at anke 
over hjemmehjælpen, hvis 
de er utilfredse. 

• Både forældre ng de 
omkring 16.000 børn, der 
årligt bliver anbragt uden fur 
eget hjem skal have bedre 
hjælp. Der skal blandt andet 
l:wes bedre undersøgelser, 

I	 inden børn tvangJjernes, og 
der skal være bedre kontakt 
iii barnet. nAr det er anbragt 
uden for eget hjem. 

I 
• Svage gnlpper som hkm
løse, sind~lidende og mis
bruwre skal have et tilbud 
om handlingsplaner, så de 
har lettere ved at finde el 
arbejde eller en bolig. 

• Der bliver afsat IOn 
millioner kroner lil at styrke 
del frh.illige sociale arbejde 
for at supplere de offentlige 
tilbud. 

• rorældre med bøm 
alden~n 24 uger til 5år kan få 
et tilsknd på 85 procent af 
det biJligste pasningstilbud i 
kommunen til selv af skaffe 
pasning af børnene. Det kan 
for eksempel være et familie
medlem. 

• Der kommer præcise 
regler for daginstitutioner

i 
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BISTANDSLOVEN
 
nes formå!. dets parter, LO, DA cg m st0rre tilslrnrl til kommuner

FORVAU'NING 
• B()rgerne skal hffVe ~n 

bedrE seniee. De ffial ikke 
længere vente halve år på at 
få et svar fra kommunen. 
fremover skal folk senest 
ol1e lIger efter en henvendrl
i>e have en vurdering af 
behovet for hjw!p. 

• Alle lwmllluller får pligt til 
a/nedsætte et særligt tldv.l!g 
- et kourdinattonsudvalg 
der skat være en slaR"s 
V'<lgthund For den lokale 
socialpolitik Udvalget ~kar 
forbedre den lokale indsilts 
Ior al undgåPil!:;."iv forsørgel
se. Det skal få virksomhe
derne til at styrke deres 
sodale ansvar. Udvalget be
mandes med arbejdsmarke

illvalideol"g3flisationerne og 
de praktiserende læger. 

FLEKSJOB 
• Regeringen vi.! oprette op 
imod 40.000 fleksjob i de 
kommende år. Derfor har 
regeringen fremlagt et selv
stændigt forslag, da de nye 
(('gier skal træde i kraft 
allerede fra delll.januar 
næ~te år. De nye regler skal 
senere hldgA i den ny hi", 
tandslov. 

• Frem~r fflr Ilrbejdsgi
v~rne mere ileksibk tilskud. 
De kan få et tilskud på 1/3 af 
mindste!lmlJen og op til 2/3 
alhængig af den ansattes 
erhvervsevne. 

• Staten betaler ogs~ et 

ne for at få dem til al oprette 
flere fleksjob. 

• Fl'emlWer bdnlcr slJklJ. 
hVIS en aos.at i Ileksjob blwe( 
sygclllcldl r dag belaler 
arbejdgiveren. 

• En person i nek~joh, lier 
bliver ledig, får i fremtide[l 
en ydel"", på 82 procent af 
dagpengemaksimum - og 
ikke fom i dag, hvur perso
lIen ryger på kontanthjælp. 

Den ny b,:~tallrfskw skal 
tr",dr i kmft den l. januar 
1999. 
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Regnbuen 

"Ja, jeg plaprer ud med deres hemmeligheder. 
Blandt folket 
står jeg og forklarer 

Hvordan de bedrager..." 
Bertolt Brecht 

Tidligt om morgenen d. 20 oktober 1993 stormede et hundrede kampklædtebegente 

Studenternes Hus i Købmagergade i København. Huset blev ransaget fra kælder til kvist, 
. .' . • , , I 

og i et skab fandt politiet "et lager af slag- og stikvåben." Forsiden afEkstra Bladet skreg: 
'. I . .; " 

"Terrorist-rede på universitetet," og i lederen stod der: "Studenterhuset har spillet en vigtig rolle 
, , ' ;! . ..: ," " . " . 

for den kommende revolution. Det er her, eliten er blevet hærdet, det er her, proletariatets 
",' .' . _. .'.'. '; '. c," . "!. ,,( . 1· 

spydspids har skærpet sig til den kommende kamp."
 

Politiets våbenfund bestod af otte telekabler, ~kåret til som krrlpler s~t etj~ø~, ~g iEIætra
 
. " -, -. ;';'., i:':>,:/:" ":': , ,.,' o::' ",'~'!,',I, ...", ,~,<" " :' ,': " .. '. ,"."; .;r::;";-;,c:)x . .'ii':,,:::\ .. " .:.: 

. Bladet var forargelsen uden ende: "De har talt om revolution og væbnet kamp og modstand og 
" , . 0,.: -:::." ", l.-":,\; ::' :' ,: "~ <"-', " '.' .. '.:', ::.., ~'~")., "o ,', «:"1 '.?< ,,': .' ': 

modmagt og impeIiilisme og øvet sig i våbenbrug og indført kontrol og sanktioner .. , de skal 
~ " '" 

ud af klappen." Det skete også. Studenterhuset blev lukket og de ansvarlige for våbnene blev 

ekskluderet. Det viste sig at være en studentergruppe der kaldte sig "Regnbuen" og som 
", ,,"''.''',':', - ....... '.! ~",o :'. ;"'('f'" o,'"~ : :":,', . , •. ,_:,.,;~ :,' "
 

erklærede sig som tilhænger af den kritiske psykologi der blev udYiklet på Freie Universitiit i 
':",.',:::.," •.~ "'. /!.'··1.~ ,l "., .• ,', "". I·i :"':" l 

Berlin i 1970erne.·Da Regnbuen blev eksluderet jublede gruppens fjender, for dem havde den 
. , .. ' . '.< ~ .• ) 'l' " . 

mange af. 
, r. ' , 

I København var nynazisterne aktive i deres forfølgelse afven~e~rientere,de,og Regnbuen var 

en del af det autonome miljø. I Studenterhuset var der en gruppe der dyrkede Asatroen og som 
• I '. _ ~ , ,. .. , ' .:, .; ~;,,_ ,;', '.' '.' • 

blev mistænkt for at være fascistisk. Der var fordækte kontakter fra universitetets ledelse til 
; ., " ' " ,., '>. • .•. .' ,~;" ..'J ~i":'j .'... :, ..•. ," ., <. '. .,',' 

Politiets Efterretningsgeneste. Studenterhuset var plaget afjævnlige indbrud og hærværk. Der 
.' • . .';-"', "'1' '. '';-:'': :'.A;" • ~"! .• ,~.. ~;, 

blev malet hagekors på væggene. Interne papirer blev sgålet og nogle af dem dukkede op i 
. '... ' . F .' , :. ! I,: .. '. ' .',:. .' , .:, I:; ,", , '" .. ' , .': . :. _; ~: ',' ,'_ '. I. . 

Ekstra Bladet. Folk blev truet på livet. Aret før havde en brevbombe dræbt en aktivist på 
: . :~ ~ .. : ,. ." 

Internationale Socialisters kontor, og de otte telekabler og jernstangen var beregnet til
 

seMor~ar;f~r&ed~Regnbuen, h\oiS f~rntålet iøvrigtvar at "at yde gr~tis'rå~g,
 
i" " . .,. . I. c:>: \,. . 

vejledning og terapi til mc:nn'esker i krise og nød." Men det var der ingen der tog norit!! af 
. , . '~'" 

dengang, da de som terrorister blevjaget ud af den indre by. 



2 
1 dag, ca. fire år senere, holder Regnbuen til øverst oppe i et baghus på Nørrebro. Lokalerne er 

åbne og lyse, og på et bord står en buket blomster og en statuette af Anker Jørgensen. For 

Regnbuen har netop modtaget Anker-prisen på 50:000 kroner fra HK for dens indsats over for 

nogle af de svageste og mest udsatte af storbyens unge. 

Siden uddrivelsen af Studenterhuset har Regnbuen haft en hård tid. 1 lighed med andre 

frivillige organisationer måtte man søge støtte, hvor den er at få, men det fører til en højst 

usikker tilværelse, for man kan aldrig være sikker på om der er penge til næste år. Et år gav 

Socialministeriet nogle penge.' Næste år kom der afslag. 1 København mente socialdirektoratet, 

at Regnbuen måtte høre hjemme i Sundhedsdu-ektoratet. I Sundh~dsdirekto~atet ~ente man, at 

Regnbuen bestemt måtte høre hjemme i Socialdirektoratet. Resultatet blev også her et afslag. 

Foråret 1997 var særlig slemt. Det ene afslag fulgte efter det andet, og rådgiverne i gruppen 
, . 

følte sig efterhånden lige så magtesløse som de unge, der kom for at få hjælp. Men i sidste 

øjeblik fik Regnbuen støtte fra Bydelsrådet for Nørrebro, og kort tid efter fulgte Anker-prisen 

fra HK. Så nu blev der råd til at betale husleje, at købe en Christiania-cykel og en kopimaskine. 

1 mellemtiden har Regbuen tilføjet "Gaderununet" til sit navn, fordi man nu også arbejder på 
:/ 

gaden. . ' , 

Regnbuen-Gaderumrnet har ikke råd til at ann~nc~e, men ;'de lUI~efinder frem til os fordi de 

har hørt om os," siger KaiJ.e Birck Madsen, der i sin tid bl~ udråbt til åt:v~re gruppens 

"ideologisk; bannerfører." I Regnbuen kan de unge komme og 'gå so~' de'har lyst, for 

Regnbuen har i princippet åbent døgnet rundt. Første gang sidder en ung måske bare og kigger. 

Næste gangdrister han eller hun sig måske til at bede om en p~rsonlig samt3.Ie. 

To tredjedele af dem der 'kommer i Regnbuen er i øvrigt pig~. in 'af dem kom fra en lille 

provinsby. Hendes historie er typisk for de unge, de~ bliver hjul~i af-Regnbuen. 

Da pigen v~ femten blev hun anbragt på en pension, fordi h~~~ m~r, der var~'ikke 
,- ; , " , ', , ,;,::, ':, ~~ c -", ,\ 

længere kunne styre sin datter. Pigen var desuden helt enormt skoletræt, men hun fik dog sin 
, .. , . " ' ' ~ '. - .' .. ,- ' ': ' ~. , 

10 klasses eksamen og også noget arbejde. Men så lukkede virksomheden og da hun boede i et 
. ;: " ~ . , , ' 

område med stor arbejdsløshed, tog hun sin rygsæk og drog af sted til København. Det vat 

sommer og h~ ~ 16 år. Så længe det varvarmt i vejret klarede hun sig uden bolig, og da det 

blev koldt flyttede hun ind hos nogen venner, hun havde fået. Hun boede lidt på skift, snart hos 

en, snart hos en anden. På et tidspunkt blev hun udsat for noget som kan beskrives som 

voldtægt, men hun valgte at tie og holde det for sig selv, hvilket er typisk for mange kvinder i 



3 
den situation, at når de kommer ud for et overgreb i en situation, hvor de er henvist til at klare 

sig selv, føler de sig nødsaget til at lade som om det ikke har fundet sted, for hvis de indrømmer 

over for sig selv, at det har fundet sted, har de også indrømmet, at de ikke længere kan klare sig 

selv, og det er netop det, de er tvunget til at skulle gøre, fordi de intet bagland har, så hun 

prøvede at leve videre, men nu med en vis skyhed til sine venner. Hun sov efterhånden mere på 

trappeopgange og på værtshuse end hos sine venner. En dag kom hun på skadestue med en 

stotpsykose, de udskrev hende samme dag - vel vidende, at hun ikke havde arbejde, og heller 

ikke noget sted at bo. Det eneste hun havde, var hendes A-kasse, som hun var medlem af på 

det tidspunkt. Men da hun blev indlagt med en ny stotpsykose, øverførte hende til den lukkede 

afdeling, for nu havde de set hende så mange gange, at de mente, at hun havde brug for 

ordentlig støtte til at få hold på sit liv. De tvangstilbageholdt hende og så meddelte samtidig, at 

hun skulle på sygedagpenge, for hvis man er indlagt, står manjo ikke til rådighed for ' 

arbejdsmarkedet. Efter et stykke tid kunne hun ikke holde ud at være på den lukkede afdeling, 

for der skete jo ikke noget med hende og den, behandling, de havde stillet hen,de i udsigt. Hun : ' 

fik lov til at komme øver på den åbne, men efter et tidsrum forlod hun også den.' Lægerne ... 

indberettede derefter til socialvæsenet, at personen har forladt hospitalet imod den lægelige . 

ekspertises anbefalinger, hvorfor hun ikke længere var berettiget til at modtage sygedagpenge 

eller dagpenge overhovedet. Hun overgik derefter til bistandshjælp, men fik samtidig at vide, at 

hvis hun ikke skaffede sig en folkeregisteradresse, kunne hun ikke få udbetalt sin bistandshjælp . 

næste gang, og i den situation fandt hun frem til Regnbuen. 

I dag har hun en bolig og hun har også haft arbejde, men hun er meget skrøbelig. Hun er bange 

for naboerne. Hun mener, at der er mikrofoner allevegne. Kalle forklarer hendes paranoia, som 

et symbolsk udtryk for, at hun er bange for at blive isoleret i sin lejlighed. 

Kalle selv er uddannet psykolog med første karakter fra Købeohavns Universitet. Han bruger al 

sin tid i Regnbuen, og han drømte i sin tid om den store verdensrevolution. Det gør han på en .,: 

måde stadig, men den kommer nok ikke i hans levetid, selvom samfundet hele tiden producerer 

ødelagte mennesker, og han forstår ikke, hvorfor folk finder sig i det. Han har aldrig forstået 

det. ".': .. : 

Kalles far var tjenestekarl på en gård syd for Roskilde, og efterhånden som landbruget . 

affolkedes endte faderen som den eneste ansatte på gården. Til gen,gæld fik han titel af 

bestyrer, hvad der dog hverken ændrede hans arbejde eller hans løn, for det var umuligt at 

ændre på noget. Kalle så folk blive slidt op i grusgraven og på fabrikkerne, og ingen var i stand 
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til at lave om på de stivnede magtforhold. I gymnasiet gik han sammen med overklassebørn der
 

kom fra rige hjem, hvor mødrene var på nervepiller og fædrene drak som svin. Alle syntes
 

åbenbart det var i orden. Som studerende boede han i et slumkvarter nær Nyboder, hvor det
 

vrimlede med narkomaner, drankere, fallerede direktør og prostituerede, og de havde det alle af
 

helvede til. Alligevel gjorde de ikke oprør.
 

Kalle har set mange liv gå i stykker, og hvad ham selv angår, stammede han som barn og ung.
 

Derfor studerede han datalogi og matematik, for hverken tal eller computere lod sig påvirke af
 

en smule stammen. Men det var også en måde at gemme sig på, og efter nogle år besluttede
 

Kalle, at han ikke mere ville lade sig styre afsit handicap, og han gav sig derfor til at læse
 

psykologi på Københavns Universitet, for han troede, at han kunne finde et svar på sine
 

problemer der; men han blev dybt skuffet. På t'sykologistudiet fandt han de samme
 

mekanismer som havde ødelagt livet for mange af de mensker han havde kendt siden han var
 

barn. Der var en individorienteret konkurrence, hvor de stærkeste klarede sig, mens folk fra
 

ikke-akademiske miljøer havde så svært ved at slå sig igennem, at mange af dem simpelthen
 

holdt op. De oplevede at der ligesom var en hemmelighed inde i systemet. En hemmelighed
 

som de ikke kunne nå ind til. Det var som om en usynlig mur spærrede dem vejen, og de ...
 

forstod ikke hvad det var. Mange endte med at mene, ·at det var dem selv, der var noget i vejen
 

med, og gav op. Men fejlen var ikke deres. Fejlen ligger andre steder. Den ligger blandt andet
 

hos psykologerne, hvis bevidsthed er præget af deres organisationsform, som er privat og
 

individualistisk. Det gør deres arbejde til lapperier uden egentligt perspektiv, og det gør dem
 

selv til ensomme og ofte ulykkelige mennesker, der hele tiden må søge om hjælp og trøst hos
 

kolleger, for de har en falsk bevidsthed og forstår ikke hvad de selv gør.
 

Kalle mener at klassekampen endnu raser på fuld kraft....
 

Der er en overklasse, der består af en kulturel og økonomisk elite. Så er der en middelklasse,
 

der er præget af angst for konflikter og for forandring. Under4en finder man arbejderklassen, "
 

der er præget afmegen menneskelig varme og som tænker! fællesskaber. Her finder man
 

megen ægte solidaritet mellem mennesker, men der er også nogen, der går under sammen med
 

deres klasse, for de tør ikke bryde ud, af frygt for at blive beskyldt for at svigte - og så ender .
 

det med, at alle går under..
 

Kalles drøm er at det a1tsammen skal være anderledes. Man kunne kilde det retfærdighed, siger
 

han og taler om muligheden af en politik der ikke handler om magt, men om at bygge noget op
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i fællesskab, ligesom Regnbuen, der fungerer som et lille samfund, hvor ingen bestemmer over 

andre og hvor ingen har pligter. I Regnbuen gør enhver det, han eller hun er god til eller har 

lyst til. Forpligtelsen ligger i forholdet til fællesskabet. Alt skal være så åbent og synligt som 

muligt. Beslutninger træffes af dem der er tilstede. Når man konstaterer et behov siger man det, 

og man må ikke holde sig tilbage indtil forventede modstandere er gået. Det er 

"strukturtænkning" og det kritiseres stærkt, når man ser det. Men man skal også passe på, at 

man ikke går hen og bliver et nyt "system" for folk, der er i klemme. Kun ved at have en 

struktur helt uden hierarki kan man få øje på nogle afgrundlæggende problemer i forholdet 

mellem mennesker, der er med til at skabe sygdomme. Sygdommens kerne er ikke inde i et 

menneske, men ligger i de forhold, mennesker lever under. Dybest nede ligger der altid nogen 

modsætninger, og den psykiske sygdoms årsager er altid sociale misforhold. 

. .',\ ',-.'" 

De unge der kommer i Regnbuen er kreative, tænksomme unge, men fælles for dem er, at de 

står i en vanskelig situation, og mange af dem har det ikke godt med deres liv. En del tror ikke 

længere på at det kan være anderledes. Nogen har måske fået et afslag på en læreplads, de har 

søgt. Andre)(har laet nej fra en uddannelsesinstitution, og måske er de blevet mødt med et 

afslag igen og igen. Andre igen har måske en barndom, hvor de er blevet krænket, og den 

historie har de med sig hele tiden, så hver gang de kommer ud for en eller anden form for intim 

kontakt, føler de den krænkelse igen. Endelig sker det også for flere og flere, at de lever et 

omflakkende liv, fordi det kan være svært at få noget at bo i, så bor man lidt hos nogen venner 

og når så konflikterne bliver for store, så bor man lidt på gaden, og så finder man nogen andre 

som man bor hos indtil der opstår nye konflikter. Man flakker kort sagt rundt og forsøger at la 

fodfæste. Mange af de unge der kommer i Regnbuen har skullet klare sig alene fra en meget 

tidlig alder, og i de senere år har man flyttet denne grænse nedad, så man nu i en yngre alder 

skal tage stilling til hvad man skal arbejde med som voksen, men det strider mod ungdommens 

krav om at være en periode hvor man afsøger grænser, hvor man udforsker sit liv og prøver at ' 

finde ud af, hvad man er god til, men når man beder unge så tidligt som i 9. 10. klasse at tage 

stilling, så er der en stadig større gruppe unge, der siger stop. De kan godt se værdien af at " :' , 

vælge, men de kan ikke selv gøre det, og de bliver kørt bagud i løbet af kort tid. 

Kalle taler om de forkastede unge. Det er den gruppe der bliver sendt fra socialcentrene til de 

steder hvor man aktiverer, men det kan en del af de unge faktisk ikke klare, og de bliver så 

sendt tilbage til socialcentrene, hvor man ikke aner, hvad man skal stille op med dem, for hvis . 
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de ikke kan arbejde i traditionel forstand, aner man ikke sine levende råd. Arbejdet er blevet 

altings håb. Hvis bare man rar noget arbejde, så tror man, at det vil det klare alle livets 

problemer, men sådan er det naturligvis ikke, og en del af de Wlge svarer på denne idioti med at 

melde sig helt ud af det etablerede samfund. Flere og flere lever helt uden for samfundet. De 

modtager ingen bistandshjælp. De har ingen folkeregisteradresse. De bor måske i skurvogne i 

byens udkanter. Måske i forladte stuehuse på landet. På Nørrebro er der mange der deler små 

lejligheder, og der er også mange der bor under andres nawe. Denne udvikling vil medføre, at 

vi snart vil la et proletariat som man skal tilbage til 30erne for at finde magen til. 

Andelen af unge der har været i kontakt med psykiatrien er stigende, men deres liv er ikke 

blevet mere tåleligt af den grund. Typisk har de været i en stress-situation over en længere 

periode uden at la hjælp. 

Ofte er de kommet ind i en ond cirkel, hvor den unge bliver mere og mere bange for at være 

sanunen med andre, han eller hun isolerer sig i sin lejlighed og går først ud efter mørkets 

frembrud. Bare det at købe en smøg kan være uoverkommeligt. Så kan man sidde en hel 

efteriniddag alene, og man tør ikke gå ud, for det er lyst og andre kan se en, og før:st når det 

bliver mørkt, kan man gå ned efter sine smøger. Det kan også være at man taber kontakten 

med sig selv, at man har svært ved at udtrykke sine følelser - især over for dem man er tæt på, 

veninder eller kammerater. I stedet rar man en maske som de andre godt kan se, man som de 

ikke kan la lov til at komme ind under. Og der er alt for la steder hvor man kan gå hen og bede 

om hjælp og behandling. Mange steder er der ventelister. De unge ved også at, hvis man tager 

kontakt med det sociale system, skal man først visiteres, og det består ~ at man skal fortælle om 

sit liv til en person, som så fortæller det videre til en anden, som så tager stilling om man vil 

tage den pågældende i behandling eller ej. Et eller andet sted ved de Wlge godt, at hvis de skal 

igennem sådan en slags sortering, kan det ende med, at det problem de har fremlagt bliver 

vurderet som værende for 1ille - eller for stort. ',' 

Og når man så kommer indenfor i det psykiatriske system, gives der ikke en reel støtte. Der 

foregår derimod en klinisk observation, så man fra lægelig side kan stille en diagnose, og når 

diagnosen er stillet, er der også lagt en behandlingsplan. Og planen er klassebestemt. 

Der findes en svensk under:søgelse der påviser, at den støtte man rar i det psykiatriske system, 

ikke primært er knyttet til det problem eller det sympton man kommer med, men til ens sociale 

baggrund. Hvis man kommer fra mellemlagene eller fra overklassen, så rar man en slags 

samtale, men hvis man kommer fra arbejderklassen, er det stort set kun piller man rar. 
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Nogen af de unge der kommer i Regnbuen har været på psykofarmaka i flere år. De føler, at 

livet er ved at gå i stykker, fordi de er i en kemisk spændetrøje, og den vil de gerne ud af. I 

Regnbuen møder de en stor solidaritet. Kalle og de andre frivillige går på gaden og på 

værtshusene og leder efter folk, hvis de pludselig bliver væk, og der er en mistanke om, at de er 

ved at gå til i stoffer eller druk. 

De lar foik ud af de psykiatriske hospitaler. De lærer dem at spille spillet, som for eksempel at 

gemme pillen under tungen. De sørger for at hospitalerne giverden lovpligtige oplysning om 

virkningen af den medicin de tvinger patienterne til at tage. De angriber socialcentrene. De 

tvinger dem til at tage de tunge sager op, der ellers lar lov til at ligge nederst i dyngen. De 

klager, hvis de finder der er noget forkert, og de er ekstremt grundige, for de ved, at den 

mindste fejl vil få deres fjender til at falde over dem. Og hverdagen er fuld afhislorier. 

En dag kom der en fYr med sin kammerat, satte ham i en stol og sagde: "I må gøre noget!" Så 

gik han igen, og tilbage sad en godt tyveårig fYr med blanke øjne og lignede en våd fugleunge. 

Han rystede over hele kroppen, og han havde en stor taske, der var fYldt med forskellige s1ags 

piller og gamle aviser. 

To år tidligere havde den unge fYr været nødt til at lade sig indlægge på en psykiatrisk afdeling, 

fordi han fik anfald af angst som blev værre og værre. Han havde forelsket sig i en pige som 

han var enormt glad for og hun var også glad for ham, men alligevel blev angsten større og 

større. Han havde derfor været indlagt et år, og så var han blevet udskrevet til 

distriktspsykiatrien, hvor han kom med jævne mellemrum for at få justeret sin medicin, men nu 

var han bange for, at hans kæreste ville gå fra ham, for han fik det jo ikke bedre. Tværtimod, 

syntes han. Det havde aldrig nogensinde været så svært at leve. Der måtte ske et eller andet. 

I løbet af de samtaler som han i den følegende tid førte med Kalle, kom det for dagen, at hans 

forældre var blevet skilt, da han var i puberteten. Det havde sat ham i en uoverkommelig 

loyalitetskonflikt mellem hans far og hans mor, og da han så mødte en pige som han var blevet 

glad for, kom spørgsmålet om hvorvidt han turde føle og elske, for tænk hvis nogen blev vrede 

på ham, fordi han turde elske, og det var den konflikt, der havde fYldt ham med angst, og 

derfor henvendte han sig til det psykiatriske system, men i det år han havde været indlagt var 

piller den eneste støtte han fik, dertil lidt gruppeterapi og så kunne han få en snak med en 

psykolog en gang hver anden eller hver tredje måned, men det var helt klart, at de satsede på 

psykofarmaka. 
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I Regnbuen var det helt anderledes. I de første måneder gik han til samtale med Kalle en ener 

to gange om ugen, derefter blev det reduceret til en gang om ugen det næste halve år, efter et 

år gik han over til en samtale om måneden og trappede til sidst helt ned. For han blev rask, fIk 

børn og har i dag en lille selvstændig serncevirksomhed, hvor han laver noget for andre. 

Dertil kommer, at han er meget aktiv blandt de autonome. Det kan vel ikke undre, men på den 

måde har Ekstra Bladet faktisk ret, når det skriver, at Regnbuen opdrager de unge til at 

bekæmpe det bestående samfund. 



Kære Heiko. København 20.5.97
 

Tak for dit brev. Det var rart at høre fra dig. Jeg deler din kritik af den grønne rapport om
 
"Helhedshuset" for ikke at være politisk handleorienteret på en tilstrækkelig måde. Vi har også
 
siden delt os igen. Claus og Caia arbejder videre i Galebevægelsens regi, mens Regnbuen ar

bejder videre med sit nye projekt "Gaderummet - et socialpsykologisk være- og aktivitetssted"
 
i de nye lokaler på Nørrebrogade 56D.
 

Jeg ved ikke om, du er vidende om vores problem sidste sommer, da vi blev da sagt op i Soli

daritetshuset af Rebel. Striden omhandlede, at vi løb ind i en større konflikt om, om "besværli

ge personer" skulle udelukkes eller ej gennem udenomsparlamentarisk modmagt mod disse
 
personer selv. Regnbuen kæmpede mod denne linie. Vi fandt det var at sparke nedad. Men
 
særlig svært var det, når handlinger som modmagt syntes båret af en bevidst brugt offerlogik
 
fra den angribende part. Nå! Men Rebel i Solidaritetshuset havde den økonomiske aktie i hu

set, og huset var også for lille. Vi stod som Regnbuen overfor enten at lukke eller at flytte. Vi
 
valgte da at satse på at flytte et nyt sted hen, hvor vi både politisk og fagligt kunne gøre bedst
 
nytte, og herigennem skabe en egen ramme omkring rådgivningen, således at rådgivningsarbej

det kunne leve videre gennem udviklingen af dens egne betingelser. Rammen skulle selvfølge

lig være brugerstyret, som rådgivningen i forvejen er det. Vi har nu fungeret i IO måneder,
 
hvor vi de første 5 måneder havde døgnåbent. Vi har principielt stadig døgnåbent, men nu er
 
det mere ud fra konkrete opgaver, der skal løses, hvad der også betyder, at der er tidspunkter,
 
hvor der ikke er nogen på stedet. Vi er for få ressourcepersoner for tiden.
 

Jeg vil gætte på, at det, der kommer tættest på os i tysk forstand, er "Iøbe-væk-huse"
 

De første måneder skrev vi de sædvanlige ansøgninger om økonomisk støtte til Socialministe

riet. Vi fik ingen penge. Vi blev nærmest tiet ihjel, selvom Socialministeriets midler var som
 
skræddersyet til os. Så søgte vi om overlevelseshjælp i den demokratiske nyskabelse "Bydels

rådet på Nørrebro" - et decentraliseringsprojekt i Storkøbenhavn, hvor statslig kompetence
 
uddelegeres til en Kommune-administration på udvalgte sociale områder for en periode på
 
foreløbig 3 år. Men nej. Vi kunne ikke få penge før andre havde villet støtte os.
 

Vi besluttede da 'civil ulydighed' som strategi ud fra den faglige vurdering, at det for det før

ste var omsonst at lukke noget, der fungerede i praksis - hvad alle andre har svært ved ilt så

kaldte "unge med psykiatriske problemer". FOl' det andet ville det være dyrere samfundsøko

nomisk, hvis vi lukkede. Og for det tredje kunne vi ikke etisk lukke, da vi stod med 25-35 per

soner, som ikke havde andre steder at få den basale psykologiske og sociale omsorg.
 
Herefter gik vi i pressen, i Radioen. Vi forberedte os på den måde, at vi snakkede problemerne
 
igennem, og lod være med at tro, at vi kunne styre hvad der kom frem eller nogen som helst
 
andre. Vores faglighed måtte bære, og vi måtte udvikle den hen ad vejen. Vores sigtelinie var
 
det levende stoflige arbejde, og herigennem kritikken af psykiatrien.
 

Alt ændrede sig. Vi må have ramt noget. Og i løbet af l måned vi fik så stor økonomiske støt

te fra privatpersoner, selskaber og meget mere, at vi nu kan klare os l Yz til 2Yz år ud i fremti

den, ligerneget hvad der sker - også selvom vi ikke efterfølgende skulle komme igennem til
 
staten.
 
Du må meget gerne fortælle om os til andre psykologistuderende . Alle er velkomne til at kom

me herom, om det så er lil ferie eller studier, eller hvis man vil være med i dagligdagen. Man
 
kan sagtens bo her en periode i Gaderummet. Der er altid et hjørne at være i på de 300 m2.
 



Det kunne være fedt at se dig/Jer heroppe. Det er et sted, hvor man altid kan overnatte, og 
hvor man kan holde seminarer, og hvor man kan arhejde med, hvad man finder vigtigt iht. kre
ativitet, psykologi, politik og omsorg. 

Vi har faktisk mulighederne for et kritisk p5ykologisk værksted i ordets almene betydning: 
konkret at fremme den menneskelige personligheds udvikling - hvilket er, som Marx har be
skrevet det, en dobbelt proces: såvel en udviklingsbestræbelse som en opgør med ens lænker. 

Hils de andre fra mig. Håber vi snart ses. 

KR. Kalle
 
Solitudevej 6, \.tv.
 

DK-2200 København N
 
Tlf. Regnbuen & Gaderummet 3527 4735
 

Privat 3 135 6996
 

Vedlagt:
 
- Kompendium nr.2. NrJ er på vej, omhandlende undertrykkelseslogikker i relation til psyki

ske problemer fra ursamfundet og frem til socialismen.
 
- Diverse papirer fra Regnbuen og Gaderummet i forbindelse med vores politiske kamp. Der er
 
mange sproglige overlap i disse papirer.
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l 1993 stormede kampklædte betjeIlte Stlldellter/wset i Købmagergade. Det var et klimaks på et 
drama, hvor aktøreTlle Mr elI gruppe socialistiske aktivister, en gmppe okknlte, ell gal højreekstrem 
jurist og en kynisk, lØguagtig jOllTl/alist fra Ekstra Bladet. Her følger den fØrste samlede beskrivelse 
afforløbet før og efter Stormen på Studenter/lIlset. 

"Terroristrede på universitetet" stod der med fede typer 
på forsiden af Ekstra Bladet. Samme tekst stod på avisens 
spisesedler uden for samtlige kiosker i Danmark. Natten 
til den 20. Oktober 1993 havde bevæbnede, kampklædte 

.betjente stormet og ransaget Studenterhuset i Købmager
. gade i det indre Køhenhavn. Huset hlev lukket. Ekstra 

Bladet hævdede i stort opsatte artikler at baggrunden for 
razziaen var en mistanke om at farlige terrorister brugte 
Studenterhuset som base og mødested. Til Ekstra Bla

dets glæde fandt po
litiet våben i Huset. 
Seks-syv telefon
kabelstykker. 
Ekstra Bladet kunne 
endvidere fortæDe 
om økonomisk fusk, 
falske studerende 
og kontakter til an
dre farlige terrorister 
såsom bankrøverne 
fra Røde Bande og 
PKK. Alt sammen 
meget oprørende, 
med 18. maj i frisk 

erindring. Og det hele var finansieret af Københavns Uni
versitet. 

Der blev dannet nogle grupper, bl.a. Regnbuen, der var 
psykologisk rådgivningsgruppe, der bestod af socialisti· 
ske psykologistuderende. Flere grupper kom til i midten af 
firserne. Huset fungerede fra starten basisdemokratisk, med 
faste ugentlige husmøder. Samtidig var brugerne af Huset 
meget aktivistorlenterede. Fra Universitetets side blev 
gruppernes tilstedeværelse accepteret, og der blev lavet 
nogle uofficielle aftaler. Hvis aktivisterne holdt lav profil 
kunne de blive. Fra første færd hed forhandlingspartneren 
Lars Erik Allin. Han havde gennem årene forskellige stillin· 
ger, bl.a. juridisk konsulent og rektors sekretær. men hele 
tiden var det ham der var kontaktperson mellem Studenter
huset og Universitetet. 
Først i 1989 accepterede daværende undervisningsminister 
Bertel Haarder, at Studenterhuset fortsatte som Universite· 
tets studenterhus. Der blev dannet en forening med besty. 
relse, men i realiteten forblev Huset basisdemokratisk. Der 
kom flere grupper til og der blev ,tartet en cafe, der var 
åben alle hverdage. Regnbuen var en politisk gmppe, og 
senere kornStuderende Y10d Racisme (SMR) til. De to grup
per udgjorde venstrefløjen sammen med nogle enkeltper. 
soner og nogle kristne grupper. Disse var meget aktive i 
Huset og omkring forhandlinger og fælles anliggender. 
Desuden var der en del bands, der brugte øverum osv. Der 
var lidt småbrokkerier, som der altid er i græsrods
sammenhænge. Men ellers fungerede arbejdsdelingen. 

De okkulte 
I 1991 dukkede en person op der hed Per Åstrup Olsen. 

Han begyndte at gå til husrnøder, og snakkede om at sælge 
nogen bøger. Der blev sat lidt bremser på det projekt, for 
det var ikke meningen at folk skulle drive forretning fra 
Studenterhuset. Der blev stillet en række spørgsmål, der 
skulle afklares, før husrnødet kunne sige ja. Efterhånden 
tegnede der sig et klart uvenskab mellem Pcr Olsen og nogle 
personer fra Regnbuen. En dag tog Per Olsen en person 



ar papirer på 
indsyg ilOår. 

eopfor 

at 

-

, , . 
Regnbuen at AllIn havde været mvo I aflytnmgerne 
af Vietnamkommiteeme i tresserne, I så fald har han delt 
beskæftigelse meden anden kendtamatørspion: FET-agen
ten Hans Hetler, der organiserede aflytning og infiltration 
af venstrefløjen i tresserne og halvfjerdserne. Hans Heller, 
der også var kaptajn i SØhjemmevæmet, var engageret i et 
par højreekstreme blade. Et af disse blade havde kontakt
adresse på Garderhøjfortet i Lyngby. GarderhØjfortet har 
genn~m tiden været en slags Hjemmevæmshovedkv~er. 
EndVIdere har GarderhØjfortet fungeret som rekruttenngs
sted for FET-agenter, I midten af firserne blev to danske_ , 
amalørspioner snuppet i Polen, i færd med at fotografere"' 
nogle landmgsbaner eJ.. De var hyret af FET gennem 
Garderhøjfortet. AIIin var i tiden omkring Stormen, formand 
for en forening til Garderhøjfortets bevarelse... 

j PET-agenten 
med, der hed Per JeEe.~~~~lmS:r:,i.~m blev kaldt Pelle Buhl. , ,,re,,Ai,, gjournalister, var Lars Erik Allin også til-
Pelle Buhl var fra starten·ett~rellb1,stemt person fra Regn-, "veil razt aen mod Studenterhuset. Derer dukket en 
buen, og derefter kta[å~i~~:'E~~\nent stritlmellcm de to :t~!iz~~~~~ sto~ierop om Lars Erik Allin. Hvor meget af 
og Regnbuen" En \~l~~1'~FX;1~~e~ betydende for dag-ifl'fl~~'~I~~J:.~JM:~f}ar Ikke kun~et bekræftes, ~en histo~erne 

hgd3g~p o~ ~~X!~}IIH~;~ l Studenterhuset. Per~~ii!4Js~~l'1~!.!«t~~~'~J.~,~e være med til at danne et billede af hVIlken 
Olsen o'tt~~~,~~~j 1~~$~e ,{lmmen en gruPPS"iht;M~~~~i~1,!i~J'" ~lIin skulle have .været de! i en.lille ~øjre

der hed S~W:~~~~}~s*~~gfI ~~~r sv~~rt 'M 

.1Øj 

finde u.d hva~~p~J,~J~r ~~~...;tHVie~eJ}
 
beskæftigede ~g mell gam~rmfter'lig dan
 

hed. Efterhånden riK'~dtml~'?'t1~tffi'p~jle'~?ih
 
bedrifter fra lignende ri:ifij~!~øJ!4'f~æ:X:~~~!gt
 

S~udenterhus~t. Pelle Splid blev h~"~al~1l.,f~J'!!,~
 
altid opstod mgennemskuellge konfllkteLomiW
 

ham, En person fra Regnbuen gik af nysgerrighed med
 
lil et af deres offentlige arrangementer. Det viste sig at
 

starte med stearinlys, rundkredse på gulvet, oplæsning 
af Eddadigte (oldnordiske, religiøse tekster), snitning i 

estave; alt sammen i en dyster belysning og med 
'1Æ!emmer. Selve foredraget handlede om at hvis 
~!~noprensede.vores kultur, så ~unne vi at
nS!'9,rrt11fu",status VI fra fødslen fortjener. Des

'~" ,. ,,!>:>rn f1bilitering af hagekorset, ikke 

, p~~~ j,. '_~';"'~\~~"~~~~~'~f~~JSf",-rindeligeariske soItegn. 
sen'~~~~~~:~?'~~kS~'\1~9-B~ycn cn opgave til uni
versItetet"hvorih~meY:i'C('8Is~g Pelle Buhls me

lader i~w:t~!I~nJ~~'J~m"""60~~t"~~ll~a Regnbu
ens due '" "[:~anj(j' ~ pi1ggrund af 
hvilk g,,:,tf'~M~AA ..'fvle~liU'~~Sa_ 

._,'~!""~"}~/"ii4l1P':+\:~~W'~, 
g~n bl..., '''-'i('''~t~.~~: ,;~ Odl,>.t"0;.\-,,',,;~~!}~f<:,:,,"~~ en Ihtsch ':'i":~lvære FET-agen: Han blev 

"(odl. l:l~§~~~~.H.Jen med Per 01se,,~~,%HP,~y. 
ger, og,evo~> ." r af bestyrelsen skulli~ære 

Dette .~~ re fordi de okkulte ha ~"'~~.;W-i 
magt '6" b~gere var bange ~SMl " 
de havil",. ,,' " be hL 
talte d~~!{:- ~-.tM1""t" 

distt 

.. . 
~ne~:,!Æ~~~~'(j_'M&i~><~" 

Jtf;1,R:,~J$,fÆ~~ 
Yar,el)eRl1,~ 

~\~:'!.' 

}g~~:"p,: 

,
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," :~~(ifri'i'fcte ilierkes lovetc,). Per Olsen mente 
. t'Stu'ilenterhuset skulle være en Crowley-Ioge, Han be
gyndtc sågar at skrive Thelema på Huset. Thelema er nav
net på Crowley-Iogerne. Kort tid før Stormen sendte Per' 
Olsen et brev til Lars Erik Allin og politiet hvori han 
kundgjorde at tre navngivne personer fra Regnbuen var 
det samme som den Røde Bande. Han beskrev Regnbuen 
som bankrøvere, ten:or(~\li'RI;l,;!J:fmænd. På baggrund af 
dette smædebrev ~~'k~l~,~,~ et års karantæne fra 
StudenterhUSel, Efter~=~Ji,~~egnbuen at vide at Pelle 
Buh!s ~ye gruppe ~i.l(~&~~M~}j vde t~get en gruppe
beslutmng om hVIS tie,l være I St de terhuset, 
så skulle Huset sma~~es: 

l ' 

*~$!;f<'\t\l 
''i,:g.t~~~~y.,~... 

'11i"P,1l;'.!P'1lllse1P'8. Ahst",r 
mSr,'Oer udVIklede SIt eget 

et ud og matte starte 
l2ffi~enig. I mange' 

,~~,t~l}-,~fud~n med 
:~renmge 

dende v 
f disse l 

gie fes 

• ~r gi~ i uni.fo
 
ronmngen tJ1 unlversl.tetets
 

Det er fra en anonym kilde ble. 

J ·J~~~m.}~~~:dcr l, åreVIS har ekslst~ret pa U~lYCrsltetet. 
en~i~?m subjekt kun~~ træ~ke I forskelh~e trå~e, og
unn~ifoperere pall tisk Indenfor UnIverSItets

",m,ll{l~~~(;onens rammer. Studenterrådet kendte godt ti! 
',~«~~{e subjekt, men var ikke meget for at tale om det.

, ' ~Iveligt på bagg~nd af nogle uldne deals fra fo~iden, 
JØlDa AllIn var ung jurastuderende holdt han nazIstiske 

syngegi!der, med nazislagsange hjemme i hans forældres 
villa i Hellerup, Allerede i gymnasiet var han med iHjemme
værnet, og troppede op til gymnasiefester i sin 
Hjemmeværnsuniform"Han var militærfanatiker. da hans 
jævnaldrende dyrkede 
hippie-peace og langt hår. 
In~~resse~ f~r militari~, 
mIlItærrelIkvIer har Allln 
stadig. På et tidspunkt var 

han kaptajn i Sø hjemme
værnet. Han forsØgt~ 
sælge nogle fortrolIge 

h j e il: m e ': re r n s 
oplYSnInger til en mand, 
der desværre viste sig at 
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Allin har været med i forskellige skydeklubmiljøer, og har demonstreret skydning med slorkalibrede våben. Som en 
ad den vej været i kontakt med den højreekstreme gruppe vittighed. Referatet blev på næste møde ikke godkendt, før 
Snaphanerne. En af skydeklubberne, hvor der bl.a. var den linje var blevet strøget. Sandsynligvis har Ekstra Bla
nogle FET-folk med, er set skyde iført SS-uniformer på dets journalister siddet og gejlet hinanden op, og rykket 
deres lukkede øveområde nord for København. rundt med de sparsomme brikker, indtil et sensationelt bil
Ovenstående er stykket sammen af forskellige løsrevne lede har tegnet sig. 
oplysninger. Derimod er det officielt bekræftet at Allin i en Politiet og AlIin har godt vist 
ukendt årrække bar været nnsat af PET, og har været PETs at der ikke var nogen skyde
kontaktperson på Københavns Universitet. Fra sin første våben i Sludcnterhuset. De har 
tid på Universitetet har Allin systematisk bekæmpet politi i hvert fald ikke haft anledning 
ske og socialistiske projekter, grupper og blade. Om denne til at tro det. Men de må have 
indsats har været foranlediget af PET, eller om Allin har vist at der lå nogle glemte 
været drevet af sit spejdergåpåmod vides ikke. Under alle kabelstykker i bunden af et 
omstændigheder var han fra starten fjendtligt indstillet skab. Hvis ikke de havde vist 
overfor Studenterhuset og særligt Regnbuen. I flere om del, og hvis de ikke havde fun
gange har han forsøgt at få Husets bestyrelse til at smide det de seks-syv kabler, så ville 
Regnbuen ud, bl.a. gennem økonomisk pression deres natlige razzia med hunde 
Allin var i besiddelse af i hvert fald et brev fra Per Olsen, og skudsikre veste for alvor 
der anklagede Regnbuen for at være terrorister og i ledtog have været til grin. 
med Røde Bande. På det tidspunkt var to medlemmer af APM og Ekstra Bladet var til 
Røde Bande fængslet for bankrøveri. Politiet var formo stede ved den natlige razzja. _~.:.. ~ 

dentlig i besiddelse af et brev med de samme anklager. De har været meget vidende r-
Tilsyneladende uafhængige spor pegede i samme retning. om razziaen, hvor og hvornår, den ville finde sted. I ugerne 
Regnbuen var terrorister. op til havde de haft meget travlt med at tage billeder og ....•. ,'-1 

snuse rundt, også inde i Huset, og de havde siddet og 
Den kyniske løgner overvåget Huset fra en bil. Der havde kort før Stormen 

Anders-Peter Mathiesen,journalist på Ekstra Bladet, var været afholdt et offentligt anti-racistisk seminar. I semina
på det tidspunkt på jagt efter Røde Bande. Han havde ret deltog også nogle "mørklødede typer". APM mente at 
brug for en rigtig ldoskbasker, en afsløring. Helst en ny det mMte være PKK-kontakter. Hvis man går et par dage 
Bleldngegadebande. Om Anders-Peter Mathiesen (APM) og opfanger nogle småting og tager nogle billeder, og har 
kontaktede Allin eller omvendt vides ikke. Men kontakten en så livlig og ondsindet fantasi som APM, så kan man 
kom i stand. I Erik Merlungs redegørelse om den efterføl- sagtens bruge det som elementer i en lØgn. Stikvåben, 
gende Gamme!J~ft-Hansen-sag, kas!evåben, økonomisk svin-L' 
beskrives'livdrleaes 'APM . del, PKK-kontakter, terrorisme 
'ogen~den,drakAllinsmå- r" - - - - - - ---- - - - - -, ogfalskestllderendevarele
fuld, så han begyndte at tale GammeltoFt-Hansen-sagen: menter i løgnen. 
over sig. Omkring det tids- Kort tid efter Stormen på studenterhuset, kunne 
punkt begyndte der at for- Ekstra Bladet bringe en ny afsløring. Hans Gammel- Et år efter Stormen mødte en 
svinde officielle papirer fra toft-Hansen, nuværende ombudsmand var blevet aktivist fra Regnbuen An-
Studenterhusetog fra Regn- ;O aflyttet, da han havde kontor på Universitetet. Af- ders-Peter Mathiesen. An-
buens dueslag. På samme sløringen kom på baggrund af to anonyme kilders ders-Peter Mathiesen sagde 
måde som stjålne dokumen- udsagn. Det var dem der havde fjernet aflytnings- med bedende øjne undskyld 
ter før havnede hos de ok- apperaterne. nen ene kilde, teletekniker Thomsen, og indrømmede at intet af det 
kulte, havnede de nu hur~ måtte Ekstra Bladet senere indrømme ikke eksiste- han havde skrevet var sandt 
tigt hos APM, som brugte rede. Ham havde APM selv fundet på, for at øge (på nær Husets adresse, og 
dem i udarbejdelse af sine historiens troværdighed (det var det Bent Falbert enkelte andre detaljer). An-
artikler. I de stjålne papirer efterfølgende kaldte en hvid løgn). Den anden kilde ders Peter Mathiesen bad om 
fandt APM forskellige "ko- var: Lars ErikAllin. Dette var første gang offentlig- tilgivelse, og fik den besked, 
deord". Ordet "militant" op- heden stiftede bekendtskab med Allin. I følge Allin at hvis han offentligt indrøm
trådte i et referat fra et in- var aflytningsdimserne blevet sendt til PET, med mede det svineri han havde 
ternt møde, og det ord hev en seddel hvor der stod:HA, HA, lakjor 11m f Stats- lavet, så kunne han få tilgi
han ud og brugte. En akti- advokaten forSjælland Erik Merlung, blev sattil at velse. APM svarede at det 
vislfra Regnbuen havde uno lave en redegØrelse af om og hvem der havde aflyt- . kunne han ikke. I så fald ville 
derskrevet et referat, men tet Gammeltoft-Hansen. Hovedvidne var Allin, Ef- karrieren være færdig. Til an-
APM kunne ikke læse nav- ter utallige afhøringer var Allins historiefaldet fuld- den side har han kaldt 
net, så han konkluderede al stændig fra hinanden. Merlung foreslog, at efter- Studenterhussagen for "sit 
brevet var underskrevet i som alt Allin hidtil havde sagt var forkert, om de livs største fejltagelse". Men 
kode. I et andet referat ikke skulle stnrte forfra. Til det svarede Allin igen foreløbig lever han altså med 
hnvde en aktivist fru SMR med at hive en erklæring fra en psykiater frem. I lØgnene, og de konsekvenser 
tilføjet til referatet, at på erklæringen stod al AlIin var sindssyg. Og hnvde de har hnft for ofrene for hans 
næste møde ville der blive været det i ti år. ondsindede kynisme. 

Undersøgelsen blev stoppet, og Allin kunne gå. L- ..J 

*40 Han var afslØret som svindler. Efter en del forflyt- - - - - - - -
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størmøn 
Silkdes s5 scenen ud. Aktørerne er præsenteret. 
Den 20. Oktober 1993 om natten, blev Studenterhuset stor
mel af kampberedt politi. De fandt de seks-syv kabler. Og 
Huset blev lukket. Bestyrelsen, de faste aktivister og folk 
fra Regnbuen dukkede op næste morgen, og ingen vidste 
hvad der foregik. Ingen kunne genkende noget fra Ekstra 
Bladets artikler. Der blev holdt krisemøde i en privat lejlig
hed, og de efterfølgende dage fik et samlet Studenterhus 
politisk asyl i Studenterrådets (SR) lokaler i Krystalgade. I 
starten kunne aktivisterne godt snakke sammen som 
Studenterhus. Alle var uforstående overfor Ekstra Bladets 
"afsløringer", Folk stod med deres studiekort i hånden, og 
så deres navn i Ekstra Bladet, hvor de blev hængt ud som 
falske studerende. Der begyndte at være daglige møder 

mellem især bestyrelsesformanden og Allin. Allin gjorde 
klart at han ikke ville se, høre eller have noget som helst 
med Regnbuen at gøre. Bestyrelsen kom tilbage fra et af 
disse daglige møder, og fortalte at Huset ville åbne igen 
hvis Regnbuen blev smidt ud afStudenterhuset. Det ville 
bestyrelsen ikke være med til. En gik så vidt at han ytrede, 
at han eller ville miste sin højre arm, end smide Regnbuen 
ud af Huset. Dagen efter stemte han og et flertal i bestyrel
sen for at smide Regnbuen ud af Studenterhuset. 
Studenterhuset og Regnbuen holdt stadig til på SR. På 
fjerde eller femte dagen kom et ophidset medlem af SRs 
Præsidium op på SR og råbte op om politi. Helt blå i hove
det smed han Regnbuen ud af lokalerne, uden at forklare 
hvorfor. Den officielle forklaring var, at da Regnbuen var 
blevet smidt ud af Studenterhuset, så kunne de heller ikke 

være hos SR. Den egentlige forklaring fik Regnbuen først 
langt senere. Allin havde trukket personen fra SR til side 
og havde fortalt ham noget strengt fortroligt - stats
hemmeligheder! PET havde fået billeder fra SAPO (det 
svenske sikkerhedspoliti), der viste medlemmer af Regn
buen på terroristtræning i et sommerhus i Sverige. Han fik 
at vide at han ikke må fortælle det til nogen, da det som 
sagt er statshemmeligheder. Personen blev pissebange og 
troede at der lå bomber overalt i SRs lokaler. Han styrtede 

tilbage og smed øjeblikkeligt Regnbuen ud. Denne grote
ske historie kom først for en dag, da en af personens ven
inder gik ham på klingen. Hun var bekymret for ham .. han 
fik sortere og sortere rander under øjnene, var nedtrykt og 
forvirret. I et par uger havde han gået, ensomt, og ruget 
over den statshemmelighed Allin havde betroet ham. Han 
fi~ grre'!t ud, og veninden fortalte historien til Regnbuen.. . 

--------------------------;;>~~*_--1 
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Allin havde en meget kreativ fantasi. egentlig havde adgang til alle lokaler, men han henviste til
 
Da huset var blevet lukket, blev alt i Huset i realiteten at "det erjo Allin, det her", undelforstået det ville han ikke
 
konfiskeret. Folks tasker, alle papirer, musikernes gear osv.. rodes ind i. Efter al have løbet panderi mod en mur i ti duge, 
Formanden lavede en aftale med Allin om at han og andre havde Regnbuen fået nok, Konfiskationen var klart i strid
 
fra bestyrelsen kunne hente sine ting, Betingelsen for af- med loven, og Allin overskred sine bemyndigelse, med
 
talen var at ingen fra Regnbuen var i miles omkreds af Universitetets stiltiende accept. Universitetet medvirkede
 
Huset Dette blev accepteret af bestyrelsen, De involve- til en ulovlighed i ti dage, Regnbuen sendte derfor en fax til
 
rede mødte op, og som aftalt havde Regnbuen og SMR Universitetet, hvori de gjorde klart, at hvis ikke de fik deres
 
intet fået at vide Allin troppede op r: , papirer inden fire timer, så ville sagen
 

med fire-fem rådhusbetiente, Da de I I blive politianmeldt. Der kom en fax til

kommer ind i Huset var der nogen der 1 ''.VI SKYDER MED ',i ',' I bage: Regnbuen kunne hente sine pa

bemærkede at Regnbuens skab var I AUTOMATVÅBEN"" I pirer dagen efter. Med venlig hilsen
 
brudt op, Ikke alle skabene, kun Regn- 1 _ 'og _ I Allin,
 
buens. Rådhusbetjentene begyndte er.begge PsYkologi- (:
 
at pakke Regnbuens og SMRs papi- I ,studerende ved Københavns"; I De Fredløse
 
rer og materialer i flyttekasser, og be- ,I 'Universltet.·ineJ;iii~,~"", X: I Regnbuen valgte at melde Allin til
 
gyndt t b d d N I f d I er maglster kJ" I
 

e a ære em u. og e a e ~psykologi,med l!ksim:ie#':tili"J'1 politiet alligevel. l ti dage havde han 
fremmødte var åndsnærværende nok I ':~987;1:\'v ". ". "'(i'~-llf!i'J!l',i,(10i'~\; : insisteret på at opretholde tyveriet.
 
~ at spøårdge'lhvad det vadr ~e lave~e. I "~' i cl' _.Og) ..C.f ;~ Endvidere var papirerne rodet igen


evars an Igesomve paenmade ":" er o6-er}I!~'Æ\b~ I nem. Bl.a. var der breve til de sårede
 
at beslaglægge Regnbuens ting. I Jemm,~,~arS dden ;;!dut!lJ?Proe'i~ I fra 18. Maj, som Regnbuen ville til


byde hjælp. Disse breve havde væ
~:;f:;~~ ~i~g~~~a~:~~~I~i:~i~~~ ~:j 1;ft:J~e;';'~%#!!$~~~~i!\ I 
ret åbnet. Enkelte papirer manglede,
 d	 . I med, at Våbnene I1kullebrui'" I
 
bl.a. nogen omhandlende de okkulte.
 h~~v~~~~~:ag:~~:tt a~:ta:~~:I~~~dg~', 'F::J!::.t'\~~~~;~!~}'~~~lit! I 
Da det var i kraft af hans embede, at 

_ men "hvad vil l gøre ved de!"? Dette I ';'1'1X:~d~~i1(1;j;~'~~1~et't; I
 Allin havde stjålet papirerne, heri

har Regnbuen vidneerklæringer på. " ra~'~~~~~;d~t~ya;bri~~.,(, I blandt fortrolige dokumenter og
 

:~~~~~~sb~::~::~:;~~:l:t~~~ I .,re<lesy~e~};c'\~;t':);"';':M,;;~åii: Første instans var Ole Weikop fra an


Allin var p~ dette tidspunkt ansat af I mankn"ne,brnger~;.~l'i:.:!:: 'j',' I adresselister, valgte Regnbuen at
 
Universitetet. Han havde som Uni- k "'- I
 ,. ampen op mod det ,etable- •. ,' anmelde harn for embedsmisbrug.
 

klagemyndigheden i København. 
hvor Foreningen Studenterhuset I EkstraBladet	 I
 

Han kom med en lang søforklaring, 
havde brugsret over lokalerne. Det I -Anders-Peter Mathiasen I
 

hvor han konkluderer at han ikke 
kan man diskutere om han havde lov I	 I
 

kunne se noget galt i Allins handlin
til. Hvad han under ingen omstæn- I HOKUS POKUS•••
 
digheder havde ret til var at bryde I 1) Regnbuen forklarede at kabel- I ger.
 

Regnbuen anker til statsadvokaten Regnbuens skabe op, og konfiskere I stykkerne var i huset affrygt for over- 1 
for København. Hun skreven lang
indholdet..	 fald fra nazister. I 
smØre der juridisk set er noget makTV-lony ville gerne have et interview I 2) To aktivister fra Regnbuen forkla- I 
værk. Hun fandt på nogle anklager,
 samme aften. Det var Regnbuen kun I rertil i TV Lony, da de bliver spurgt 1 
som hun frifandt Allin for, selvom det
 interesseret i, da de gerne ville have I om de troede på væbnet revolution, I 
ikke var de anklagerRegnbuen havde en chance for at tilbagevise Ekstra I athvis deten dag skulle komme der- I 
rejst. Som en sidste mulighed ankede
 Bladets løgne. Det lykkedes dog ikke I til, ville det nok ikke være muligt at I 
Regnbuen til justitsminister Erling
 for de to aktivister. Bestyrelsen blev I gennemfører den uden at gribe til I 
Olsen. Han henviste til statsadvokat
Sure over interviewet, da de havde I våben.	 I 
ens afgørelse. Regnbuen var på delte givet Regnbuen mundkurv på (Regn- I 3) l et referat fra etmødei Studenter- I 
tidspunkt ved at give op. De juridibuen lå inde med kompromitterende I huset blev der for sjov skrevet, at der 
ske garantier de mente at havet foroplysninger m bl.a. bestyrelsesfor- I på næste møde ville blive demonstre- I 
svandt som dug for solen.
 

manden Erik Albrechtsen). Men da I ret skarpe skud med storkalibrede I 
Regnbuen ville køre en injuriesag
 bestyrelsen ikke havde tænkt sig at våben. På næste møde blev det taget I 
mod APM. Deres advokat rådede kommentere artiklerne, Vurderede I til referat at joken skulle stryges fra I
 
dem til at gå til Pressenævnet, for at
 Regnbuen at de ikke kunne lade be- I referatet.	 I 
få en udtalelse. Den ville selvfølge
styrelsen tale deres sag. I Disse tre brikker blandes nu sammen, I 
lig gå imod Ekstnl Bladet. Det var jo
I ti dage opretholder Allin, med Uni- I således at man ikke kan se, om der I 
løgn det hele. Pressenævnet ringede versitetets vidende, konfiskationen af I tales om kabler eller de ikke-eksiste- I 
til APM, og spurgte barn om han
 Regnbuens og SMRs papirer, deri- I r:nde automatvåben, og rubrikken I 
havde belæg for at skrive hvad han
 hlandt fortrolige dokumenter fra den I gives en opfundet overskrift, der I 
skrev. APM bedyrede at det havde
 psykologiske rådgivning. Folk rra I sættes i citationstegn, så det ser ud I 
han skam. Derfor vurderede PresseRegnbuen kimede Allin og Rektor I som om det er noget, regnbue- I 
nævnet at APM havde belæg for at ned, men ingen Ønskede at tale med I aktivister selv har hævdet. Og vupti: 

dem. De opsøgte en vagtmester, der I Regnbuen har bevæbnet sig med I
 skrive hvad han havde skrevet. På 
trods af de direkte faktuelle løgne,
 I automatvåben, som de skyder med, I 

1---<""'~sY~.:., ,<]o- I ~gvilgennemføreen væbnetrevolu_ I 
tlOn.	 11---------------_L--	 .J* 



I 

bagvaskelse og usande anklager. Sagen var lukket i Presse~ 

nævnet. Hvis man frikendes i Pressenævnet, der er pres~ 

sens egen retsinstans, en slags kollegial, etisk domstol, så 
er det retspraksis, at man ikke kendes skyldig ved en regu~ 

lær domstol. Injuriesagen mod APM måtte opgives, fordi 
Pressenævnet var rygklappere foren løgnehistorie. 
Regnbuen valgte al forsøge sig igen, og køre en sag mod 
Universitetet. AfEkstrn Bladets artikler fremgik detat APM, 
havde haft adgang til fortrolige oplysninger om studerende. 
Regnbuen indklagede Universitetet til Registertilsynet. 
Registertilsynet svarede høfligt på Regnbuens brev, og 
udbad sig Universitetets forklaring. Universitetets svar
brev var en lang løgn, hvor de benægtede at have at givet 
adgang til andet end de tilgængelige oplysninger, navn, 
studieår og studieretning. Brevet var underskrevet af Ja
cob Lange. Registertilsynet var så korrekte at de sendte 
Universitetets brev tilbage til Regnbuen. Det gav Regn

Regnbuen bliver dømt 
På baggrund af interviewet i Tv·Lony blev to aktivister fra 
Regnbuen sigtet for ulovlig våbenbesiddelse. l en 
bikommentar havde de sagt at de godt kendte til kablernes 
eksistens. På baggrund af denne bevisbyrde blev de i by
retten idømt 600 kr. i bøde. Kendelsen blev anket til lands
retten. Her blev den ene aktivist frikendt, mens den anden 
fik stadfæstet dommen. Han blev dømt for under en opryd
ning, at være stødt p& kablerne, og for at have lagt dem i 
bunden af et skab. Retten vurderede at han opbevarede 
våben med den hensigt, i en konkret situation at bruge 
dem. Landsretsdommeren belærte ham om at han skulle 
have smidt dem ud, så var han blevet frikendt. Hvis man 
læser paragraffen, så er dommen helt tåbelig. Genstande 
der kan benyttes som våben, og som medtages til et of
fentligt område med dette formål. kan falde ind under våben
loven. Et bordben er ikke et 

buen mulighed for at punkt for punkt at redegøre for hvilke våben hvis det står under et 
fortrolige oplysninger Ekstra Bladet havde videregivet, bord, det bliver først et vå
samt hvor Universitetet løj. Registertilsynet spurgte igen ben hvis det medbringes til 
Universitetet, der trådte sig selv over tæerne, og skrevet et offentligt område. Disse 
langt brev hvor der ikke stod noget. Registertilsynet be kriterier var ikke opfyId!. 
tegnede Universitetets lækning af fortrolige oplysninger Det blev så enden på den 
som yderst kritisabel, og gav dem en påtale. En lille sejr. Store Terroristsag. der op

tog og rystede hele landet. 
Den køl/eglale presse En lusket bøde i landsretten. 

Der var ingen journalister der ville beskæftige sig med 
Registertilsynets påtale. Alle aviser var i perioden efter Pløttet 
bange for at tale med, elJer overhovedet at have noget at Som sagt havde AIlin fra 
gøre med Regnbuen. En journalist fra Politiken, sagde til starten modarbejdet SlUden-
Regnbuen. al hun godt kunne se at APM havde beg<1et terhuset. Gennem tiden 
noget afdet dårligste journalistik i danmarkshistorien. Men havde han med trusler og 
en journalist kritiserer ikke en journalist. Alle kunne godt pseudohemmeligheder for
se at det var nogie komplet latterlige artikler Ekstra Bladet søgt at skræmme bestyrelse 
havde bragt. Men ingen turde kritisere dem af kollegiale og enkeltpersoner. Han 
hensyn. Den Røde Tråd og Dagbladet Arbejderen skrev havde kunnet bruge den Ove Natan var meget belejligt 
så meget de kunne finde ud af. og så sobert som muligt, strid der herskede i Huset i Jylland under stormen på 

.men ellers gik Regnbuens version af historien død i pres- mellem de okkulte og Regn- Studenterhuset. 
sen. På grund af kollegiale hensyn til en løgner. buen, og han kunnet bruge 
Information var de ene~te der i det mindste lylLede. De desmædebreve PerOlsen sendte ud. Det er tvivlsomt om 
kunne godt se at det var noget svineri APM havde lavet, de okkulte har været en direkte medspiller for AlEn og APM. 
nen de krævede håndfaste beviser, såsom en film hvor De har spillet deres eget spil. De sendte bl.a. et brev til en 
Allin står og snakker med PET. Ellers ville de ikke skrive udenforstående psykolog for at miskreditere Regnbuen. 
noget. Det lykkedes næsten for Regnbuen at skaffe sole- Allin og APM har kunnet bruge de okkultes spredte spor 
klare beviser Da de endelig fik tilbageleveret deres papirer til dels at bestyrke deres egne ideer om hvad der foregik i 
(og deres røde faner), korn de med en lastbil for at hente Huset. og dels at samle ''beviser'' mod Regnbuen. Om Allin 
det. Under flytningen stod Allin i et hjørne af universitets- og de okkulte har kommunikeret udover Per Olsens brev, 
gården meden bøllehat 
trukket ned i panden, 

r- - - - - - - - - - - - - -
Interview-uddrag med Anders·Peter 

-.,
I 

vides ikke. 
Det er et mærkeligt 

og fotograferede alt og Mathle.s.en~ fe~ruar 1994:. I samrnenfaldaffjendt
alle med en stor tele- DS: • Men der er poiltzske.rntelUiOller bag det dusk"vcr? I ligt indstillede perso
linse. Rektorsjuridiske APM: Næh. Jeg enkke polItlsk,Jeg er Ikke partIpolltISk I ner og grupperinger. 
medarbejder, stod og • Mell derfor kali manja godt "ave politiske intclltio"er, . Plottet har formo
gemte sig med bøllehat selvom man ikke er partipolitisk! I dentligt primært sit 
og telelinse, og foto- Ja, men så bliver vi nødttil definere hvad politisk er! I udspring hns AlIin 
graferede pålæsningen • Men du er klar over at det ikke er objektive sand/zeder? I og hans pol itiske 
af en lastbil. TV-Stop Det er så sandfærdigt, så nøgternt og så objektivt som det kan I bagland. Regnbuen 
filmede afhentningen, lade sig gøre. Men der er ikke en objektiv sandhed, vel:? I har væreten ulidelig 
men havde kun havde • Er du ~ed til at skab~ virkeligheden? I torn i øjet på dem. lr
fået Allins ben med på Nej. PåVIrke den sommetider. I riterende socialister, 

,men. -Påvirke den, men ikke skabt: den? I der ikke var til at 
Nej,jegvil igen sige, det erjoikke mig der har lukket huset, det I 
er ikke mig der har ekskluderet. .. 

L . Nu snakker vijo også genere/t! . ~ 

n ' 

I •
• 

, ' 

I' 
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komme af med, og som oven i købet spredte deres sociali
stiske propaganda fra Allins Studenterhus! Efterretnings
tjensteme har endvidere ikke lagt skjul på at de holder 
særligt øje med universiteterne. De var bange for at det 
kunne blive base for revolutionær propaganda. Det har 
derfor været dem magtpåliggende at kvæle de spirer der 
var. Den er politiet så hoppet med på. Om det er en "poli
tisk kommissær" der har presset på, eUer om de simpelthen 
er sprunget i kampuniformerne ved ordet uBZ'ere", er 
uklart. Efterfølgende ville politiet ikke give Regnbuen de 
retsgarantierder gælder for alle andre. De var ikke beskyt
tet mod embedsmisbrug. Pressenævnet siger i praksis: man 
må gerne lyve om og bagvaske Regnbuen. Universitetet 
vil ikke høre på Regnbuens forklaringer, de lukkede fuld
stændig af for dialog, hvor Universitetet eUers skulle være 
et sted hvor man blev klogere. Medierne turde ikke give 
Regnbuen ordet. 
Den en~ste ver
sion af historien 
var Ekstra Bla
dets. Det er alt 
sammen siden 
hen blevet afslø
rel som løgn. 
Men det er der 
ingen der har op
daget. 
I tidsrummet 
umiddelbart før 
Stormen, var for~ 

handlingerne 
mellem Studen
terhuset og Uni
versitetet, ved at 
falde i hak. Resul
tatet af forhand
lingerne, stod til 
al blive udstrakt 
selvstyre for 
Studenterhuset. 
Endvidere skulle 
Universitetet lev 
op til en række 
økonomiske for
pligtigelser, bl.a. 
omkring sikker
hed. Regnbuen havde j høj grad været involverede i disse 
forhandlinger. Efter Stormen, da Regnbuen var ude af Hu
set, startede forhandlingerne forfra. Og denne gang blev 
resultatet et ganske andet. Studenterhuset er fuldstæn
digt blevet underlagt Universitetets kontrol... 
Som sagt har APM været tæt informeret om politiets dis
positioner. Han har været i kontakt med AIlin. Om han har 
været i konwkt med de okkulte kan man kun gisne om. I et 
interview fra 1994 siger APM at 

han ikke skaber virkeligheden, men 
er med til at påvirke den. Det tør 
siges. 
Men dybest set handlede Stormen 
på Studenterhuset om god gam
meldugs socialist-prævention. 

,)-_-"'''.'''''''''''..>' '.";~ __-11 forstd det." ~ 
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I Antydningerom at Allin skulle !lave stærke I
 
I nationalistiske anskuelser, afviser !Ian pd I
 

der kraftigste. "Det er løgn. Jeg ved godt
 
I !Ivar det kommer fra, og dll kan !lilse de I
 
I aber og sige, at de skal !laIde deres kæft I
 
I med sddan noget forbandet lØgn, ellers I
 
I skal de fd det at vide af mig, sd de kan I
 

Terrorister! 
I tiden efter Stormen blev Regnbuen frygtet af alt og aUe, 
og behandlet som spedalske. På en humaniora-festival på 
Universitetet blev der malet hagekors på deres materialer. 
De selv samme materialer hvori de beskrev deres version 
af historien. Koleriske typer fra Moderate Studerende ville 
smide dem ud fra festivalen fordi de var terrorister. Det 
havde der selv stået i Ekstra Bladet. Det havde Anders
Peter Mathiesen selv skrevet. Det havde de sagt i Tv
avisen. Regnbuens venner og bekendte fra Studenterhuset 
vendte dem fuldstændig ryggen. De løj bevidst og kig
gede den anden vej. Alt sammen for selv at undgå at komme 
i fedtefadet. En ting var politi, efterretningstjenester, PET
folk og gale antikommunister. Det var rimeligt på afstand. 
Men også gamle venner blev fjender. Formanden for be
styrelsen, Erik Albrechtsen var gammel nabo, fra barns

ben, lil en af aktivisterne fro Regnbuen. Han havde skaffet 
den senere formand ind i Huset. De var gode venner. Han 
nægtede efter Stormen ethvert kendskab til kablerne, 
selvom han selv havde siddet med et af dem på en natte
vagt, kun et år forinden. Under og efter Stormen kunne 
man se hvad der så sker når magten pludselig peger på 
folk. Hvordan mennesker pludselig kan fraskrive alle mo
rolske normer om sandhed, solidaritet og troværdighed. 

, For at undgå at en gal jurist bli

ver sur på dem. Der var få der 
det sagde fra; det ville de ikke 
være med til. Men det var få. 
Et trist faktum, der siger noget 
om hvor skrøbeligt mennesket 
er. 
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Målgruppe: Gadebørn og marginaliserede unge 

Projektets målgruppe er den stadigt voksende gruppe afmarginaliserede unge i København, som uel .. 
vikler sindslidelser som følge af grundlæggende problemer med at finde fodfæste i det almindelige 
samfundsliv. Vi henvender os især til såkaldte gadebørn, der hutler sig igennem tilværelsen på kon
tanthjælp, med ingen eller dårlige boligforhold. Mange af disse har en barsk livshistorie med mange 
nederlag bag sig, og en negativ indstilling til psykiatri og sociale instanser, som følge af at være ble
vet sendt fra det ene tiltag til det andet, med lille hensyntagen til vedkommendes egne udviklingsøn
sker. Blandt brugerne er også mange, som andre instanser har opgivet at hjælpe, enten fordi de gør 
oprør mod behandlere og myndigheder, som tiltager sig magt over deres livsbetingelser, eller fordi 
de er krænket så mange gange, at institutionel indgriben forværrer problemerne, ved at væn: endnu 
en integritetskrænkelse. 

Foren del unge er deres marginaliserede status særlig problemfyldt, fordi de er blevet smidt ud og 
har fået karantæne i de få sociale sammenhænge, hvor de føler sig hjemme. Vi må desværre konsta
tere, at mange aktivitetsmiljøer får store indbyrdes konflikter, hvis der er for mange uregerlige unge 
med svære vilkår. I Gaderummet er der plads til disse unge, som i mange tilfælde har en meget stor 
del af deres energi bundet i forsøg på at undgå psykiatrisk (tvangs)behandling, men som alligevel en·· 
der i psykiatrien, fordi der ikke er andre relevante muligheder indenfor rækkevidde. 

Baggrund: Erfaringer med brugerstyret rådgivning 

Gaderummet er et praktisk metode- og teoriudvikIingsprojekt, der er igangsat af Rådgivningsgrup
pen Regnbuen. 

Rådgivningsgruppen Regnbuen består af frivillige psykologer og psykologistuderende. Regnbuen 
har i 12 år ydet gratis og anonym psykologisk rådgivning til marginaliserede og sindslidende unge. 
Regnbuen har fra starten prioriteret at arbejde som en integreret del af større aktivitetsmiljøer, og 
har således været aktiv i opbygningen af Studenterhuset i Købmagergade og senere Solidaritetsbuset 
i Griffenfeldsgade. I disse rammer erfarede vi, at psykologisk rådgivning og terapi har gode resulta
ter, når det foregår som en integreret del afunges egne aktivitetsmiljøer. 

Regnbuens terapeutiske arbejde hviler på tre søjler: rådgivningen foregår på brugerens præmisser; 
total åbenhed om alt if!:. den berørte bruger; og ingen tilbageholdte/skjulte metoder. Den psykologi
ske rådgivning, der tilbydes, er styret af den involverede bruger. Det terapeutiske forløb er en samar
bejdsproces, hvor psykologen stiller sin viden til rådighed og diskuterer åbent med brugeren" hvilke 
problemstillinger, det er relevant at gå i dybden med. Således hjælpes brugeren til selv at formulere 
og konkretisere sine problemer og udvikIingsbehov, og brugeren gives redskaber til at udvikle sine 
handlemuligheder og livsbetingelser. Denne indfaldsvinkel har vist sig at blive positivt modtaget og
så af unge med "behandlerlede" . 

I 1993 blev 78 af Regnbuens rådgivningsforløb fra perioden 1987-92 evalueret. Undersøgelsen viste 
at effekten af arbejdet lå over de standardiserede normer inden for det psykologiske og psykiatlisk e 
O1måde, samt at frafaldsraten er markant lav i forhold til andet sammenligneligt arbejde, (Undersø
gelsen er på 100 sider og kan rekvireres.) Siden '93 har ca. 110 personer modtaget psykol{)gisk råd
givning i en periode på gennemsnitligt 5 måneder, varierende fra en måned til 2 år. Forværrede so
ciale vilkår og manglende henvisningsmuligheder betyder, at et øget antal af vore brugere har flem 
alvmlige belastningsindikatorer end tidligere, da vi især tilbyder støtte til de personer, som andre in
stanser har opgivet, og til personer som står på tærsklen til psykiatrisk (tvangs)indlæggelse. Ca. 2/:J 
af vores brugere har tidligere været i psykiatrisk behandling. Der er ikke lavet en statistisk opgørelse 
over de sidste 3 års arbejde, men da vi stadig har direkte eller indirekte kontakt med de fleste fiJ],

henværende bmgere, kan vi konstatere, at de fleste har fået det mærkbart bedre. Næsten ingen har 
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siden været under psykiatrisk behandling, og mange er kommet igang med uddannelse, læreplads eI
ler arbejde. 

De senere år er Regnbuen blevet opsøgt afflere og flere gadebørn, der er fYsisk eller psykisk hjemlø
se, og ikke alene kan hjælpes med psykologisk rådgivning, hvis man ikke samtidig kan tilbyde et 
sted, hvor de kan opholde sig og være velkomne sammen med andre unge. De ungdomsaktiviteter, 
vi delte lokaler med, var dog ikke gearet til at magte de problemstillinger, der fulgte med hårdt ram
te gadebørn, som vi gerne ville hjælpe, i stedet for at sende dem bort til ingenting. Vi har derfor ta
get initiativ til etablering af Gaderummet: 

Formål: Integration af værested og behandling 

Gaderummet er et brugerstyret være- og aktivitetssted, der har til formål at give en bred socialpsy
kologisk støtte, der når hele vejen rundt om den unges samlede livssituation. Gaderummet er nyt i 
forhold til hidtil prøvede projekter ved at integrere opholdsmuligheder, aktiviteter og individuel råd
givning. Denne integration kombineret med at alle delene er defineret af brugernes egne udviklings
behov, gør Gaderummet til et udviklingssted, der fremmer den enkeltes proces frem mod et selvhjul
pent liv, i stedet for kun at være opbevaring og lindring for brugere med vedvarende støttebehov. 

Ved at integrere aktiviteter og psykologisk rådgivning kan vi gribe fat i de psykiske kriser, som op
står for den enkelte under aktiviteterne, og få dem omsat tillæreprocesser om egne psykiske reakti
oner. Herved får den unge erfaringer og redskaber til at håndtere kriser og konflikter. Omvendt har 
vi mulighed for at skabe en social sammenhæng omkring brugerne, der er baseret på fremadrettede 
aktiviteter og jævnlige måltider, i stedet for udsigtsløs flakken omkring med mange rusmidler. Hvil
ket er en forudsætning for at igangsætte en social og psykologisk udviklingsproces, hvor den unge 
selv kan udvikle sine handlemuligheder og livsbetingelser. 

Gademmmet er således en ramme, hvor psykisk belastede gadebørn kan arbejde sammen med 1'1";

sourcestærke unge og gamle om at forbedre de generelle livsvilkår og forhindre problemernes 
(gen)opståen. Summen af erfaringer og socialpsykologisk kompetence fra frivillige ressourceperw
ner og unge hjælpsøgende, kan udvikle en synergieffekt, hvor den unges livskompetence øges, gen
nem opkvalificering af almene personlige, sociale og kulturelle færdigheder. Målet er at den enkelt e 
gives redskaber i hånden til at selv at gå ind i det almindelige samfundsliv, og fmder motivation og 
styrke til at gå igang med uddannelse, læreplads eller lignende. 

Gaderummet er et alternativ til psykiatriens medicinske behandling af uregerlige og oprørske unge. 
Og ved at tilbyde gratis psykologisk rådgivning er vi også et alternativ til det liberale behandlings
marked, hvor kun de økonomisk velstillede har råd til psykologisk hjælp. 

Socialpsykologiske aktiviteter 

Gaderummet tilstræber at holde døgnåbent, så unge fra gaden altid kan få kaffe, varme, social kem
takt og akut hjælp. Vi laver billig mad, og har man slet ingen penge, kan man spise med gratis. 

Kriseramte unge tilbydes psykologisk behandling, socialrådgivning og praktisk hjælp til at forbeclre 
sine livsvilkår. Samtidig foregår der en række aktiviteter, som defineres løbende ud fra brugernes og 
stedets behov, således at brugerne kan opleve engagement og succes i aktiviteter, der for brugeren 
er fremadrettede og meningsfulde. Selvom vi stadig er i opstartsfasen er vi allerede i fuld gang med 
madlavning, lektiehjælp, studiekreds i psykologi og i sociologi, hjælp til ansøgninger, computer
værksted, syværksted m.m. 
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Gaderummet prioriterer samtidig at være en integreret del af de ungdomsmiljøer og subkulturer, 
hvor gadebørn og marginaliserede unge færdes og føler sig hjemme. Det opnås bl.a. ved at l~ælpe 

unge med at igangsætte og gennemføre udadvendte projekter, som de selv foreslår, samt ved at stille 
støtte og faciliteter til rådighed for ungdomsinitiativer og arrangementer. Således kan vi skabe net
værk i lokalmiljøet og støtte unge i at opbygge arbejdsfællesskaber med andre unge, og den enkeIt<:s 
succes kan få afsmittende effekt ud i gadernes ungdomsmiljøer . 

En del gadebørn har svært ved at finde sig til rette i egen bolig, hvis det endelig lykkes at få egen lej
lighedIhybel. Angsten for at skulle være der alene kan få overtaget, og komme til udtryk som nabo
skræk, aflytningsoplevelser mv, således at livet på gaden forekommer bedre. En vigtig funktion for 
Gaderummet er derfor også at give de unge støtte og opbakning i hjemmet, f.eks. gennem praktisk 
hjælp til anskaffelse af inventar og indretning, så boligen kan blive en rar og tryg base, hvorfra den 
unge kan udvikle sit liv. 

Organisation og brugerdemokrati 

Gaderummet drives af Initiativgruppen Gaderummet, der er en forening, hvor alle unge kan blive 
medlem og få indflydelse. Da vi tilbyder gratis psykologisk rådgivning uden registrering kan unge 
dog frit bruge Gaderummet uden at være medlem. 

Det formelle ansvar for Gaderummets drift ligger hos bestyrelsen for Initiativgruppen Gaderummet, 
men i praksis træffes alle beslutninger på åbne gaderumsmøder, hvor alle opfordres til at deltage. [ 
de demokratiske processer tilstræber vi at skabe et sprog og en stemning, hvor det bliver muligt for 
alle at tale om sine oplevelser af egen og andres indgåen i demokratiske processer. Nogle bmgere 
mangler selvtillid og oplever sig selv som skyldige i, at de ikke kan hamle op med de stærkes overle
genhed. En forudsætning for ligeværdig brugerindflydelse er derfor at give de stærke et medansvar 
for, at også de svages interesser bliver varetaget, selvom de mangler verbal gennemslagskraft. eller 
psykisk er ude af stand til at deltage i møderne. 

Gaderummet er baseret på frivillige ressourcepersoner, samt enkelte langtidsledige og kontant
hjælpsmodtagere i aktivering. Den psykologiske rådgivning gives af Rådgivningsgruppen Regnbuen, 
som dog i dagligdagen er en integreret del af Gaderummet. Regnbuen fungerer idag som supervisi
onsforum for den psykologiske rådgivning, der er underlagt tavshedspligt og øvrige etikregler. I råd
givningen sikres brugerindflydeIsen ved at brugeren er velkommen til at deltage i supervision af sit 
eget forløb, samtidig med at alle samtalereferater (journaler) udleveres til brugeren. 

I dagligdagen er grænsen flydende mellem Gaderumsaktivister, Regnbuemedlemmer og brugere Iru
tiativgruppen Gaderummet har aktuelt I IO medlemmer, men det er kun en mindre del, der bruger 
Gademmmet i dagligdagen. 8-10 personer deltager i studiekreds, og 5-10 personer bruger stedet 
som en slags 'udvidet hjem' i perioder, hvor de har brug for en base at handle ud fra. Ca. 25 personer 
modtager intensiv psykologisk rådgivning hver uge, mens 20 andre er på vej videre i livet. Nogle 
brugere bliver i Gaderummet som ressourcepersoner, og/eller bruger Gaderummet som udgangs
punkt for projekter sammen med andre unge. 

Erfaringsopsamling 

Regnbuen har som yderligere formål at lave praksisforskning, dvs. videnskabelig bearbejdning af er
faringer fra konkret psykologisk behandling. Et område, der kun er skrevet meget lidt om, når ind
faldsvinklen ikke er diagnostisk, men udviklingsorienteret. Dog har Regnbuen tidligere produceret 
videnskabelige artikler om terapeutiske problemstillinger, analysemetoder, psykologiske fænomener 
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mv. og senest har vi med støtte fra arbejdsministeriet udarbejdet to større kompendier om terapi og 
socialpsykologi. 

Endnu mere interessant er det dog, at Regnbuen ligger inde med et stort ubearbejdet erfaringsmak
riale i form af behandlingsreferater fra ca. 200 rådgivningsforløb (et rådgivningsforløb er genm'fJl
snitligt 2 timer ugentligt i 4-5 måneder), samt et større antal psykologiske modeller over virkelige 
problemkontekster, der er udarbejdet i samarbejde med hver enkelt bruger. 

[ Gaderummet vil vi få nye empiriske erfaringer om socialpsykologisk behandling i en brugerstyret 
aktivitetssammenhæng, der vil kunne supplere de hidtidige erfaringer fra individuel rådgivning. 

Vi vil gerne foretage en statistisk og phenografisk analyse af det empiriske materiale, for at komme 
på sporet af, hvad der i forhold til de hårdest ramte brugere er det egentligt effektive, og hvordan 31'

bejdet fremover kan forbedres. Vores foreløbige tese er, at et udviklingsperspektiv som grundlag 
kombineret med fokus på den enkeltes sociale indbindinger, gør det muligt konstruktivt at gribe de 
socialpsykologiske aspekter i de individuelle konflikter. Herved kan socialpsykologiske aktiviteter i 
vekselvirkning med individuel rådgivning fremme en personlighedsudvikling, der kan overvinde tidli
gere undergravende problemstillinger. 

Ud fra den phenografiske analyse vil vi kunne beskrive en række typiske problemsituationer, perso
ner under bestemte sociale betingelser vil kunne handle sig ind i, men også lægge bag sig, givet bf)

stemte forhold af socialpsykologisk og/eller terapeutisk karakter. Sal,'1 på en anden måde: Vi vil 
kunne udlede og beskrive et socialpsykologisk diagnosesystem, der afspejler vores målgruppe, hvor 
en social diagnose har følgende form: 'Givet de og de betingelser af social og psykisk art, vil livet 
kunne udvikle sig på den og den lidelsesfulde måde, men grebet på i hvert fald denne typiske måde, 
kan en ny og bedre udviklingsproces initieres'. 

Offentlighedsarbejde 

(Jd over erfaringsopsamling, der er rettet mod professionelle sammenhænge inden for området. er en 
vigtig del af Gaderummets aktiviteter at lave oplysningsarbejde for og sammen med de unge. Vi har 
erfaret, at netop den type aktiviteter, der handler om at forbedre unges vilkår generelt, er aktiviteter, 
der virkelig kan engagere de unge, og udvikle deres initiativlyst og handlekraft. Samtidig med at vi 
arrangerer studiekredse og foredrag, forsøger vi derfor sammen med de unge at finde nye veje til at 

forbedre de generelle sociale vilkår for unge. Og gennem deltagelse i den offentlige debat sammen 
med de unge, kan vi samtidig fremme solidariteten mellem unge og modarb~jde den stigende tendens 
til, at nogle unge skaber sig identitet ved at udstøde andre unge, der har det endnu værre. 

Status og tidsramme 

Pr~jektet Gaderummet er som sagt i opstartsfasen, mens den psykologiske rådgivning har fungeret i 
mange år i andre rammer. De fleste ressourcer bruges stadig på den individuelle rådgivning, men 
som beskrevet ovenfor har vi dog fået gang i en del socialpsykologiske aktiviteter. Ikke mindst det 
at flytte ind i lokalerne og opbygge stedet på genbrugsbasis, har været engagerende aktiviteter. Der
udover bruger vi en del kræfter på at søge midler til stedet i det statslige og kommunale system, 
samt hos private fonde og organisationer. 

Vi har tidligere søgt offentlige midler til dette og lignende projekter efter flere forskellige modeller. 
med forskellige samarbejdspartnere, men ud over mange positive ord har det har ikke båret meget 
frugt. Vi har nu barberet vores budget ned til et minimum og håber med denne ansøgning i samarbej
de med Indre Nørrebros bydelsråd at kunne overleve året ud. 
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Denne ansøgning er todelt, idet der er to enslydende ansøgninger, hvor budgetdelen er torskellig. 
Den ene handler kun om indeværende år, hvorom vi har indgået aftale med bydelsrådet Den anden 
ansøgning rækker yderligere to år frem i tiden, hvilket endnu ikke er athandlet med bydelsrådet 

Gademmmet er i udgangspunktet baseret på frivillig arbejdskraft og aktiverede arbejdsløse. D(~svær
re har vi dog netop mistet vores to langtidsledige psykologer, da deres jobtræningsforløb er udløbet. 
I takt med at bmgerpresset vokser, er det blevet sværere for os at finde kvalificerede frivillige til at 
sikre kontinuitet og kvalitet i arbejdet. Vi har tidligere søgt om lønmidler uden held, men på længere 
sigt håber vi at kunne få støtte til en lille lønpulje, der kan bmges til erfaringsopsamling af vores 
resultater. 

I denne ansøgning har vi budgetteret med ansættelse af fagligt kvalificeret arbejdskraft 15 timer 
ugentlig til erfaringsopsamling. 
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Gaderummet - en kritisk psykologisk praksis. 
Om opbygning af en parallelrådgivningsstreng til psykiatrien. 
Næste intromøde onsdag d.4,juni, k1.l9.00. 

Afeandpsyeh. Kalle Birek-Madsen, Rådgivningsgruppen Regnbuen og Gaderummet. 

Efter en temmelig turbulent tid har vi nu fået sikret vores økonomiske grundlag en tid frem. Vi 
har haft ansøgninger hisset og nærmest alle vegne siden efteråret '96, men først da Danmark,. 
Radio gik ind i vores historie i marts '97, endte det op i, at private sponsorer og organisationer 
samt Bydelsrådet på Nørrebro bakkede os kraftigt op. Vi kan således fortsætte arbejdet med 
psykologisk rådgivning og terapi i en socialpsykologisk være- og aktivitetsramme. Vi vil bruge 
vores lille medvind til også at etablere et nyt projekt: et dokumentations- og e,jaringsudl'ik
lingsprojekl. 
Men først en kort beskrivelse af det nuværende projekt-koncept: 

Målgmppe: Gadebørn og marginaliserede unge med psykiske problemer
 
Gaderummets brugere er unge, der har grundlæggende problemer med at finde fodfæste i det
 
almindelige samfundsliv. Mange af brugerne har en belastet familiebaggrund og negativ indstil·
 
ling til sociale myndigheder og psykiatri, som en følge af at være blevet sendt fra det ene tiltag
 
til det andet, uden hensyntagen til egne udviklingsønsker. Disse unge er typisk opgivet af det
 
sociale system, og henvist til permanent offentlig forsørgelse, eventuelt som 'svingdørspatien

ter' i psykiatrien. Blandt brugerne er også mange, som andre instanser har opgivet at hjælpe,
 
enten fordi de gør oprør mod behandlere og myndigheder, som tiltager sig magt over dews
 
livsbetingelser, eller fordi de er krænket så mange gange, at institutionel indgriben forværn:r
 
problemerne, ved at være endnu en integritetskrænkelse. For en del unge er deres marginalise

rede status særlig problemJYldt, fordi de er blevet smidt ud og har fået karantæne i de få soci<l

le sammenhænge, hvor de føler sig hjemme.
 

Gaderummets indhold: Brugerstyret værested med psykologisk behandling
 
Kriseramte unge tilbydes psykologisk rådgivning, socialrådgivning og praktisk hjælp til at for

bedre egne livsvilkår. Samtidig foregår der en række aktiviteter, som styres løbende af bruger

nes egne udviklingsbehov, således at brugerne kan opleve engagement og succes i aktiviteter,
 
der for den enkelte er fremadrettede og meningsfulde. Ved at give en støtte, der når hele vejen
 
rundt om den unges samlede livssituation, kan en social og psykologisk udviklingsproces
 
igangsættes, hvor den unge kan finde motivation og styrke til at gå igang med uddannelse, læ

replads eller lignende.
 
Den psykologiske rådgivning, der tilbydes, er også styret af den involverede bruger. Det tera

peutiske forløb er en samarbejdsproces, hvor psykologen stiller sin viden til rådighed og disku

terer åbent med brugeren, hvilke problemstillinger, det er relevant at gå i dybden med. Således
 
hjælpes brugeren til at formulere og konkretisere sine problemer og udviklingsbehov, og bm

geren gives redskaber til selv at udvikle sine handlemuligheder og livsbetingelser.
 

Organisation og brugerdemokrati
 
Gademmmet drives af en forening, hvor alle unge kan blive medlem og få indflydelse. Da vi
 
tilbyder gratis psykologisk rådgivning uden registrering, kan unge dog frit bruge Gademmmet
 
uden at være medlem. Gademmmet er baseret på frivillige ressourcepersoner, samt enk ell e
 
langtidsledige og kontanthjælpsmodtagere i aktivering. Blandt ressourcepersonerne findes bå

de psykologer, psykologistuderende og socialrådgivere. I dagligdagen er grænsen flydende
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mellem ressourcepersoner og brugere. I praksis træffes alle beslutninger på åbne møder, hvor
 
alle opfordres til at deltage, og hvor der vises hensyn til den enkcltes psykiske formåen.
 

Aktuel status: Arbejdet fungerer godt, og for første gang hænger økonomien sammen.
 
Gaderummet som værested er et nyt projekt, der er en videreudvikling af erfaringerne fra Råd

givningsgruppen Regnbuen, der i 12 år har ydet frivillig og gratis psykologisk rådgivning ti!
 
unge. Ca. 25 personer modtager intensiv psykologisk rådgivning, mens 20 andre er på vej vi·
 
dere i livet. 5-10 personer bruger Gaderummet som en slags 'udvidet hjem' i perioder, hvor de
 
har brug for en base at handle ud fra, 8-10 personer deltager i studiekreds, og enkelte rar indi·
 
vi duel lektiehjælp olign.
 
Vores økonomiske situation har båret præg af, at vi har haft svært ved at trænge igennem til
 
de relevante offentlige kasser, specielt Socialministeriet på trods af, at vi i mange år har arbej

det, som alle andre nu begynder at forestille sig, at det kunne være en god ide at prøve at m'

bejde. Måske den manglende opbakning skyldes, at vi holder fast i kritikken af, at mange af de
 
menneskelige konflikter og smerter, der idag løses under psykiatrien, i deres væsen er mere
 
psykologiske end psykiatriske.
 
Men med offentlighedens og Bydelsrådets opbakning har vi overlevet en ny runde.
 

Nyt projekt: et dokumentation- og erfaringsudviklingsprojekt.
 
Rådgivningsgruppen Regnbuen er en åben gruppe for personer med praktisk interesse i psyko

logi. Terapeutiske færdigheder fås ved at koble sig på arbejdet i et videnskabeligt perspektiv.
 
Den aktuelle situation for rådgivningsgruppen er, at vi ved siden af det daglige rådgivningsar

bejde planlægger tre ting:
 
L At etablere et uddannelseskursus i Kritisk PsykologHjælp, for såvel - og som et direkte
 
samarbejde mellem - den psykologistudercnde, psykologen, Gaderums-aktivisten og gadebar

net. Vi forestiller os, at det skal være semesterbaseret, og at det organiseres som projektarbej

de, hvor man indgår med det man kan og med ens interessefiade, samt at det bygges op af føl

gende 5 moduler: sociale, psykologiske, social-kliniske, terapeutiske og kroppsykologiske
 
aspekter og procestyper.
 
2. At etablere og udvikle en database til kvantitativ og kvalitativ analyse af ca, 200 rådgiv
ningsforløb, som der er dokumentation for. Forløb der har strakt sig fra 2 måneder til 2-3 år. 
Tanken er at opbygge databasen med de ældste forløb først, og hen ad vejen at få den udviklet 
således, at den kan styrke det daglige arbejde. 
3. At komme derhen, hvor der etableres en kollektiv lønpulje til et forskerkollektiv, hvor nu
værende og kommende Regnbue- og Gaderums-aktivister, som led i deres psykologiuddannel
se og/eller faglige opkvalificering, i perioder kan deltage fuldtids i det videnskabelige arbejde, 
ved at man kan blive fukøbt fra SD-klip, lønarbejde, bistandshjælp eller dagpenge, 

\Jålet med arbt<jdet er at finde og gå nye veje frem imod en psykologisk og social rådgivnings
streng parallelt til psykiatrien, den kliniske psykiatri såvel som distriktspsykiatrien, der kan 
håndtere psykiske lidelser så bredt, omfattende og kvalificeret, at overgang til psykiatrisk vare
tægt kan blive en undtagelse. 

Alt er endnu ufærdigt. Og indtil videre er tanken, at der så småt tages fat på betingelserne for 
projektet her i foråret og hen over sommeren, for nærmere at få det gjort selvkørende i løbet 
af efteråret. Kig forbi. Vi er her så godt som døgnet rundt. Du kan også ringe og få tilsendt en 
udvidet projektbeskrivelse. 

Regnbuen & Gaderummet, Nørrebrogade 56, Baghuset, 4, og 5. sal, 2200 N; T?f; 35374735. 
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Væsensdimensioner i samtalen. 

Mange mennesker har på et eller andet tidspunkt været til en ansættelsessamtale og har mærket den særlig 
dynamik som hersker i sådan en samtale. Dynamikken ligger ikke langt fra den eksamensagtige følelse, so 
enhver før eller siden lar prøvet i det kvalificerende og differentierende skole-Danmark Følelsen af det ek 
samensagtige hænger sammen med, at der skal finde bedømmelse sted af den ene part. 

Næværende opgave vil udfra betragtninger over den terapeutiske samtales mulige asymmetriske træk o 
momenter perspektivere bestemte problemstillinger i ansættelsessamtalen. Hvad der i den forbindelse interes 
sere mig er, hvad der fremme samtalen alment betragtet. Jeg vil således starter min opgave med at belyse al 
mene pointer og aspekter, der på forskellige måder er problematiske for det at håndtere og fører e 
terapeutisk samtale. Med denne behandling, som vil vægtes mest i min opgave, vil jeg på den baggnm 
medtænke pointerne og bevidsthederne udfra det behandlede og se på, nogle af de problemstillinger, so 
opstod i forbindelse med vores gruppes videokontrontation. Er det muligt at bevare subjekttorrnen 
ansættelsessamtalen selvom denne synes at have i mod sig at kunne overvinde den strukturelle asymmet 
grundet det primære hensyn til organisationens mål og interesser? Er det muligt at handle anderledes og lær 
af den terapeutiske samtale og samtidigt varetage de interesser der er involveret i denne som bIa. e 
vurdering og bedømmelse af ansøgeren? I den forbindelse må jeg nævne, at opgaven ikke vil give e 
gennemgang af ansættelsessamtalens særlige genstand og logik. Min fremstilling bygger på implici 
problemforståelse af ansættelsessamtalen. 

Langt den tungt vejende del af opgaven vil omhandle terapeutisk praksis og disses samtaler og særligt, hva 
der kan være problematiske aspekter, momenter ved denne. Hvilke opmærksomheder er det nødvendigt a 
have i samtaler med klienter? Hvordan skal vi overvinde det faktum, at der er forskellige perspektive p 
samtalen? Kan vi som psykologer komme til at tolke på uhensigtmæssige måder om klientens egenskaber o 
situation? Hvor meget kan vi tage klientens umiddelbare optræden som udtryk for klientens tilstand osv.? 
Jeg vil undervejs benytte mig af litterratur fra pensumlisten, ligesom jeg vil benytte andet litteratur og fore 
læsning noter, som måtte have relevans undervejs. 

.leg har benyttet denne opgave til at skrive mig ind i, hvad jeg mener kan være mulige faldgruber for det a 
fører terapeutiskesamtaler. Det kan ikke ses uafhængigt af den genstand som er psykologiens, dvs. hvorda 
den teoretisk begribes og konciperes. Jeg vil således som en uundgåelig integreret del af min opgave berøre 
hvad jeg implicit og eksplicit mener er psykologens opgave i det at føre samtaler. 

Opgaven vil skride frem på den måde, at der startes med og indplacere samtalen i en samfundsmæssig kon 
tekst. Herunder vil væsentlige pointer og opmærksomheder fremstilles. Efter dette vil jeg skJive ind i, hvo. 
der på baggrund af psykologsamtalens særlige genstand og hvad der som konsekvens heraf må være den 
centrale opgaver og bevidstheder for psykologen. Specifikke temaer om psykologiske samtalers genstand v 
bliver fi'emdraget og problematiseret ud fra, hvordan gængs psykoterapi har grebet praksis an. Jeg vil i de 
terapeutiske del af min opgave afslutte med at fremstille en måde at tænke om praksis på, som jeg mener ha 
nogle uhyre vigtige pointer. Slutteligt vil jeg inddrage vores egen videokonfrontation og nogle udval!,rte pro 
blemstillinger, og i den forbindelse vil jeg gøre brug af de i opgaven fremstillet opmærksomheder. Der give 
endeligt en kort sammenfatning af opgaven. 

Samtalen. 

1
 



Til at starte med vil jeg konstatere, at samtaler' bliver ført i sammenhænge, de svæver ikke frit i luften. Sål\: 
des er samtalernes sammenhænge specifikke kontekster, som er samfundsmæssigt formidlet i den forstand, a 
rummet hvori samtalerne konstitueres og udføres er formidlet i totalsamfundsmæssig forstand. Det vil sige il 
samtalerne som psykologer udfører finder sted i en samfundsmæssig kontekst. 2 

Selve indholdet i samtalen vil på forskellige måde rumme træk, som er sammenhængende med den hverdag 
som klienterne har deres daglige virke i. Således vil indholdet typisk være beretninger og historier fra kljen 
tens dagligdag, som på forskellig måder er blevet problematiske for klienten. 
Samtalen skal, for mig som klient, tjene som et middel til at overvinde mine problematiske eller konfliktJYldt 
forhold i min hverdag med. Samtaler kan man sige, lidt abstrakt, er et middel til at overskride samtalen med 
retning af udvidet kontrol over relevante livsomstændige, behovstilfredsstillelse og mellemmennskelig for 
ståelse m. m.. 
Udgangspunktet er således ikke samtalen i sig selv, hvad der foregår i den, men 180 grader den anden ",,<j 
nemlig derved at have opmærksomheden på de forbindelser, der kan være fra samtalen til dagligdagen. De 
betyder ikke, at relationen mellem terapeut og klient i samtalen ikke kan have afgørende betydning for terapi 
ens udfald, men opmærksomheden må ikke absolutiseres til det niveau, idet der kan ligge en fare for i samta 
lerne, kun at tænke spontant om problemerne derfra, hvor vi som psykologer møder dem. Men hvad der sk 
interessere os som psykologer er, hvordan vi som psykologer er istand til at bringer problemer udefra, alls 
fra dagligdagen, ind i samtalen og det i det perspektiv, at de kan virke konstruktivt tilbage på hverdagen o 
delmes forandring og udvikling. 
Udgangspunktet er ikke samtalen, men dagliglivet, og derved at kigge ud fra dagliglivet og ind i samtalen 
Således bliver en væsentlig opgave for psykologer hvilke forbindelser der er muligt at skabe fra samtalen II 

til dagliglivet. Dette kan vi kalde en perspektiv omvending iforhold til, hvordan traditionel terapeutisk praksi 
er blivet tænkt. Det interessante er således, hvad det så for nogle særlige forbindelser, der er fra samtale 
som et særligt spillerum og så hen til dagliglivet? Er der nogle forbindelser som er der og som vi kan gør 
brug af, eller skal der etableres nogle i gennem vores professionelle samtaler. 
Med disse opmærksomheder på samtalen, hvad jeg kalde væsensdimensioner i samtalen, vil jeg nu gå over t 
at se på, hvad der på den baggrund kunne være psykologens rolle eller opgave i samtalen. 

Perspektiver mødes. 
Grundlæggende kan vi sige, hvis vi holder os til den terapeutiske duades ranImer, at to perspektiver mødes 
en bestemt sanlfiJndsmæssig kontekst. Et træk ved perspektiverne er, at de umiddelbart ikke er samfaldend 
derved bia., at de har forskellige interesser, som er formidlet af henholdvis klientens dagligdag og hos psy 
kologen, bIa. væsentligst fra hans arbejdsplads. Psykologens måde at forholde sig i samtalen på og han 
grunde til at gøre som han gør i samtalen har at gøre med hans interesse i at udøve en bestemt slag 
rådgivningarbejde eller terapi. Dette vil være en væsentlig del af hans opmærksomhed i mødet med klienten 
Han skal varetage nogle samfundsmæssige opgaver, som bIa. har at gøre med den institutions måde at for 
holde sig til klienter på. Således har han formidlet grunde til at handle, som han gør i samtalen. Klientens in 
teresser på den anden side er at få en at tale med sine problemer om. Disse problemer har væsentligt at gør 
med og er formidlet fra klientens dagligdag. Klienten kommer i lidelsesformens position som Jette Fog skri 
ver i artiklen "Adskilt i forbundethed". Men ikke desto mindre kan perspektivrnødet og deres respektiv 
formidlethed give systematiske forskelle i perspektiver på samtalen. Jette Fog har i sine noget kuriøse be 
tragninger om den terapeutiske tosomhed, hvor hun nævner nogle grunderkendeforhold om, hvordan klien 
ten og psykologen er forbundet i omfattende forstand: 

l Sam taler referere hl professionelle samtaler 
.' Reference O Oreler Psykosocial behandling, Dansk psykologisk forlag 1993 s. 31 
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" Udgangspunktet er da menneskets indlejrethed, dets indbegrebne sathed i socialiteten, Væren er sam 
væren, og menneskene er forbundne, i praksis og i bevidsthed om denne praksis og dens forbundethed : Mi 
næste er væsentlige henseender, som jeg selv".' 

Jette Fogs pointe i den forbindelse er, at vi har identiflkatorisk viden, der sætter os istand til at kunne træde 
et forhold til den anden, Denne præmis er afgørende for vores praksis, Det ville føre til omfattende speku!ati 
filosofisk tåge at stille spørgsmålstegn ved den præmis, Men konkret fjerner det ikke den systematiske for 
skel, der kan være i perspektiverne på samtalen, Jette Fog kommer da også ind på, hvad der kan være af sy 
stematiske forskelle bIa, : 

"Klienten "forhandler" om at få en handlingsrnodel, hvor han er udstyret med konkret ansvar for handling el 
ler ikke-handling, erstattet med et forhold, hvor een person gør noget med en anden, Og med psykologisk 
problemer er dette en umulighed", 3 

Ligesom titlen på hendes artikel antyder er der en adskilthed , Hun taler om to adskilte vækster, som har fæl 
les virkelighed men som hver, og hver for sig har et subjekt- og et objektaspekt. Hver for sig er de jo handle 
nede, villende, følende mennesker og de kan være til genstand for den andens kognitive kapaciteter, dvs. 'læ 
re objekt for den anden. 
Men selve denne forskel i perspektiver mener jeg har central betydning for, hvad der gøres til genstand i de 
terapeutiske rum, Det er her vi skal have den væsentlige opmærksomhed på, hvilke forbindelser der ve 
hjælp af samtalen kan skabes fra klientens perspektiv i samtalen til dagligdagen Jo flere forbindelser kli,"nte 
bliver i stand til at drage vhj, samtalerne jo bedere, Således vil det terapeutiske paradoks, som .lette Fog ,kri 
ver om i sin artikel også have bedre mulighed for at skabe reel forandring hos klienten, idet at skab 
forandring hos den anden for den anden har bedre betingelser når problemstillingerne klienten har berettet o 
bliver på klientens præmisser, dvs, tage udgangspunkt i "tættere på hverdagen problemer" og gøre dette t 
det centrale i terapien, Det er ikke for at forsimple den terapeutiske succes til kun at omhandle dette, men de 
må være afgørende for et terapeutisk udfald, at klienten bliver subjekt for egne problemer, dvs. aktivt e 
medbestemmende i problemudviklingen af egne relevante forhold, Således kan det ikke uvæslontiig 
bemærkes, at nok er man stiUet overfor hinanden asymmetrisk, med forskellige perspektiver i udgangspunk 
tet, men processen er man stillet fælles om, .leg komme omkring denne disput senere, 
Denne problemstilling trække også nogle andre spor efter sig, fordi det tit gøres til terapiens central 
genstand at have at gøre med folks forholden sig til deres problemer. At denne, klientens problematiske for 
holden sig, er det centrale og det som vi, som psykologer, skal øge indflydelse på i terapien. Jette Fog tale 
om psyko-Iogikker og, at klienten meddeler disse i terapien - altså de slutninger klienten drager i mellem 
menneskelige forhold, At selve "problemet" er klientens måde at forholde sig på overfor sig selv og andre. 
Problemet er bare, at klientens forholden sig jo har at gøre med et omfattende problemkompleks som vi n](,r 
eller mindre kun har klientens beretninger og perspektiv at forstå det udfra, Således kan det i den forbindeIs 
være svært at skelne mellem, hvad der kan være træk ved personens problematiske forholden sig og så, hva 
der kan være træk ved selve problemopfatte!sen, som måske endnu ikke er adækvat forstået. Det vil sige 
hvornår og hvordan kan der tages afsæt i terapeutarbejdet så det handler om klientens problematisk 
perspektiv på egen forholden sig og, hvornår er det nødvendigt at bygge videre på selve problemforståelse 
for kunne arbejde med det andet? I den forbindelse må det nævnes, som en vigtig kvalifikation fa 
psykologer at have begreber om, hvordan problemer tager sig ud i den virkelige verden udenfor de 
eksklusive terapirum, Jette Fogs standpunkt bygger formentlig på den præmis, at problemet er begrebet ade 

3 Jetle Fog, Adsklilr forbundelhed Psyke & Logos 1986, s.31. 
3 Ibld 5.90 
4 J Fog Adskilt I forbundethed Psyke & logos, 1986,/,86·108, s 102 
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kvæt, hvorfor terapien kan omhandle den eksistentielle bevægelse, hvor klienten skal tranformere eller kon 
vertere sin lideform til en aktiv bearbejdningsproces. Jeg vil dvæle lidt mere ved denne problemstilling ved a 
skrive ind i, hvad der kan være mulige faldgruber, som følge af den systematiske forskel i perspektiver p 
samtalen. Specielt, hvis psykologens perspektiv får monopol på den eksistentielle bevægelse som terapien er 
Kan vi psykologer, fordi vi af mangel på bedre forståelse for klienters mangfoldige problemer og disses va 
riationer, komme til at tolke på klientens måder at omtaleliggøre sit problematiske liv på - på et for tidlig 
tidspunkt i processen, hvor det kan stille sig i vejen for den eksistentielle bevægelse? 

Faldgruber i samtalen. 
I den terapeutiske duade kan man se en speciel arbejdsdeling, hvor groft sagt klienten levere beretninger o 
materialet og vi reflektere over dette, stiller spørgsmål og tolker på det. Vi vil jo gerne identit1cer 
potentialer og muligheder for at hjælpe klienten med at overvinde sine problemer. Hvis vi genkalder de 
ovenfor skitserede distinktion mellem, hvad der er træk i klientens problemkompleks og hvad der er kliente 
problematiske forholden sig til denne, så kan man hypotetisk forestille sig, hvad der kan bliver problemet 
hvis problemopfattelsen ikke er tilstrækkeligt udviklet og altså, at klienten ikke føler sig forstået i de afsæ 
som terapien tager. Klienten ønsker måske at komme igennem med noget i forhold til terapeuten. Og vi høre 
måske netop også de indvendinger, som kommer fra klientens side, men hvis det nu opfattes fra psykologen 
perspektiv og omtolkes til værende modstand, så kan der bliver et alvorligt forståelses problem Indenfo 
bestemte psykologiske tænkemåder kan sådan noget jo tolkes som modstand fra psykologens perspektiv 
hvad der i vid udstrækning er tilfældet indenfor den klassiske psykoanalyse. Det er en udbredt antagels 
blandt psykologer, at klienter jo netop gør modstand mod forandringer. Denne omtolkning af dele a 
klientens perspektiv kan for mig at se bl.a. have at gøre med den problematiske skelnen for psykolger. End 
videre kan den ses forbundet med terapeutiske tænkemåder dvs. måder at koncipere deres genstand og tere 
apien på. Hvor fX teoretisk dannelse/forestillinger anses som deres "kogebøger" indeholdende en klar løsnin 
til allerede kendte, almene problemer. Dette ville være en problematisk tilgang i klientarbejdet. Vi kunne kaI 
de det en idealistisk tilgang, når en præprogrammeret forestilling om klientproblemer styrer praksis på måder 
hvor problembestemmelsen er sat på afgørende vis på forhånd. Dette giver et misforhold, som selvfølgeli 
virker ind i dynamikken og som måske fra psykologens side omtolkes til bestemte egenskaber ved klienten 
Det giver endvidere et slags tolkningsforspring, hvor psykologen hele tiden er foran i processen. For nogi 
klienter kan dette måske føles som ægte professionalisme, men for andre kan det føre til forskellige forme 
for modstand, tilbagetrækning og måske endeligt afbrydelser af terapien. 

Terapeutiske tænkemåder. 
I terapeutisk praksis skal man være opmærksom på ikke at generalisere udfra samtalerne, som vores fag i e 
eller anden forstand har haft tradition for at gøre via personaliseringer og egenskabsgørende terapeutisk 
tænkemåder. Dette ser jeg specielt som en faldgrube, når man ikke i tilstrækkelig grad er i stand til at skeln 
mellem klientens problemer i sig selv, dvs. problemer som har at gøre med en hverdag uafhængigt af den te 
rapeutiske setting og så klienters problematiske perspektiv på deres egen problemforståe1se, der medfører e 
reproduktion af den problematiske forholden sig. Endvidere kan jeg pege på faldgruber, der omhandler, at d 
umiddelbare udsagn fra klienten, handlinger osv. absolutiseres, dvs. "materialet" værdisættes og gøres rele 
vant, som manifesterende noget fundamentalt og grundlæggende om klientens forholdernåder. Alic 
Theilgaard kommer i sin artikel ind på, at al adfærd udviser særpræget træk og at dette er et ubestridelig 
faktum. Man kan ikke have ingen adfærd. Således skriver hun: 
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"] alle mellemmenneskelige situationer vil adfærden have karakter af et budskab; konsekvensen er at man ik 
ke kan lade være med at meddele sig". 5 

] det hele taget tages adfærden i det terapeutiske rum som noget der skal lægges meget mærke til, idet de 
giver en vurdering af personligheden. ] hendes afsnit om kontakt kommer hun således ind på forskellig 
kontaktformer i det terapeutiske rum. Bl.a. nævner hun patientens kropsholdning som skulle kunne give e 
fornemmelse af patientens emotionelle tilstand og personlighed: 

"Vælger han den størst mulige fYsiske distance, når han kommer ind på kontoret, eller kommer han alt fa 
nær? Hvordan er hans håndtryk? Fast og med en naturlig varighed? Tøvende eller slapt? Ryster han din ar 
op og ned, som var det en pumpestang? Og temperaturen: er hånden kold, varm fugtig? Hvordan gør han si 
entre, og hvordan tager hatl afsked? Kanter han sig besværligt ind på kotltoret eller flygter han hurtigt ud 
Eller prøver han at forlænge kontakten ved at være langsom med at komme op fra stolen, tager han si 
overtøj på med et tøvende blik rundt i lokalet, som om han tog afsked for altid, selvom han i virkelighede 
returnerer om en uge?" 6 

Sådan fortsætter Theilgaard sine betragtninger over den umiddelbare adfærd betydning for vurderingen a 
patienten emotionelle tilstand og personlighed. Der bliver tolket på liv og løs på øjenkontakt, fordi det e 
sjælens spejl osv. osv.. ] den praksis som Theilgaard er eksponent for, er det vigtig at kunne diagnostiser 
således, at terapeuten bliver i stand til at kunne forudsige sine terapeutiske processer og resultater. Det ske 
ved at psykologen tolker egenskaber og tilstande ud fra klienten. Med socialpsykologiske briller kunne 
kalde det attribuering af egenskaber fra en person til den anden. Det, der forsvinder i sådan en tænkning er 
ldientens egen sociale indlejrethed, dvs. klientens dagligdag og interaktion med andre mennesker falder bor 
eller blver et forsvindende moment. Der er flere personer involveret for klientens vedkommende, der kunn 
være relevant at inddrage i terapien for at få en mere adækvat problemforståelse og som kunne være en afgø 
rende præmis for, at terapien kan tager det afsæt så, at den eksistentielle bevægelse kan tage sin begyndelse. 
Den kritiske psykologi ved Holzkamp har nogle væsentlige betragtninger om, hvad Leotltjew har kald 
"umiddelbarspostulatet" . Det anføres at et træk ved den traditionelle psykologi7

, at den kan undersøger men 
nesker i deres adfærd og tilstande, under deres umiddelbare omgivelser og forhold til andre mennesker. Me 
pointen er, at menneskerne ikke opretholder deres liv rent individuelt i en naurgroet omverden. Tværtimod e 
vores liv formidlet ge11l1em den samfundsmæssige reproduktion, væsentligst ge11l1em arbejdet. Dvs. at meTIne 
skerne producerer også deres livsbetingelser som nødvendigt for, at den enkelte kan overleve og er altså ikk 
kun produkt af dem. At opfatte mennesker blot i sin umiddelbarhed er at se bort fra at me11l1esket også pro 
ducere sine livsbetingelser. ' 

Enhed af praksis og forskning. 
Som det er kommet frem i denne opgave er der måder at tænke psykoterapeutisk praksis på som p 
forskellige subtile måder modarbejde at forstå klientens problemer tilstrækkeligt før terapien tager af1;æt i 
hvad Jette Fog har kaldt den eksistentielle bevægelse for klienten. Således kan det jo implicit udledes, hva 
jeg omvendt mener samtalen bør medtænke når disse udføres. Jeg vil idet følgende skitserer nagl 

5 A. ThelIgaard Samtalen psykologisk sel. Kap 41 Lise Øslergaard( red.): Undersøgelsesmeloder i klinisk psykologi. MunksgElard, 1992, s 198 

6 Ibid. s. 199 
uTermen den traditionelle psykologi r efererer Iii kriliskpsykologis bestemmelse af teorier, der ikke medtænker de historiske samfundsforhold j deres begribelse af 
psvkiske fænomener 
9 K. Holzkamp. Mennesket som subjekt for Videnskabelig metodik. Stencil Sparlacus 1985 s.4-5 
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betragtninger over, hvad jeg vil kalde væsensdimensioner i samtalen. I den forbindelse trækker jeg på med 
forskerkonceptet, som er en kritisk psykogisk metode til at udforske praksis med. Den bygger på nogle anta 
gelser, som er for omfattende at komme ind på her, men nogle af dens pointer vil mene som uhyre vigtig 
måder at tænke psykologisk praksis på. 
r en stencil med titlen "Mennesket som subjekt for videnskabelig metodik" fremlægger Holzkamp central 
begreber, kategorier, og metoder indenfor den kritiske psykologi. I relation til hvordan forskning i praksi 
kan finde sted fremhæves det som centralt, at forskeren selv står i forskningsprocessen med klienten 
Grundlæggende består den i den intersubjektive forståelsesramme. Selve processen som forskeren og klien 
ten er fælles stillet om søges der aktivt at komme frem til en art objektivering for hindringerne for klienten 
udvidelse af rådigheden over relevante livsbetingelser. Forskeren er altså medstillet i denne proces - stål' ikk 
overfor , som i det kontrolvidenskabelige paradigme. Det gælder derfor om ikke at eliminere denn 
medstillethed. 
I den subjektvidenskabelige forskning er det afgørende, at klientens situation bliver til fælles berørte 
interesse i at udvide rådigheden over de samfundsmæssige betingelser. I denne intersubjektive ramme forske 
der fælles. På den måde kommer problemet om, at klienten vil vildlede forskeren til at stille sig ander1ede 
end i den traditionelle psykologi, hvor problemet jo har været at skulle se bag om mennesket for at finde u 
af, hvad mennesket tænker, føler og muligvis kunne finde på at gøre( fx gennem diverse test osv.). 
På baggrund af omfattende koncipering af menneskets samfundsmæssige formidling er det muligt at spørg 
til konkrete livsbetingelsers betydning for klienten for herfra at kunne almengøre til typiske grundsituatione 
af menneskelige handlemuligheder. Med typiske og type forståes ikke mennesketype, men en specifik sam 
fundsmæssig situation. Herfra ville det være muligt at kunne tale ind i muligheder og begrænsninger. Kliente 
ville endvidere have den mulighed at "genfinde" sin egen situation ud fra denne almengøreise. Er den relevan 
til at forklare klientens situation eller er den ikke? Hvis den ikke er, må der fælles søges videre og tindes de 
konstellation, som er karakteristisk for klientens sociale struktur af livsbetingelser - finde og fremstille sam 
menhængen deri. 
Når terapeutisk praksis tænkes og handles på denne måde, er det muligt at give afgørende stort rum for ud 
forskningen af selve problembestemmelsen. Således bliver klientens emotionelle, kognitive og motivationelI 
aspekter af klientens befindende og handlinger sat i relation til de specifikke samfundsmæssige betingelser 
Herved kan måder for klienten at have det på få deres afmystificerende forløsning, hvad der kan give fornye 
ressourser til at overvinde ens problematiske befindende med9 

Vores praksis. 
Jeg er nu kommet til det sted i opgaven, hvor jeg gerne vil inddrage vores egen gruppes praksis fl
videokonfrontationen. Vi valgte at beskæftige os med ansættelsessamtalen, idet en af os havde den praksis a 
være i en sammenhæng, hvor man er ifærd med at oparbejde ansættelsedelen for organisationen. Intentione 
med ansættelsesdelen er bl.a. at kunne afvise ansøgere, der af forskellige grunde ikke bliver fundet egnet t 
det frivillige arbejde på en teletonrådgivning for selvmordstruet. 
Det som fik vores opmærksomhed var bla. set fra interviewpersonens perspektiv. hvordan man får et indtry 
af ansøgeren i en ansættelsesituation. Helt konkret blev problemstillingen den at, hvordan man spørger, fr 
interview siden, når man står i den dobbelthed at skulle formidle noget om organisationens praksisfornle 
socialt og arbejdsmæssigt - og samtidigt, som interviewperson, at skulle have et indtryk af ansøgeren på d 
pågældende områder. I den forbindelse registrerede vi to former for måder at spørge ansøgeren på: 

1) Begrundet spørgsmål, hvor ansøgeren bliver inddraget i organisationens reflektion om praksis, dvs. kon 
krete problemstillinger i forhold til at kunne rådgive på Livslinien. 

9 K. Hdzkamp. Mennesket som subjekt fQ( VIdenskabelig metodik. Stencil Spartacus 1985, s.33·39 
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2) Spørgsmål som havde klar relevans og relation til rådgivningen/organisationen, men som ikke blev be 
grundet nærmere. 

Nuvel, vores opmærksomhed blev så meget desto mere interessant af, at det også havde været interviewper 
sonens problemer i forberedelse. Problemstillingens konturer blev også tegnet af ansøgeren perspektiv p 
samtalen. Ansøgeren havde til tider følt det eksamensagtigt med bestemte spørgsmål. Hun havde således liJ1 
sig direkte usikker på, om hun havde forstået visse af spørgsmålene korrekt og havde til tider savnede egent 
lig dialog. I den forbindelse skal det også nævnes, at det også var en praksis for hende at samtaJe 
ansættelsessammenhængen. 
Således kom vores efterfølgende diskussion til at omhandle åben kontra mere lukkede spørgsmål Hvorda 
det er muligt at få en dialog og samtidigt fastholde de respektive parters interesser i samtalen? 

Som sagt tidligere synes ansættelsessamtalen at have det imod sig at kunne overvinde den strukturelle asym 
metri grundet det primære hensyn til organisationens interesser og mål. Samtalen er orienteret mo 
bedømmelse af den anden på bestemte detailområder, som er relevante for organisationen at vide, hvad ansø 
geren tænker om. Til dette ønsker interviewpersonen i samtalen at have reliable måder at forvalte denne inte 
resse på. Dette kan fX gøres ved ikke at lægge ordene i munden på ansøgeren på nogle af de offilåder, so 
der spørges ti!' I praksis blev det til vores registrering af de mere lukkede spørgsmål, som også havde de 
effekt at skabe usikker hos ansøgeren om, hvad der blev spurgt om, hvorfor svaret også blev lidt derefter 
Dette ser jeg bl.a. som en afgørende forskel i perspektiver grundet deres forskellige interesser. Nuvel, en mu 
lighed er at måske at begrunde, hvorfor at man spørger til det ene eller andet. Dvs. gøre sig sit rationale fo 
spørgsmålet eksplicit for ansøgeren, hvorved misforståelser minimeres. Opmærksomheden må fo 
interviewpersonen flyttes til det, der egentligt bliver svaret fra ansøgeren. Problemet om at lægge ordene 
munden på ansøgeren kan tænkes sådan om, at spørgsmålene kan fremlægges i en almen form, hvorved an 
søgerens specifikke reflektioner på adspugte område kan tages for pålydende. Pointen, ved at tremlægg 
grunde for, hvorfor man spørge om det ene eller andet, er, den intersubjektive forståelse og relevansen af de 
formulerede, spørgsmålene - det spurgte. Man kunne måske formulere det ved, at i ansættelsessamtalen e 
det fælles opgave, tiltrods for den strukturelle asymmetri at vurdere, hvad relevansen og forståelsen er af de 
konkret spurgte. Dette, som forudsætning for reliabilitet i svaret fra ansøgeren. Altså en måde at bevare de 
intersubjektive forståelse for, hvordan og hvorfor samtalen skrider frem som den gør. Dette synes jeg kllnn 
være en af måderne, hvorpå en subjektagtighed bliver fastholdt i ansættelsessamtalen tiltrods for de 
afgørende strukturelle asymmetri. Lidt analogt til det tidligere beskrevet om at være fælles på problemhet 
semmelsen i det terapeutiske - i ansættelsessamtalen handler det om i det mindste at kunne forstå, for ansø 
gerpartens side, rationalet for den logik der styre samtalen og de enkelte spørgsmål. Og for organisatione 
handler det om at flytte opmærksomheden fra at være snu til at lytte på, hvad folk siger. 

Handlinger siger mere end holdninger. 
Problemstillingen kunne også omhandle det forhold, at ansøgere jo netop kan sidde og taler om alle de god 
intentioner og viljer ansøgeren har for den pågældende organisation og stilling. Dette kan bia. være en del a 
grundlaget for at ville være snu, som den anden part mod denne problemstilling. Her ville det være oplagt a 
vende 180 grader rundt og se fra samtalen ud i hverdagen, i den forstand, at spørge ansøgeren om, hvad ved 
kommende gør/har gjort for at kvalificere sig til dette job. Dvs. der skal spørges til folks konkrete handlinger 
som et parameter på, om ansøgeren er aktiv på det felt, som organisationen ønsker en kvalificere 
medarbejder til( hvad der ikke er noget odiøst il). Det ville om noget parameter fortælle om ansøgeren er ge 
nuint interesseret og orienteret indenfor det pågældende område. Relevansen og rationalet for sådan e 
spørgsmål er næppe et problem for ansøgeren at forstå. Det ville så afgjort også være bedre end at tolke lø 
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på adfærd, påklædning og hvad der nu eller er udviklet aflistige metoder til at vurdere folk med. Handlinger 
fortæller grundlæggende mere om en persons egnethed end umiddelbare tolkninger i ansættelsessamtaler!. 

Terapi og Ansættelsessamtaler - en sammenfatning. 
Som det er kommet frem i denne opgave er samtaler en problematisk affære. Den får sin sin særlige logi 
udfra den genstand en har med at gøre. Jeg har forsøgt at bibringe et område nemlig ansættelsessamtalem 
nogle bevidstheder fra den terapeutiske tradition udfra den overbevisning, at i terapi skulle mennesker be 
handles som mennesker. I ansættelsessamtaler er der også tale om mennesker, men der stiller sig nogle sær!i 
ge problemer grundet den strukturelle asymmetri. I terapien har jeg fremhævet at det er vigtigt at tænke de 
systematiske forskel i perspektiv mellem henholdsvis klient og psykolog. At disse forskelle har gøre med de 
res formidlet grunde, som for klienten er dagligdagen og for psykologen er institutionens måde at fOIvalt 
rådgivningen på. At det bia. i samtaler er centralt at tænke 180 grader den anden vej og tale ud til hverdage 
om problemerne der i. At udbygge de særlige forbindelse der kan være fra samtalen til problemerne 
dagligdagen. Det blev fremhævet vigtigheden i at fælles at kunne problembestemme adækvat, før terapie 
kan tager afsæt i at arbejde med den for klienten eksistentielle bevægelse. At der en faldgrube i netop ikke a 
skelne mellem, hvad der er klientens problematiske forholden sig og, hvad der klientens problem i sig selv. A 
forståelsesproblemer kan opstår, hvis der tolkes for hurtigt og umiddelbart på klientens egenskaber. Og end 
videre at se mennesker som skabende deres livbetingelser og ikke blot se dem som et produkt af disse, dvs 
som umiddelbar effekt. 
En måde at overvinde den umiddelbare asymmetri i terapeutiske sessions er tænke og handle på måder, de 
fremmer den intersubjektive proces i fælles stillethed i at komme frem til en art objektivering for hindringem 
for klientens udvidelse af rådigheden over relevante livsbetingelser. Dvs. processen er man sammen om. 
Med disse bevidstheder eller opmærksomheder om den terapeutiske samtale blev en problemstilling ved an 
sætteIsessamtalen, som var vores videokonfrontation handlede om, tænkt i det lys. Det blev fremhævet, a 
der afgørende forskelle, måske så store, at ansættelsessamtalens særlige genstand og logik forsvinder ved a 
prøve at samtænke. I vores gruppes praksis blev identificeret forskellige måder at spørge på, som på for 
skellige måder modvirkede selve intentionen i handlingen og som havde at gøre med at varetage bestemt 
interesser, der er involveret i ansættelssamtalen for interview personens side. Mere lukkede spørgsmål ble 
brugt som en måde at varetage denne ineteresse på. Mulige måder at tænke og handle anderledes om denn 
problemstilleng på kunne for organisationens side være at begrunde sine spørgsmål så subjektagtigheden fo 
begge parter sikres på det område. Det som der blev trukket på i den forbindelse var at kUlme være fælles o 
forståelsen aflogikken i samtalen tiltrod s for den strukturelle asymmetri. At samtale om noget er jo i en elle 
anden forstand at samarbejde om at forstå, hvad der meddeles os og at vi svarer på, hvad den ande 
meddeler sig om, som noget helt grundlæggende i at føre samtaler. Det et samarbejde - et fælles anlæggende 
Som et muligt parameter for ansættelsesssamtalen i at vurdere en anden person på en subjektagtigmåde ble 
det fremdraget at vende 180 grader fra sanltalen ud til hverdagen og spørge til folks handlinger i relation til 
hvad vedkommende reelt har gjort for at kvalificere sig til jobbet/stillingen. Konkrete handlinger i relation t 
det pågældende arbejdsområde fortæller mere end ansøgeres gode intentioner og viljer. 
Slutteligt skal det fremhæves at strukturelle asymmetri mere er et ontologisk faktum ved ansættelsessamtale 
end ved terapeutiske samtaler, men den terapeutiske asymmetri kan være en temmelig subtil og grum atfær 
og dermed også et faktum. 
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Anmeldung
 
Der Kostenbeitrag, den wir zur Finanzierung des 
Kongresses von den Teilnehmerinnen und Teil
nehmern erheben rntissen, betdigt 

30 DM fUr Verdienende,
 
15 DM fUr nicht Verdienende.
 

Unsere Planung wird erleichtert, wenn wir Ihre/
 
Eure Anmeldung frtihzeitig erhalten.
 

Anmeldungsadresse:
 
Morus Markard, Institut fUr Kritische Psycho

logie der FU, Habelschwerdter Allee 45,
 
14195 Berlin;
 
030 / 853 98 04
 
e-maiI: ckaindl@zedat.fu-berlin.de
 

Adresse: . 

Vorname: . 

15,00 DM.30,00 
(ZahIung erfolgt in Berlin beim KongreBbiiro) 

Telefon . 

BeruflTatigkeit. . 

kh zahle einen KongreB-Beitrag von 

Hierrnit melde ich mich zurn KongreB "Er~ 

kenntnis und Parteilichkeit: Kritische Psycho
logie ais marxistische Subjektwissenschaft", 
vom 6. bis 9. Februar, an der FU Berlin an. 

Name: . 

kh bin an einern privaten Schlafplatz inter
essiert : ja nein* 

( 
Programm
 

Donnerstag. 6. Februar. 19 Uhr 

EROFfNUNGSVERANSTALTUNG 

(JURlDtCUM, HS 2) 

- BegriiBung durch den Dekan des Fachbereichs 
Prof. Heinrich Kemper 

- Funktion kritischer Wissenschaft fur das Studium 
(Andrea Giittner, AStA FU Berlin) 

- Marx(ismus) ais Bezugspunkt kritischer Wissen
schaft (Hans Heinz Holz) 

- Kritische Psychologie als marxistische Subjekt
wissenschaft (Moms Markard) 

Freitag. 7. Februar 

_SUB/EKIWISSENKHAFr ZWISCHEN KAPlTALlSTI

SCHER RATlONALlTAr UND DER VERNUNFT DER 

UTOPlE 

(lNSTITIIT FOR BIOCHEMlE & ROST- I SILBERLAUBE) 

10.00 - 12.30, Plenum(lnstitut filr Biochemie, HS AT -

Okonomie und Psychologie I: 
Der von Systemkonkurrenz weitgehend beJreite 
Kapitalismus als individuelle Lebenswelt: Mar
xistische Gesellschaftsanalysen (und ihre Erwar
tllngen an eine marxistische Psychologie) 

- Nationalstaat und Globalisiemng 
(Elmar Altvater) 

- Geschlechtsspezifische Dimensionen kapitalistischer 
Globalisierung (Ariane Brenssell) 

- Relevanz des Klassenbegriffs fur die Gesellschafts
analyse (Sebastian Herkommer) 

Moderation: BarbaraFried 

MITTAGSPAUSE 

*Zutreffendes bitte einkreisen 

14.00 - 17.30, Plenum (Institut filr Biochemie, HS A) 

Okonomie und Psychologie II 
(Denkformen): Risikogesellschaft, Werte
gemeinschaft und Postmoderne 

- Postfordistischer Marxismus 
(Wolfgang Fritz Haug) 

- Weltgesellschaft und Nationalismus 
(Reinhard Kiihnl) 

- Antikapitalismus in der Risikogesellschaft 
(Hansgeorg Conert) 

- Liberalismus als politische Erschopfung? 
(Wolf-Dieter Narr) 

Moderation: Christina Kaindl 

PAUSE 

19.00 - 21.00, Plenum (Rostlaube, HS,lb) 
Kritische fsychologie, feministische, psychoanaly

tische und postmoderne Ansiitze als Varianten 
der Kritik des psychologischen mainstream: Ge
meinsamkeiten und Differenzen 

Podium: Ole Dreier, Wolfgang Maiers, Vertreterin der 
Frauenredaktion des "Argument", Oliver Decker 

Moderation: Moms Markard 

Samstag. 8. Februar 

GE5ELT 5CHAmfCHE UND lNlDlVlDlfELLE 

EMANZifATWN:GROS5E ERzAHlUNG ODER PRAKTI

seRE ElNGR1FFE? 

(JURJDlCUM UND ROST- I SILBERLAUBE) 

9.15 - 10.30, Plenum zum Rahmenthema der AG's 
(Juridicum, HS 2) 

- Zum Problem der Subjektbeziehungen in der Ar
beit Klaus Holzkamps 

(Ute OSlerkamp) 
- Handlungsfåhigkeitund psychologische Praxis 

(Moms Markard) 

mailto:ckaindl@zedat.fu-berlin.de


11.30 - 13.30, Arbeitsgmppen (Rost- /Silberlaube) 

- Nationalismus / Rassismus 
Gerlinde Aumann, Reinhard Kuhnl, Petra 
Wagner, Corinna Wiesner, 
Moderation: Bernhard Wilhelmer 

- Gesundheitspolitik und psychologisches Handeln 
Ole Dreier, Hysse Forchharnmer, Morton 
Nissen 
Moderation: Amd Wunnenberg 

- Therapiewidersprnche 
Jochen Kalpein, Gunter Rexilius, Erich Wulff 
Moderation: Nadja Katsch 

MrrrAGSPAUSE 

15.00 - 17.00, Arbeitsgruppen (Rost-/ Silberlaube) 

- Verschulung der Hochschule 
Kurt Bader, Uwe Barten, Hans Hermsen, 
Gisela Ulmann 
Moderation: Imke Dierks 

- Schul-Praxis: Handeln im Widerspruch 
Markus Althoff, Thilo Busse, Rosemarie 
Straub, Wolfgang Podiesch 
Moderation: Friederike Bliss 

- Subjektivitiit und Technik 
Peter Doge, Stefan Meretz, Ernst Schraube,
 
RainerSeidel,
 
Moderation: N.N.
 

PAUSE 

INDMDlJUM UND ORGAl'.lSATION 

(ROST- / SILBERLAUBE, HS 1B) 

18.00 - 20.00, Plenum 

Intellektuelle, individuelles Handeln und politi
sche Organisation: Brauchen wir neue Organi 
sationsformen? 

Ellen Brombacher, Wolf Dieter Narr, Justus 
WertmuIIer, VertreterIn der Antifa (M), 
VertreterIn der Okologischen Linken 

Moderation: Gerhard Wolf 

21.00 Fest 

Sonntag. 9. Februar 

ZUR DIALBKTIK SEXUALPOImSCHER KAMPAGNEN 

(JURIDICUM HS 2) 

11.00 - 13.00 Plenum: 
Frigga Haug, Moms Markard, Ute Osterkamp 
(noch unkIar), 

GWEN 6KQNOMISCHEN RmN UND POl mSCHE REoLE


MENIlERUNQ
 

WISSENSCHAFU ICHE PERSPEKTJ\lEN INNERBAI B l fND
 

AllS$ERHALB DES AKADEMJSCHEN BEIRIEBS
 

12.30 - 14.30, Plenum 

r. Vortrage: 
Hochschulpolitik zwischen "Humboldt und , 
Standort Deutschland" 

Helga Adler, Torsten Bultmann 

II. Podiumsdiskussion: 
Kritische Psychologie / auj3erakademische 
Organisation / Scientific Community 

Moms Markard, Gunter Rexilius, "7. Institut", 

Moderation: Wolfgang Maiers 

0i:;1~'mHbngreB 

che Psychologie 

Veranstalter: Arbeilsbereich Kritische Psychologie am Institut rur 
Kritische Psychologie der FU Berlin, AStA der FU Berlin, 
Bund Demokratischer Wlssenschaftlerinnen und Wissen
schaftler, Gesellschaft fur subjektwissemchaftliche Forschung 
und Praxis, "7. Institut" (Studierende der Kritischen Psycho
logie am Studiengang Psychologie der FU Berlin) 

Organisation: Barbara Fried, Christina Kaindl. Moms Markard, 
Gerhard Wo1f 
c/o Morus Markard, Institut rur Kritische Psychologie der 
FU Berlin. Habelschwerdter Allee 45,14195 Berlin; 

ThI.; 030/ 853 9804; e-mal!; ekalndl@zedat.fu·herlin.de 

* Die Veranstaltungen finden in versclliedenen Gebauden der FU Slatt: 
a) Juridicum, Van't-Hoff-Str. 8,b) Rost-I Silberlaube, Habelschwerdter 
Alle 45, bzw. Eingang von der Fabeckstr. aus, c) Institut filr Biochemie, 

Amimallee 22. 

mailto:ekalndl@zedat.fu�herlin.de


FREIE UNIVERSITAT BERLIN FU BERLIN 
Institut fur Kritische PsychoIogie 
Barbara Fried, Christina Kaindl, PD Dr. Moms Markard, 
Gerhard Wolf 
Tel: 030 - 853 98 04 
e-mail: ckaindl@zedat.fu-berlin.de 
Frcie Universitat. Berlin, FB El7jehun~i!'senscbafte:n, P~ydlologie und Sportwissensd'laft 
Instnut filr Kritisdte Psychologie, Habelschwerrlter Allee 45, 14195 Berlin 

20.l.I997 

An alle Fachschaften, Fachschaftsinitiativen 
und Fachschaftsriite der Psychologie 

Hallo Leute, 

anbei iibersenden wir Euch Plakate und ProgrammelAnmeldungen fur den Kongreil 

"Erkenntnis und Parteilichkeit. Kritische Psychologie als marxistische 

Subjektwissenschaft". 

Wir mochten Euch herzlich einladen und Euch bitten, die Ankiindigung wenn moglich 

bci Euch bekanntzumachen. 

Mit freundlichen Grii!3en, 

(1..:~ hL-A ~4 
fur die Vorbereitungsgmppe. 
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10VaJGl 

Efterlysning 
fra Gaderummet 
Gdderur:1met, som er et socialp5yko~ 

logisk Yære- og aktivitet5sted for un

gl', søger psykologer og psykologi
stuJerende til solidaritctsarbejde 

nogle timer om ugen eller hele dage. 

Vi Mbejder med at s.kabc debat om 
unges ~o(idle vilkår samt at drive et 

Vær€'- og akti "itet::;~ted, hvor der spe

cielt er plads til IIIl1rgiJ101iserede IIngc, 

~trc:,:,cdl' :/flgc, forkastede l/Ilgl~ og IInge 
pd klllltl'1l Målet er at frisætte ressour

cer til samfundsmæssig handlen. Gil

dcrummet er derudo\lL'f åbent for 

møder og aktiviteter, de( fremmer en 

solidarisk ~amtundsudvikling. Vi 

prover at have åbent hele døgnet, 

men det lykkes ikke altid - endnu! 

Det professionelle psykologiske ar
bejde j Gaderummc:t er org<1ni~eret i 

[~"dgi\'ningsgruppen Regnbuen, der 

er en nu ll-årig ,1lternativ psykulo
gisk radgivning. Regnbuen arbejder 

ud fra den krit:ske psykologi, og dens 

sigte er det videnskabelige, dvs. al

ment arbejde. Vi har kraftigt brug for 

flere reSSourcer på grund af et meget 

stort brugerpres. Det gælder ugså be
hov for faglige re.~sourcer til social

rådgiver,ubejde. 

_ 

Hverken Gaden.unmet eller Regn

buen kan tilbyde løn, men cl nyttigt 

arbejde j en kollektiv sammenha~ng, 

:i(\mt undervisning og praks\sforsk

ning- i psykologi og i sod<lIe proces

Ser. 
Dette 5emestt~rs studiekreds i kri

tisk psykologi og sodill-klinisk arbej

de starter onsdag den 12. februar kI. 

16.30-18 og fortsætter de følgende 

on~dage samme tid. 

Kig forbi. Vi bor r\ørrebrugade 56, 
Baghus, 4. sal, 2200 København N. 

Tlf. 35 37 47 .1,:;. Spørg citer c<lnd. 

psych. Kalle Birck-Madsen. 

kbm 

PSYkoterapeut foreningen 

Foredrag
 
Torsdag den n. februar 1997 kl. 19.30·
 

22 holder psykoterapeut Ole Vedfcldt
 

foredrag om sin meget roste bog "Be

vidsthed", Det skel' i Københavns
 

Ungdoms Center, lokale 23-24,
 

Suhmsgade 4, København K.
 

Prisen er 50 kr. for medlemmer af 

Psykoterapeut Foreningen. 70 kr. for 

ikke-medlemmer, Betaling ved ind

gangen. Tilmelding ikke nødvendig. 

Ps}kologfagllgt selskab for H}pnose 

Stiftende 
generalforsamling 
Tirsdag den 4. fehruar 1997 kJ. 19.00 
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Gaderummet 
- et socialpsykologisk Være- og 

aktivitetssted. 

Skal du i jobtilbud eller aktivering eller har du på 
anden måde ressourcer til frivilligt solidaritetsarbej
de, det være sig nogle timer om ugen eller hele da
ge, så kontakt os. Vi arbejder med at skabe debat 
om unges sociale vilkår, samt at drive et Være- og 
aktivitetssted, hvor der specielt er plads til 'margi
naliserede unge' eller 'unge på kanten'. Målet er at 
frisætte ressourcer til samfundsmæssig handlen. 
Konkret omhandler indgåen i Gaderummet alt prak
tisk fra madlavning og syning til cykellapning; alt 
fagligt fra lektiehjælp og Edb-undervisning til teo
retiske analyser af sociale konflikter, med det per
spektivat befordre udvikling, også uden om os. 
Der er også brug for vagter, dag/aften/nat, til mod
tagelse, hygge og telefonpasning. 
Gaderummet rummer også Rådgivningsgruppen 
Regnbuen, en frivillig psykologisk rådgivning, og 
skulle der være psykologistuderende eller psykolo
ger, der vil arbejde med, er man meget velkommen. 
Vi har kraftigt brug for flere ressourcer. 
Hverken Gaderumrnet eller Regnbuen kan tilbyde 
løn, men et nyttigt arbejde, samt undervisning og 
praksisforskning i psykologi og i sociale processer. 

Gaderommet
 
Nørrebrogade 56B, 4.sal
 

2200 København N.
 
Tlf.: 35374735. Spørg efter Kalle.
 



Gaderummet
 
- et socialpsykologisk Være- og aktivitetssted.
 

Står du overfor at skulle i jobtilbud eller aktivering eller er du i almindelighed en ressourcestærk per

son, der kunne tænke sig at bruge nogle timer eller hele dage om ugen på frivilligt solidaritetsarbejde,
 
så kontakt os snarest muligt.
 
Vi arbejder med at skabe debat om unges sociale vilkår samt at drive et være- og aktivitetssted, der
 
specielt giver plads og udfoldelsesmulighed til marginaliserede unge og/eller unge på kanten. Målet
 
er at frisætte ressourcer til samfundsmæssig handlen.
 
Gaderummet har behov for folk til: - alt praktisk fra madlavning og syning til cykellapning; - alt fag

ligt fra lektiehjælp og Edb-undervisning til teoretiske analyser af sociale konflikter med det perspek

tiv at befordre udvikling mellem som uden om os.
 
Der er også brug for vagter, dag/aften/nat, til modtagelse, hygge og telefonpasning.
 
Der er også mulighed for at opstarte friske projekter.
 
Gaderummet rummer også Rådgivningsgruppen Regnbuen, en gratis og anonym psykologisk rådgiv

ning. Skulle der være psykologistuderende eller psykologer med interesse for dette stykke arbejde, er
 
man meget velkommen.
 
Vi har kraftigt brug for ressourcer!
 
Hverken Gaderummet eller Regnbuen kan tilbyde løn, da vi, alle som en, er en del af et fiivilligt
 
mandskab. Men vi kan bl.a. tilbyde undervisning og praksisforskning i psykologi og i sociale
 
processer.
 
Kig Forbi. 

Gaderummet
 
Nørrebrogade 56 Baghus, 4. sal
 

2200Kbh. N
 
Tlf.: 35374735 - spørg efter Kalle.
 



2. januar 1997 

Kære Regnbue-rod. 

På sidste Gaderumsmøde blev det besluttet at holde næste 

Gaderumsmøde onsdag d.8.januar, kI.19.30. 

Jeg vil derfor foreslå, at der er 

Regnbue-møde kJ. 16.30-18 samme onsdag d.8.januar. 

Vel mødt 
Kalle 
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ltoo . Indendørs-VM 1~,''''' 
_. FIll Spanien. Kommentator. 
FIemmit.g-_ 19.30 -...ga. 

~	 sinet (G). l dag: Spansk Touring car, 
Irnnsk og finsk rally. 20.00 Boksning: 
10 omgange sværvægt. direkte. 
Hasim Rahman (USA)-? Fra Evert~,:,-
ParK i Uverpool, Englancl. Kommerli17, 
tatoe Finn Paske. 22.00 FodbollIt' 
UEFA Cup. 3. rundes returkampe." 
Kommentato r M',kael sørensen•.. 
00.00.1.30 SnooIær. Europa-sørØl (G). 

.''''jilI ,8. :' 
8.00 DonlInIon. H~ 8.3tJ 
Supertodboldfan (G). QuIZ.\lært: Her· 
ben GogøL 9.15:,FodboId: 2. bundes

.. liga. SanelIendrag: FC Kelserslautem
.- - I:mtrachl Franldurt. 10.15 Offensiv 

(G) """...., 1115 .~"'" 
< ...,......_ , • ......... 

~ker. 11.30 Intemelional_ (G).
12.15 Amenkansk _ NFl (G). 
Reportager fra kampene. 13.15 Super 
t_ (G). Quiz. Vært Hertle~ 
GogoI. 14.00 Fodbold: 2. bundesliga 
(G). ~ FCl(aiseI>Iautem

nde urnere: r 11ag Om John" . 2O.00tntematk7naltertwervsn'yt.20.30 
5plers. ~ Mænd med denlg oplør· 
sol (6;7) (G). 00.00 Bodyguarden (6:6) 

9.15 Panorama (G). 

(G). 00.50 Internafional vejrudsigt. 
1.0ø-5.00 Skole--TV, 

~ 
øø/l

WORLD 

. 
10.30 Verden I 

morgen (G). 11.00 Nyhedspanelet. 
~3.15 Finansnyt (G). 14.15 Intema-

Nyheder. 21.00 Lany King (G). ~oo
 
Nytleder ba Europe. 22.30 Indblik.
 
23.00 Internationalt emvervsnyt. 23.30 
.International sport. 00.00 yarden i dag 
- fra London og Washington. 1.00 
Nyheder. 1.30 Finansny~t. 2.00 Nyhe-
der. 2.15 Fokus på amenkanske nyhe· 
der. 2.30 Spøljjsmål og svar (G). 3.00 
Larry King .LIvø. 4.00 Nyheder. 4.3G
5.00 Undert10ldning Ideg. 

~SÅT_1 
tional erhvervsrappor1. 14.30 Nyheder:l'l\'" 
ir.l Asien. 15.30 Rejsemagasin (G). 
18.15 Panorama (G). 17.30 Top Gear 
(G). 18.30 Film '96 (G). 19.00 Verden i 
dag. 21.~ Panorama (G). 21.45 
Panelet: 22~ Modemagasinet. 23.00 
IntematlonaJ erhvervsrapport. 1.10
5.00 Nytledsmagasin. 

~ 
.......
-e=== 

18.00 (T) Tidsrejsende. ·Cæsars 
mareridt: Baghold i '*' dybe skov-o 

9.00 san Franciscos gader. 10.00 Ka' 
du ordet? 10~ Knægt, dame og sla
ve. UndarholdOlng. 11.00 Kemar. Talk· 
show med Johann~s B. Kerner. 12.00 
Vera ved.mKldagstid. Talkshow. 13.00 
TenOIs, direkte. Ottendedelsfinalerne I 
Grand Slam Cup ir.l Munchen. 16.00Alle mod II
Under OV8I1Iaden. 17.00 a e. 
Quizshow. 17.30 Regionalprogram· 
mar. 18.00 Sats det hele! Underhold
ning. 18.30 16:30. Nyhedsmagasin. 
19.00 Lykkolijulet. Und.rholdning. 
28.00	 DyrellImenes verdenshistone. 

20.00 RepOlfageholdet. 21.30 Mode
magasinet Pe~ecto. 21.55 Vejret Iver· DANMARK 
den. 22.00 Nytleder med international 
vejrudsigt. 22.35 Grøde i Iwtturen. Ku~ 
lormagasin med BeIT1lllU Pivot. 23.45 ft 
HventagsmagaslnetVhre.oo.30Nyhe

~jl~j~~:~rb~~_::=- . 
Konce~medG.reId"Laroche{1:211G). 06.'OKI_ muolk 
3.30 Spol på Pan~ IG).. 4.00.s.00". QJ.55 Voll -.abegyndelse 
Hav&ls verden, 07.00 R.._ .. 

_ . 07.10 .Eit]. - IolI_.....'k 
07,55 Dan _ 

~	 ::~::kia':,.; 
• 

" 
• 

'13.00 lljl.glade enkei.(12:'7.i).13.30
Honey Wost (13:30). 13.55 En engel 
ved min sid...(1:2). EnQe.k'mln~rie 
fra 1992.15.11i.~icki Lake 1519) (G).. ' 
Amerikansk talkShow. 16;DO O8y &, 
Date (36). Amerikansk nyheds· og 
sladdermagasin. 16.50 Dick Tracy (2). 
Amerikansk tegnefilm. t7.DO Aeeves 
& Mortimer (2:12). Engelsk komedie--
serie.17.30TheCritic(18:23).Ameri
kansk tegnefilm. 18.00 Glam Metal 
Deteclives (2:7). Engelsk komedie
serie. 18.30 Mage'... Mord (1:12). 

00.3P Og ~""':'::"'1 
I;n h"torie "'" idenme"
00.00 _oevls
 
OO.'OVdærd
 
10.00 S'udJe 2000 

.I'et "1<J""artillØ· 
~i.~~~:::~~:'keme 
12.02Radlo8vJa 
12.30 Kuhu<Nyl 
12.55 Delaker p.l Pl 
13.00 Naturtyn . 
~~~~~~iti 1.:,:b~:, :rte 
magjkOmmedSla":~Ir:veslafrika 
der blev sendt lil Cariblen ror al art>ejde 
l plamagerne. 
13.30 En msnd akal bære viben (2'6) 

Engelsk krimi-komedieserie fra 1991. In'ct4.;;OOnDa&nma~r"i:.:~id&iiidiiiiiiiiiniii" 
1900 French & Saunde- (22'26) apport fra et ......nlngorum. '.... . . Fremtidens hjemløse og svingdørs-
Engelsk komedieserie. 19.30 Sjov & patienter iii de psykiatriske hospllaJer 
Spas (1097), Amerikansk skjult kame- skabes; disse år blandt de unge. der 
ra. 20.00 Andre kvinders børn, Cana- ikke ~n leve op til et stadig mere 
disk drama fra 1993. 21.40 Ricki Lake ~""~n;ktM~si5aiim=~~;;;; __-+
(520)	 Amenkansk Ialkshow 22.30 r 
Melro'se Place (58'96) Am~rikansk 
dramaserie. 23.10 FerQie hos David 
Letterman. 23.20 David Letterman 
(592). Amerikansk talkshow. 00.10 
Day & Date (38). Amerikansk nyheds-
og sladdermagasin. 1.00 Dr. Ruth 
(26'26) 125 God t 
.. . na.8 
I jil i m 

8.00 Det ku' ske tor dig. Amenkansk 

. Is dl:,re 
~~kesle~mer '::d og~J" 
fortarte~lo~le~~:ulse:e poeS one 
15.30Eldoredo 
Indianere i Andesbjergene og i 
Amazonlandet. . 
Ny udstllllng på Nattonalmuseet 
16.00 KuhurNyt·Ekslre 
16.3<1 ØremærketEllorbrugerprogram.
16.55 MIljørepporten
17.00 Rsdloevla 
17.100rlenærlng 
16.26 Ny_r fra Gronlsnd 
16.30R"loIv" 
1:~ ~=~ (1,s) 

9<Im Isndet fIggar. '4.ll3 GoDs""",,,
15.03 Rsg_Iny1. 15.06 llllod_.
 
lLl0 Rsg_1nyl. lL13 lIykle. lll.5O
 
Radlo,port. 17.10 Reglofwlfnyt. 17.15
 
Domino. 17.55 RegIoneInyl. lLIIO KIT.
 
16.30Rsd.......
 I 

. Nordjyllands Radio 
. : 09.10 ·SliævbfdO!fn. 10-Q3·.Vsd·'/<lnftliI .,I 
dli~. 11.03 1tsg1...,.1ny1. 11.06' 

. VIssr 09'_.11.55 1l8.......... 1rsd1c>t l 
Pigekor. '12.00 RidhuskJokbme. 12.02 
RadlQavJs. 12,30 MIddaganyheder, musik 
og_.13.03SomIl_llgger. 
14.03 GoDanmlllrt. 15,03 Reg~naltlyt. .' 
-lS.06· Melodltlmen, 18.10 SpHlesledeL 
llSO_·,T.,0Go'......_· 
lind. '0.00 Gylden lIllIIIIo 18.30 RadfO..Regionalen NæstVed 
-09.10 'eren. 10.03 Kanel KI18en. 11.03 
Nyheder. 11.08 Viser og iange. 11;55 
Danmarb Rldl08 Pigekor. 12.00 RAd
hU8klotbrl'le. 12.02 RldlOllVla. 12.30 
Nyheder. 12.35 MlddlIglmag88lnel13.03 
Som landet Ugger. 14.03 GoDanmark. 
15.03 Nyheder. 15.08 MeIocIftImen. 16.10 
4_.•0.50Rad_'7.'ORsgfo. 
Ml tur. 17.30 Nyheder. 17.35 Regknl 
tur. fortuL 18.00 Gylden muelk. 18.30 
R"Ioev'" 
Sydjyllands Radio 
09.10 HjIolpll0.03 Ruts 10. 11.03 Nyhe
der. 11.08 V1Ier og IInge. 11.55 Den
marks RadIoe Pigekor. 12.00 Ri\dhul
klokbme. 12,02 Radioavis. 12.30 Nytte
dir. 12.35 indblik. 13.03 Som l8ndet lig
ger••4.03 GoDsn...... 15.03 NyMdet. 
15.06 Melodltlmen. 16.10 416. 16.50 
Rsdloeporl 17.10 Nyheder. '7.15 419, 
tol1sat. 18.00 Nyheder. 18.05 Indblik. 
18.30 Radios"'" 

østjyllands Radio 
0'.10 FIsgeI I top. 11.03 _ fra 
~)'f\Ind. 11.06 Viser og sange. 11.56 
Dlnmarb Radios Pigekor. 12.00 Rid
hu.kloldterne, 12.02 Radioavia. 12.30 
Ny_fra Østjyllsnd. 13.03 Sclm lsndet 
ligger. 14.03 GoDenmark. 15.03 Nyheder 
fra ØStjylland. 15.06 Mtlodltlmen. 16.10 
Tæt pi: 16.30 _ fra Østjyllsnd. 
18.33 Tæt Pi......... , •.50 Rsdloeporl
 
17.10 Musllullske krydderier. 17.30 Nyhe
der fra ØS1jyllsnd. 17.37_aHJeI' 
Iøbtm. 18.00 Gylden m-.lk. 18.30 Radio- 

EintJa~FrankIuit 1~. 18.30 (T) Terra X. oHjOIIlIOfs.n., 2. Dokumentarprogram. 21.00 Bjerg· romanIis.< komedie ba .199il. 10.00 . '9.3<1 KrlstendQlllmori IkuKuren ..... .• . .'. Cl'5lr.....·c 
(24) (G). ·lSAS hl1eJliIlIDi""~ del. 19.00 (T) Vilde dyr. .oodse_ lægen. 22.00 Under ove~den. 23.00 .Manden på lottet. Amenkansk drama • (20,22) , .' .. ',t,~~·~·.
 
(G).. 18.30 0jlensl.I (G).~ .•,' liga austrafiere: R~~ 19.31l Harald Sctunklt Show. Diækte !4Ik· tra 1994. 11.35 FilmNet US TOp Ten. 2O.3tl En mand akal ~ ,Iben (2'6)
 
show. 17.3O.ishoclrey: EIlfII!I.~, (T) Vilde Uyr. .Sel8lJgeti-slenen... . 'holV· 00.00 Mareddt. Amerika!'sk tv· 1200 Træmandens brud 0"""" ir.l 21.00 Lær aprog IDR. -_~tnusllf'~~~;
 
dIrekiø·CuIeå (........u ...... "'...... 2O.IMI Ol Næste' trtq. 'li ser på det . den T . . . ,,,_ Ch 0Ifferent P.....
film fra 11l9O. 1,40 Underæe

•	 blis el. Kå/fIer'EC~i;;i~ "seneste inden IQrhelikopterdesi n og (GW.3O sen Eranclscoe (G) halland, 1993. 14.00 B~ Ips. 21.20 _ SIdsfe log III 
--='.G..(batdJ.Alnauar. 'l'IC\~Rir~interaktiv konterttul1'\9. ~ m ..-Kn::MI dalTlA'f'IJ d:l\lA I ~~en~nsk .~ra~a f~a 19?4:._1_~.00~ K· Amerika (Mil) uindfllk~!1de. 
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Mandagsrådgivningen 
Askovgårdens Abne Rådgivning 

Igennem det sidste ti-Ar er der oprettet en del 
åbne gratis rådgivninger i Københavnsområ
det.Heraf flere,der Cl" baseret på studerendes 
frivillige arbejde. 

I denne forbindelse synes vi i Mandagsr4d. 
givningen,at det ville være en god ide,at vi in

formerede hinanden om de forskellige rådgiv-
Dinger der fungerer i slUdenterregi,og hvilke 
principper vi lægger til grundlag for vores ar
bejde. Vi vil derfor beskrive den rådgivning,vi 
arbejder i. 

Mandagsrådgivningens rammer 
Mand"llSr4dgivningen er en underafdeling af 
Settlementet Asko.gArden. 

Settlementet Askovgården ligger på Noree
bro og er en udløber af den engelske sellle
ment-bevægelse,der baseret på velgørenhed og 
frivilligt arbejde prøvede at afhjælpe arbejder
familiernes problemer,i begyndelsen af dette 
Arbundrede.ldag en AskovgArden en slort ud· 
bygget instilUtion,der bl.a. rummer børneha
ver,fritidshjem,dagcentre,psykologiske råd· 
givninger.m.v.Og som en del afAskovgårdens 
tilbud,oprettedes den åbne nldgivning,-idag 
kaldet Mandagsnldgivningen,-for snart 11 år 
siden.Mandagsrådgivningen er således en af de 
ældste åbne rådgivninger i København. 

Vores tilbud om psykologisk nldgivning og 
terapi,henvender sig til voksne personer med 
psykologiske problemer,som afforskeJlige år
sager ikke kan blive behandlet i det offentlige 
sundhedssystem eller hos privatpraktiserende 
psykologer. 

Vi er 6 slUd.psyk'er som ulønnet driver 
Mandagsrådgivningen,og vi Bt I-I 1/2 times 

supervision hver gang,af en af AskovgArdens 
psykologer. 

Vi bar til huse i lokaler som de øvrige dage 
benyttes afAskovgArdens "Værested",i "Det 
gule Hus" på Kapelvej SS.Her er vi hver man
dag fra Id. 12.2O-Ca. 22.00. 

Klientsamtaleme foregår i tidsrummet fra 
Id. 15.00 til Id. IS.30,typisk med op til 3 sam
taler pr. studerende indenfor dette tidsrum. 

Vi kan kontaktes i telefontifen imellem kl. 
IS-16.,hvor vi på skift sidder ved telefo
nen.ved telefonisk henvendelse,tager vi en 
foreløbig vurdering ai,hvilken fonn for 
hjælp,der vil være relevan~og om Mandags
rådgivningen kan tilbyde den.Såfremt vi skøn
ner,at vi kan tilbyde hjælp,vil klienten blive 
amnodet om at komme til en eller to samta
ler,hvor vi foretager en uddybende undersøgeI
se afklientens problemer og behov for 
bjælp,inden et samtaleforløb foreslås. 

Klienten må ofte være indstillet på en vis 
ventetid,fordi behovet er større end vi kan 
imødekomme inden for Mandagsnldgivningens 
rammer. 

Målsætning 
Målsætningen er primært at tilbyde gratis psy
koterapi til personer.som af forskellige grunde 
kan have svært ved at opnå denne behandling i 
det øvrige behandslingssystem,samt at give 
sidstedels studerende en yderligere praktiske 
erfaring i psykoterapeutisk arbejde.! behand· 
tingen lægger vi vægt på en individuel vurde
ring af hele personligheden og vi søger at 

etablere et samarbejde med Idienten,hvoer 
denne bevarer hovcdansvaret for sit liv og de 
ændringer,løsningen af problemerne nødven· 
diggør.Den anvendte metode varierer efter op· 
gavens art og den studerendes vurdering,men 
generelt søger vi at etablere et rum for klien
te~hvori denne kan reflektere over sit liv på en 
mAde,der ellers ikke har været mulig. 



lO/rådgivning 

Målgruppe 
Vi tilbyder først og fremmest hjælp til menne
sker over atten år,som ikke har råd til at betale 
for psykologisk bebandling,og som ikke kllll 
opnå den relevante bebandling i det offentlige 
sundhedssystem.Vi tager ikke klienter,som• 
primært er karakteriseret afmisbrugsproble
matikker,eUer klienter med psykotiske tilstan
de,der ikke er under psykiatrisk bebandling.Vi 

søger endvidere al undgå dobbeltbehandling.1 
tilfælde~hvor vi mA afvise en klient søger vi i 
videst mulig omfang,at hjælpe klienten videre 
til relevante behlllldlingstilbud.Vi har ingen 
geografiske begrænsninger i udvælgelsen af 
klienter.Disse vilkAr giver generelt adgang for 
klienter med et heterogent udsnit af eksisten~ 

tielIe og psykologiske problemkomplekser 

Teori og metode 
Den overordnende teoretiske referenceramme 
er psykodynamisk,dvs. at behandlingen er in
spireret afpsykoanalytisk orienteret teori og 
metode.Ud fra denne inspirationskilde arbejder 
vi fortrinsvis med individuelterapi,men til ti

'I	 der også med par-,og gruppeterapi. Beband
lingen lager udgangspunkt i klientens proble
matikker,og det a1lales indledningsvist,hvilket 
sigte terapien har.Ofte a1lales samtaleforløbets 
varighed dog ikke på forhånd,fordi det ikke på 
forhånd er muligt fuldstændigt at a1k1are ker
nen eller omfanget afklientens problema-
tik.Ved at arbejde med en mere åben tidshori

sont.f'Ar vi mulighed for at udvikle vores evne 
til at afklare,hvilke psykiske dynamikker,der er 
virksommme i klientens liv.Og klienten flr 
mulighed for et mere globalt indblik i sin pro
blematik og personlighed,end et kortere tera
peutisk forløb i denne sammenhæng vile mu
liggøre. 

I forbindelse med problemer,der i højere 
grad kræver slølle,struktur og udvikling af 
hlllldlefærdigheder end indsigtsbetonet Iera
pi,arbejder vi eklektisk ud fra teorier og meto
der,som har vist sig at vzte effektive ved den 
givne type problem. 

Praksis og indhold 
Generelt kan vi for vores eget vedkommende 
sige,at vi alle har oplevet arbejdet i Mandags
rådgivningen som udbytterigt.Her er en god 
mulighed at arbejde i dybden sammen med ldi

:i	 enten,hvilket yderligere underbygges af den 
tælle supervision. 

Ligeledes indføres vi undervejs i mange an
dre aspekter af psykologarbejdet:At indgå i 
kontakt til andre behandlingsinstilUtioner;At 
finde ud af hvad de forskelliige behandlingstil
bud reelt indeholder,og hvordan vi hjælper vo
res klienter til at komme ind under dem;At 
skrive ansøgninger,udtalelser,indstillinger til 
socialcenlre m.v. 

Erfaringen fra Mandagsrådgivningen synes 
også at have en betydning m.h.t. til senere 

jobsøgning.Alle i Mandagsrådgivningen 
igennnem de sidste 11 år,bar fået arbejde,når 
de er blevet færdiguddannet. 

Om os selv kan vi sige.at vi lægger stor 
vægt på at opretholde det eksisterende gode 
sociale miljø.Et miljø,der er præget af var
me,rummelighed og humor.Vi lægger desuden 
vægt på fællesspisning,kollegial supervisi
on,gensidig respekt og indbyrdes tillid. 

Herudover implicerer det soeiale samvær 
desuden julefrokoster o. Iign.,samt weekend
sejlture om sommeren,med hvad deraffølger.l
geIUlem det sociale samvær er der fremkommet 
en etablering af et fagligt netværk,som for flere 
af grupperne herinde,har vist sig at være bære
dygtige over tid. 

Hvis noget at det besklevne har vakt din interesse og evt. lyst til at komme ind og arbejde sammen 
med os,-så vær lige opmærksom på vores WUloneer her i lndput,efter nye medlemmer til Man
dagsrådgivningen. Som f.eks. annoncen i delle blad. 

Hilsen Mandagsrådgivningen 
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Cpr.nr.: 

Omr,nr.: 

Sagsbeh.: 

Sagsnr,: ,: 

Det er besluttet, at kontanthjælpsmod1agere jævnligt skal erklære skriftligt, at de har fået 

vejledning om oplysningspligten i Bistandslovens §18, der lyder således: 

'Den, der modtager social bistand, har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen om 

forandringer i sine forhold, der kan medføre, at bistanden indskrænkes eller ophører. En 

person, der modtager hjælp efter §25, stk,1, nr.2, har endvidere pligt til at underrette 

kommunalbestyrelsen om udbetaling af boligindskuddet, eller hvad der kan sidestilles 

hermed, i forbindelse med opsigelse af lejemålet, fraflytning eJ. lign.' 

Oplysningspligten består, uanset om Social- og Sundhedsforvaltningen har mulighed for 

selv at fremskaffe oplysningerne. Som eksempler på ændringer, der skai oplyses om, 

henvises til det anførte på bagsiden. De bør altid rette henvendelse til Deres 

Socialcenter i tvivlstilfælde, idet det er Socialcentret, der vurderer, om en ændring har 

betydning for Deres kontanthjælp, Afgivelse af urigtige oplysninger eller fortielse af 

oplysninger kan medføre straf· og erstatningsansvar. 

Undertegnede erklærer herved at være bekendt med oplysningspligten efter 

Bistandslovens §18, jf. ovenfor: 

j ,1 

dato underskrift 

De anmodes om at returnere nærværende blan' .et i underskreven stand inden 8 dage til 

Deres Socialcenter. Sker dette ikke, må De påregne, at udbetaling af kontanthjælp 

standses. 

Med venlig hilsen
 

Social- og Sundhedsforvaltningen i København
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EKSEMPLER PÅ ÆNDRINGER I INDTÆGTSFORHOLD: 

Følgende eksempler på indtægter skal oplyses, da de indgår beregningen af 

kontanthjælp: 

Arbejdsindtægter, syge- og arbejdsløshedsdagpenge, renter af formue, løbende 

pensionsudbetalinger, boligstøtte, lejeindtægter, overskydende skat, SU (Statens 

Uddannelsesstøtte), feriegodtgørelse, løbende ydelser fra visse erstatninger og 

forsikringer, ægtefællebidrag, kursusgodtgørelse, tilbagebetalt aconto-bidrag til el eller 

varme, særligt børnetilskud og børnebidrag, herunder forhøjede bidrag, visse legater, 

efterfølgende regulering af løn, dagpenge og lign., der dækker samme tidsrum og 

formål, som den udbetalte hjælp. 

EKSEMPLER PÅ ÆNDRINGER I FORMUEFORHOLD: 

Følgende eksempler på formue skal oplyses, da den kan have indflydelse på 

kontanthjælpen: 

Modtagelse af arv, erstatning, gevinster, udbetaling af børneopsparing, kapitalpension, 

m.v, modtagelse af overskudlfortjeneste ved salg af fast ejendom, aktier, obligationer, 

anparter, bil, motorcykel, båd, campingvogn, ædle metaller, ægte tæpper og lign. 

EKSEMPLER PÅ ÆNDRINGER I PERSONLIGE FORHOLD: 

Følgende eksempler på ændringer skal oplyses, da de kan have indflydelse på
 

kontanthjælpen:
 

Ændring i ægteskabsforhold, partnerskabsforhold, samlivsforhold samt antal børn.
 

Ændring i bopælsforhold, flytninger for husstandens medlemmer, ophold på hospital,
 

institution og lign. Ophold i udlandet - uanset varighed.
 



~
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Regler for faglig etik ~Il'\ in-etiske principper for nordiske psykologer 
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Forudsætninger " 
"'C-tPsykologer medvirker lil at rorbedre 

mennc~kcrn livsvilkfir og livskvalitet 
gennem lIdvIkling og formidlin af sy
ko ogis VI en og ved praktisk anven
delse af denne yjden. 

Med deres viden har psykologer for
udsætninger-tor i deres erlwcrvsudøvel
se at forandre forholdene for det enkeile 
indiyid, for grupper og organisationer
på en betydningsfuld måde. Mennesker 
og grupper, som psykologer kommer i 
erhvervsmæssig kontakt med, befinder 
sig ofte i en livssituation, som kan be
græn~e mulighederne for oplimal eksi~ 

stens. Sådanne erhvervsbelingelser stil
ler store krav til psykologens ~tiske 

bevidsthed og er gwndlaget for, at psy
kologer har valgt at formulere faglig- r 
etiske principper. 

Belegnelsen faglig-eti5k understreger 
den nødvendige sammenhæng mellem 
el hØjt fagligt og etisk niveau i p.,ykolo
gens arbejde. 

Principperne er udrormel i den hen
sigl, at de skal: 

tjene som støtte for nordiske psyko
loger ved stillingtagen til etiske 
spørgsm!ll 
beskylle klienler og undersøgelses
deltagere (individer og grupper) mod 
uhensigtsmæssig og/eller skadelig 
behandling 
være et grundlag for at tilliden til 
psykologisk professionsudøvelse og 
forskning opretholdes. 

De faglig-eliske principper regulerer 
psykologers faglige virksomhed, der er 
defineret som enhver formaliseret situa
tion, hvor psykologen - i egenskab ar 
fagperson - udøver erhvervsmæssi~ 

virksomhed eller forskning i relalion lil 
individer, grupper eJler organisationer, i 
det kommende benævnt klient. 

Principperne er bindende for alle 
medlemmer af de nordiske psykologfor
eninger under udøvelse af enhver form 
for psykologisk faglig virksomhed. 
faglig virksomhed omfatter. men er 
ikke begrænset til: Undervisning, rorsk
ning, klinisk arbejde, konsulentarbejde, 
administrativt arbejde, planlægnings
virksomhed. organisalions- og persona
learbejde. 

De faglig-etiske principper bør også 
efterleves i erhvervsmæssige SillIatiQIJf{r 
: hvis indhold ikke umiddelbart kan_ 
karakteriseres som psykologisk faglig 
Virksomhed, men som udøves ar psyko
loger og bygger på færdigheder opnået i 
psykologlIddannelsen. 

Principperne dækker vigtige sider af 
psykologers arbejdssituation og 
erhvervsvirksomhed, De er organisere
de i otte afsnit, som hver dækker et flln
damentalt forhold, og som er underop~ 

delt i hovedregler og mere detaljerede 
præciseringer og eksempler. Disse 
præciseringer og eksempler indgår for 
.at konkretisere principperne. Hverken 
principper eller præciseringer og 
eksempler må opfattes fuldt dækkende 
ror de situationer. som kan opstå i psy~ 

kologisk erhvervsudøvelse. 

I
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kontillucrlig l liklingsprm;cs; der skcr 
en stadig tilgang af ny viden og meto
der. Del er derfor vigtigt. at diskussio
nen om og udviklinger af faglig·etiske 
principper til slHdighed foregår. Princip
perne bør imidlertid også afspejle 
grundlæggende menneskelige og mel
lemmenneskelige forhold og derfor 
have en høj grad af slabilitet. 

Psykologers arbejdsopgaver inde
bærer ofte mulighed for dyblgr.ellde 
påvirkning af andre mennesker. Der må 
derfor stilles sfJdanne særlige krav, som 
de faglig-etiske prineipper repræsente
rer. Men mange af psykologers 
erhvervsmæssige forbindelser og 
arbejdsopgaver er af en sådan arl, at det 
ikke er muligt at regulere dem i formel
le regler. Det afgørende bliver derfor 
den enkelte psykologs eliske bevidsl
hed, ansvarsfølelse og faglige kompe
tence. 

Psykologen efterlever altid de fa!!:!!.ll
etiske principper og lnrler sig ikke 
p5virke tit at bryde disse. 

Grundlæggende

principper
 

Et glUndlæggende princip er, at ethvert 
)	 menneske har krav på' respekt for sin 

personlige integritet, og på at den ikke 
~s. PSYkoJogers erhvervsudøveise I 
finder sted i overensstemmelse med det
te prineip. Psykologen er derfor å VL] 

gyer for forho I ar eidssituationen 
eller hos ham/hende seJv, der kan true 

l'''d~ljl'',-I UIII', '1'\ hl I" ~ 

jn{egntcL, 
~kologen arbejder p grundlag af 

den videnskabelige erkendclse mod at 
fremme menneskers muH heder for 
se vm sigt og selvbestemmelse. Psyko
logcn arbejder for at fjerne eller mind
ske menneskelige lidelser og mod at 
bedre menneskers livsvilkår. Psykolo
gen har et særligt ansvar for dem. som 
star svugll 101'1101<1 lli selv at kunne 
opnå en menneskeværdig tilværelse. 

Psykologen holder sig orienteret om 
den fagHge udvikling inden for sit 
omrnde og arbejder sladigt for at øge 
sin kompetence. Psykologen lilstræber 
bevidsthed om sine faglige og menne
skelige slærke og svage sidcl', således at 
han/hun realistisk kan vurdere. hvilke 
arbejdsopgaver hanthun kan og ikk",_ 
kan p:itage sig. ,t·".:, 'l;:..· 

Det er indlysende, at de faglig~elis~e 
principper ikke kan v'ære dækkenaeJpr 
enhver situalioll. Som hovedregel gæl- '; 
der, at man skal lage hensyn til alle 
berørte partcr. Hvis ikke delle er muligt, 
gør psykologen opmærksom på det og 
overvejer, om det vil være.,.et-Lsk lorsvar

mgt at lortsætte opgaven under de givne_ 
betingelser. Psykologen meddeler ,~ ,~ 
opdragsgivere, ntir der er. anledning der
til eller behov derfor, hvilke krav psy- ., 
kologers faglige elik sliller. ,., 

Psykologen forvisser sig om. al Jer i 
hans/hendes ansætLelsesbetingelser ikke 
findes forhold , der hindrer ham/hende i 
al leve op lil de krav, de faglig-eti§ke 
principper stiller.	 '-' 

,."",, ~I 

Principper 

A. Psykologen har ansvar for konse
kvenserne af sit arbejde og forsikrer sig 
så indgående som muligt om, a\ hans/
hcndes arbejdsjndsats ikke misbruges. 

B. Psykologen afslår fra enhver hand
ling eller udtalelse, SOlll indeb;crer cl 

, ,;:':'.~r,)'r". " : 
hæciseringer og eksempler 
. ".;' ~'i' ,h,,'; 

, 1;Psykol6gen Inger 
• --," '" i ~-

angreb pr. individers værdighed. Psyko
logen er opmærksom overfor, al 
hans/hendes viden og erfaring ikke 
anvendes til at krænke, udnytte eller 
undertrykke imlivider. 

C. Psykologisk virksomhed og viden
 
må aldrig anvendes til underlrykkende
 
roflnfl!.
 

~ ",.,. '~;Tin::r-:}!i;~J:;/?'X~::;i:'rr:;-:,;~:;j'{i7;-~n I 
[Hensynet til klienter og forsøgsperso- :! I 
ner går dog fonid for psykologers per~; ,I 
sonlige og/eller kollegers interesser',~';';l \

, "1; 
; ansvar for sit faglige virke, men må "såvel som for hnnsthendes arbejdsgi-; '. 
t'samtidig gøre sigklart. nthanlhun af .'- ' \;;"eres/opdragsgiveres inferesser. ," ;,' ';, 

!,~~di~:g~1J;lt~mJ~~;,~seot;:~~Ætt"J;~~';t~;~iyk~iJ~F~~tu~[~~\~~~l"n~l~h~l,jt
 
., " .•..• •.... . . ',. deisenaf psykologis.ke ~rbejd,melo"l 

2. Psykoiogen tager hensyn til såvel.,;;der;.hat,ansvll!' for, Nogs.å nlelodens,.,i,
 
. individels/undersØgelsesdeh~ger~" ' •. 'styrke bgsvnghedhogmuUgeedske,j
 

~ inter~s,seisom til arbejdsgivet,s/:>, :·.ko~s~~~e~~~r, i~~,d.~ågesI undery~st~l~~;'-f
 
! op'dragsgiveres interesser' gen:> "~;f7" "":.},,:;"j::;A,, "f; i/,: 'c ~ ::.,. -- :;,?:,j
''c -

; , --' ., .. ;.. .'	 ")--"';""!;",,,.!;,,,{;;/;;, -- :.",:' '&3 

II. Kompetence 

Prilll.'ipper 

A. Psykologen arbejder i overensstem
melse med videnskabelige principper 
og underbygget erfaring og vedligehol
der til stadighed sin professionelle kom
petence. Psykologen vælger ndækvate 

arbejdsmetoder i forhold til dcn givne 
arbejdsopgave. 

B. Psykologen lager hensyn Iii sin per
sonlige styrke og begrænsninger i for
hold Iii de arbejdsopgaver, hanthun 
påtager sig. 
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- -:',-:::- ~ ,1 j'i,:!;', 

• ,! • '~;,", : ::"" :, l eller. som han/hun ikkefuJdstændigPræciseringer og eksempler.; , 
bcl;crskcr., ',,; .. ,'" " ',',

,~:i,.~~:,:{;i.·Jti '~',:, -, ,:_i/~::.~,it·,;';'::~·\" ' ----...,.-......~. t,·,;;,;, <.L>\' :."" !. P~YfoJogen ovefY~jH.W:~~jdsopgn; 
"
 

vens karakler og Olnfnng l forhold ul ;, 3. PsYkoiogeu~ka{h~ide §lg "ii"rlleret
 
~ ','- ",,' '" "', . 't 'l' I .
 

sin egen kompetence; BV1S.psykolo-'" om deu vide~slcabelige og faglige
 

gen vurderer,' at hanlhtl~;'saVner tiL~ . udvikliug inderi for sir arbejdsområde.

" I . ,,,, , .~" ,,' " ", --",:' ','
'.',',i ".,C{,' ' . "." :,

strækkelig k(;inp~teiIce:ar&tår han/hun
 
fra at påtage sig opga~eh~ejler'søger 4. PsYkolo~~n';låikkJ for~~;s"uli~
 
vejledning. Hvis en psykolog afstår eller økonomisk Yindings skyld frem-

I, '. . • 

fra ni pålage sig en opgave' af denne me el arbejde, som hanlhun ikke fin

grund," søger han/hun .i:,Yici~st muligt der tilstrækkeligl kvalif1cereU ,) ;'1
 
OInfahg al medvirke ul: at bpgaven .' :, ,"i :' ::i;,:':,:''-1' ~'·.'i, ~">W' ,-",'~:-", f t ·:,J,'f':'), t.:,,;
 

'l .. å"d åd' '. :)1";1',:"" '.le;'"øsesp ~n ~Ilm f?;",),;"~,,.:.j 5.;	 5. H~is~n ris~~9\o,g har persohligeit 
problep!er ~fen .~åd~9~~t og i~r;ii!:j,i!~.~.'.:./(ntt):';i:!':;!:;'.·',i;;~J,~1i,'~V~,H, r'f·f.' " 

\9Psykologen udVIser.Særltg "arsolU
cr~vervsrri~sslge	 ·.'.,.t· h..1lr: hed,'når,han/hun, anvender metoder:'	 .. såd..an gr' •...rid',!'.t.••d ..u4ø.v~lse.å.Yirk•..e.· '~øger:)••.s../h.. ,.,,, J,<:'-:..•.. .• .. e..p ..r h. a.,.n •.., ..•.n,d,•...•e.· .~ _r 

hbJ~f~dJerpg,te~iik1<:~r,so endnu,	 han/hu,j.er?fc~sio9~1~jælp 1o,r al}} ".:' ~ . 
;),erp ,et r,ves a,.. ,,_ "., ,.:. T;: .afkl~f !ti;iut;i~n.ln·.!}~qr;t~~~;1i ~i ~J 
ilJredsstillei' ~ædvå'1iigetD.iliodekiav, 
:.~ "",_:"':' Cl " :; :,--,., • i.'t'_l',.; F' { , 

'''' .,~l . 
~ "::! 
. ~ 1 <f... .w.. 

III. Forpligtelser over for klienter ""- "".... 
J=;-..,.lj 

'\.,. 'lt~ 

som muligt klienten o~planlagte tiltag,Principper 
således at denne kan vælge at deltage
 

1\.. Psykologcn viscr respekl for indivi eller ej (informerel samtykke), ,~
 

dets personlige integritet og tilgodeser
 
klientens seivbeslcmm.clsesrel. C. PsykoloSen udnyller ikke sine
 

erhvervsmæssjge forbindelser til ,at skaf
 ? re sig urimelige fordele eller g"'~·vi'~~ler.B. Psykologen oplyser så forståeligt 
~ 

'rT~r;~;~'!·~'?t:r~~;~J:w~,q0r'2l]'·~'~:7:~-:~::~,2]fg~C~~4Jj~~f?~~;~!-,·~,,\?··;:~~v}rnEft~.Tr7l:\ ~?+~~
 
:!1{æ,ciseringei' hg eksMlple~kJ ,i~ ",tyingend<i akulftsilpaiion~rkahfj;iViI.!~
 
}~ ::':2~,!t;~Jj;F~ 't,; V~J;;I~~'t;~;'~llt 1~r;r(:·~':>,f[ {:;~: ,.~.~; !.f~~~~·~~ff~,clpp~<aJYJ.gK~.~~~;~;,~~I,}~~ '~i
 
Imt'}I~,!!I~ns d~I~.gel~~!,eLfo,nt~~; ',. sy~!~~:~(1 tll:gæl~enf"Io.ygtYl1lng, ,: '}
 
,tJ;'old er fnvilHg; I i1"~ejclet me4 ~Øfl1'~:' l1eiI ogs~ h~r skal en S"1!'~rbejdsrel.- ,j

_; , .•,,1.- __ , ,,'\"" ;,;,."x""v""h,,,".""''-''i' '! tr•• "Fk,t<'" ",-"d"" ~ -I, ( 

;i s~.ært psykisk sk,~dt;:.d~~pat1f~nter;~'1.~" ',:1' "	 Jimi efter.str~15es.~.;' !1; ,'!f,~~ 1)' ';, \ 

; st1~~t1ud~iklirigSh~tf~e ~I!eri ,j{r:id:~ "i: 'J;'; :l'" ,': il y '''i i:c 

, '. '"H 'i .l~"';' 
.2. N....år. P....s..~.y,k..O.•..lO.g.. e.n...k.~.mm.er.i,kon.m.,kt.. '.'... gens afslutt.~i.ng,e~<;~~v~rclr.gelse ~••I,;~ ~ med khehter, som er"nbragt under" il lUl?en, kompele~l. P~lS<?~~sykologent 
tl'a.ug, eller so~ er anbragt under indi; ansvar vedvarer' ind 'l ,:f! 

trektetvarig, bør psykologen gøre sig';. j', ea erson la etSI en .. /Il Ji.e 
be:id~tom~in.egen ro11et,hvo1l'ed, "Ii:'.:::"' < .. I .. ivnin~lJ:~~t~Y):b:;:~,'t,~;j·;;il~
 
~an/hun født ;o~, r!~~~e~rtager; .still" r - i, J, :;";'1;,1~ttfi~~V,·r,}\;~:~t~t~·~11,~i~~i~.iii:~;.
'.! 

ling tH, o~ de psykOI~giske tiltager; ,6'I'sykolo$"Il!~,I~.U;l!:1l"~i~r'vælei,r~t
 
til hjælpforkIienteh, trods tvangssitucbeyidst01l1 sineeghfib~hov;ho!dnill'
 
ationen. F,,(sØg på .då klienten til at· ge.,. ~gværdie(:~g~riJåi~~gen r6UelH
 
løbe noget, som denne ik konlaktforholdet. HanJhun misbruger ': ,
 
e er p anden måde at søge fremdra- . ikke sin magI og stilling ved at udnyl: F
 
g~~ ..lnatena[e. SOUl ikke umiddelbart :.".,.,:. tc~ien~~~~, a:fh~,~gi~h~d;,~g,4,Vi4/:;'J;yr~ 

,,: nø4vendIgt,fq,[.. ~eri_,,~.ehanglin~sri1~Sn·,:\\n>,::·~JRT·0;1;:,i:":I:~I'X.t\tJ.:j~rf::;~~~~t!~~~t'r::'1·f:~;f';;~~:§%lf:tf1 
i. sige s~u~\t.on,~ndgå~,il!',., i!)l'S., •• '...~SYkOlOg~nimdMrJi:,!XsmiesSig~ 
... ·'}i"'.},;,(· ih a" >$i~~~J ,~;"~r~il]dets~ m,edkJ.i"9it'n ..der fore;ii.,':l 

3. psykOlogen lnedvjrker ikke t'nktivi-; 'N ligger eri PQrentldfrnrStym:nd~ jideiI"\
,"~'" ", __ :-,. "',.':' ,',; '."'." __"',&"",:,:,--.. ,.'c'"h.:';,,:~:?":, • ":"'" "·'I·:;·" ..""",,·-t5>'':'''· ", ';.,. __ , ' "-,v'}.i 

tet,;' ,(jpd~hrin~ring; »h.#neviJ.sk«,,' ::".';',o*prof"sslo.n~!N!!>1!,pels7.'l'edd~n.-'1
 
~to~~U!)~soin;,~igter~od med fysiske }\", ~\,ne::' :)f;;:,::i;gU!;;).i~l:~{'~!~~r,~'~n,-':;>: :!'O;T~:'l:ft:l~t?
 

Il ' " k' ,;. , .. , . 'dl ,', 1'1' ;"".,>, "~,o "','''' .",,'("'\fl:lQ .. " 1;1"" ,.1 ,."'j 

e et P$Y .IS~~, tvangs.~l, er.e" ~r ,uus;:,t--;;1;r'~nf~::'-;J;;::jt"~f'rf%M'Jt~}?~~~t~'f:J"f~ ;'-f~,'f~W'?::1~;i~J
 
sel om sådanne lv<mgsmjd1er at ,l' '.', .8. Nlirkhenten er afuænglg af psyko~ ~'l
 

;••.}" ..';•.1.;'".""", ." i .. )~gens i~dSa\~,f"~;,f.9~ ~\,OP9å øRq;.;.' 
- iJftvI?II~Rogenoplysllinger e\ler tiI~':!,nq~~~ bi~rag i'illerSo?,I~d.iI~tslj~&~~, 

, slåeIser ,.'.; .. """ : ".is.romenhreng, skal allld Idslræbes ,,,' i" 

;;i :":j?~:'0' ::;r:~;':1 tf; ~~:: ~':;\ !~"" :f,-)':'~<:~;~if:}t~,~;]~~:~g~,e4::~iW~hW.~g:t~~{~t?0t~~,:~., 
,- søge at få nogen til at afsiøre:. ..' ,'(SOm kari bliv~ resullatei:",nr,liiVJi.f Hi 

fibe..~'l' g.·.. ~e.',~. il ... ·.e,...·.e.gc ..1e:.'".an.d.Fe.· ~ '.	 ....;/!.:I.:r;.-~.iriÆ%'.'ii!t. I.'... e.tt:.æri.,?-t ..n. ~1 .. :.~.: .•..... ;,.l~ ii~.:~.~~.}~.ii11i'.i.·. flJ.,r!;~!!'!'.'.~.!i.7l.i~ii., 
,!; liv,s~~~~e!~~~;' p~H~is~~" .reJigl~,~e/~i!:F;'.f~~,}J'~Yko19K~1~t~e .~qdtage~bt':~~,~
 
·eller etlsJ<e overbevlsnmger. ,," l", i"l',ho,l)O~ar.forlsonsul\~1I9heller på ""C;llfi
 

,. • . ',' 'l, andeIi måde etablere et klientforhold 'i~
 

·4, Psykologen forsøger nktivt <il for- til en sludent, som,hanlhun undervisen' 
.' hindr~; a!psykologisk vi den anvendes .."e!IerskaLeksanu,n~{e;!;:' "'0/': 'fi 
; i sådaryn~ ~~Yit.e~er, §oin ef aQg~y~t ~ ~).;'t;~~~L~~f.1:~::}!,:,·~:~:~~t.~~~Rt'l,li't~~:!:~~~1~:'t;M';;.;~'~::;~~ 
.t pkl.lIl.3, uansel angivet forllIåU.ii;'~'i,!;!'~Seksuel.birigangmellempsykolog'!, 

~;:{\:\i;t;-f:·':{-J::i:A'~·i\r~f~,~:::;.:{,;:~;:[f~j--:E~Pj?jl;t~.'~~'i;~.~{i~%,~;~~f~?j~.@~~~,+~!iM~jo~~g?~7~;~.f~ .~.. ~,. ~ 
:.,....,5.... '.B.V)~. p.s.y.,.kOl0g.en, .h .... d.e .. '.... .. !U'..Påt.•.g.et. s.'g .... I.}.;..'III""x'."'."''i.'''''.'.';;~'.'.~~t,t!j;\.~.~iI.~!'~.:l.;;;·($..~.l'.·:.·.·"*.',ui.·.,i...· 
r~rii~efYs'hi~J'&re~ari~var--f~r b;h~tit~lJ1!t, .. ·~ål~~~Tnd'ir~'iØic6do'~'··~k~' fe 
,'I "'".' .",g". " ,,' •. " '''''''Y';:'''0\'''~'' • i\l:",!,!.!lU h. "i

i Ji~gellerfad~ivn!ng Og.PåReg~;9t;;.~~1~~n~me.eIP l>sXkoJq~'~ .We~ •s:_j"~" 
ll',,~::itl'e.l.~.•~.rf~~J~.l1;~lid:~..·gt.jll.~~.~.· ~.'.~'.~.:~{\~~.' ~:9Ii;,:~~i;~;~~~~~.~~~~~~~},~k,'f~.c.7.r.l 

-- ,',,'	 __ :"--':""'c::',.,--""'__/J'~',":',(',"',-' ",' t'l: " .. ", """"""'·"',.,1',"" "-">':",',\::"1',:',",,"',,',"':',:'--~"',',"':',','

t, ~ien'teti ofu ~ehandJHlg~t1s(r5.dg!vhin;1{:.,~;~·Q,;~'?:·,(~~,J~~iit~.1't~I'~~1i,i.~15f('rf~j;I~,1k:~~~,:1. 
• ',. I' ;., r .i.' r:",':-" .... :";. ... ,," '. ,.; :;':,: A·:-'~ T;'":";l:T~ttr~rn'>~tf,?~~;~:~,i~)d·;i?ff~f!.f1!i~:;i;:tili\'~-,>} :"l:'--~;'~~')';'j'Z1 
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~ I' '>. 'f h~ I~' _~I ~~ I.:', \ t, '':~ ':~i'~t!R~~~~I~l1-J~~I*1".!;:;;i~;~:~l"f.~?'~~i ...,.. ~';]~~;'I'~ -·....,:.~~~:,j~,~i&:~:~;ftT:~T: '~, '.-.. i ,':I ~.~ . ,'r :>""': H:,: .'~/:~	 . , ,-. "." L ,'V,,-,,'T","; ""'''''Plrn'l'''''!l'l~mr,,,,,,.r,"'''''j':;''Ir> 

!, l2skolo en må n" 'evnr ere de ';'.	 14,Psykologen anvender ikke siri '. > . og andre identiliceringsdata undgås: " ' ~ . ~ånd ell~r.p~ i9iogt~~iIP:1~ krævej', jl'~ 
~""'.., ..•~.,.·_t·,',n" ..,,'.. ' . ',",.
i' følger. detkan have,.llVls.han/hun ir!.	 ansættelse Lil at sbffe sig egne konsu~ hvis ikke de e( uomgåeligt nødvendige. aJtld khentensJunaersøg~lsesdeltage- Il 
i~lOdtågetgaver eller, aiJdre;ydelserfra ."	 lentjolJ, ell~i idient,r. \,vis.h,,!llhun , .' 
(klie#ter,~doverh?~~~~~I;!IJF ;~ i:.'r; '. :. derigenn~ms",tiet,kli~nterisljn~tilU!io" 
r.;,.! ,.. }.~: ~~ ti'':''';'' t' ';, ,>;.;i{.... ~t~;~t-fJ;:; ;y:<~,',\ '.:~.' "'-.:	 nen~ relt~gh~d~r P~ ~pp eU~r2bpng~F 

13. Når det errimligt'åifå'reJevant, : tilliden li! erhv.ervsudøvelselii fare: , 
to' p~y~qloghik bistaop ,ind~? f9(pffe~t~,- f';" <';:.+i, ';~:i ,:,(:.. :.;:·jfi - ~:;~G,:~,t'j.~~;;.;?:mf~~t·;:';:~,U-;$ ':';::'~~r' 
.lig virksomhed uden elle~ med riuge I Psykologen afstår fra nnødvendige . 
: afgin,.skal psykolog'en pp!y~e klienten '.' unders ge sef.e er.e l~ndhng;•. ;"

om: ~~~tel'" ' ~..-\~ftj~i!-}t.r,·:: ~<,'> ' , ".' -. '.' , . /';"~'.i::i·, et ,',) ~j,,(~: 

IV. Fortrolighed og tavshedspligt 

Principper	 hedspligt med hensyn til forhold. som 
han/hun erfarer under udøvelsefi:al'Sit

GY Psykologen er - med de undtagelser, erhverv, eller på anden måde ~;t~~r om
 
der følger ar lovgivningen, eller som menneskers forhold.· Delle gælder også!::.

tI angives i delte arsnit - u~derkastet tavs- 2/selve eksistensen af'en klientreli:ibv,. '" ...
 

1\.~~~~i:~:1~~i~~1!~~YÆ{1!l,I;ri\::.·.~.··";:~;~It~~JiJl'~vl~~I1~{~~t~f~~
 
(J] Psy~ologen fastllOlder. \~feta~sheds-	 .grtipp~r; .bri me~ kli'tnt",,~'~aamlykke:l 'ij 
rpJjgt~H.' .p-~,~,s" ~a~]~~~,~e,r!~~~Il~~.rj~~~,~· :~ tidl~y,~re 0l?,~ys~i~ge~om~Idi~~~eJl"PJ:j L_~:,~ 
, kerer at $kade kilenten.)Jndtageise, fra' ,,' and(e! gruppen. hvis d,tte er. Ul gavii~ It, 
. iilYshedspligten gør~;; hvj~ åbenbare (for klienten.\{ ~l' ~tf~";.' ,':~f(~" >,~~: \ %r J~ (:~,~l" " n ~	 . ~1',~,J',,",;,"I ".'It;:;!JJ"!;'\:",~~",1';t'jo'~(',~l.f·, 
~Jarer fqr~ gge! for ~ent~h~eller anclre. ;1" ..,,[>;' -; ,~;~, ! 1f<,~~ Jr,~"" 1t'~;i- r ~t1 '< j~' -t ~;;' ~l 

i, men oplysningerne ml\' da kun ~ives til "!',4, P,sykolog~n mdherlter ikke'op~in- fl 
rden,.sbm:~ri st3nd.~1 ~~iv~rkSæit~ t' .~."~~ gerbm)ilienteB fr~ ~fu~ tideri ht kl1~~,5> 
i.adæki;'t~tiltåg l dei"'opsctedesiiuati~f" 

f"~CIW~~'1'\i'mljj"i~'S;,{" , , .
 
~Uridtagelse fr;i ,toiy~li.easpligt~ri
 

j
I'.""h" ,,,,., •." .....",',,', """""'1" 

~~øn~iXI~~rr~TUJ~%~r~~~t;'~iB~h:,:Y ~,.\':h.,,;, g", 'l·'· '> ~i,';"'f:c:~:;;\""~"~:,,q·;.~,,·~; ,,;;-.;:, f!& 
•.... pe.rs\"~~II~HnStit~\t.R ...n',~M.~.,,.p'~a!J.RlY. s.i.:.. ,j,,,,, 
."ninge~,sk"J1)le<!deAC1l:<!J1:l:IcJl) t!LYji;'lf,J.~ ,i';

.,,, " '~',,' >r;, ).'. ; "'; <,;,t,~,,,~>+,, 'ii"':.!!;.', ,.- :f-(~~,"1 "',"i:f't~'~";~1 "\t1';'" ~' , , C;' >+-- ,"':"t,~ 

"kil~~t~..n. !'Jlglvpe,~.j:!fl'!il~'l!M;~'i;Ji~; l,ii,[, .'.' .•. agltå~elays 
'i\':~~i~~~iY"'il'~Ø"'MW~ 

~r:ru~ ~ 

::q 
./"

'fUt~ 

- , .."'':' tens samtykke: ;rU'frerriylshiriglafspll:! l 
(ØI.:sykologen. 50111 anvender klientop- ning ener anJ~ti ";;~~ii;j~lse kræves 'i'~I·$. 

lysninger i undervisning, publikation' yndvide(~ en Skii.!\l!&. ~j!~delse, nf tlvi1~~~ 
eller ahden offentlig sammenhæng, , ken de\ ~re.mg~!.?y,?,f,P~', ~9F.~,v,e~ og H. 
~kal på forhånd h~ve sikrel sig Lilladel· ' hvilkenf~W',dy p~gjlll#,~høe oPta?els~~1 
se fra den. oplysnmgerne gælder og . kan anvendes. Det s~al ogsHorehgge ~ I
sikretsi~.at materialet er Lilstræ1<!'eli~t enyrk.lær[ng om~ ~"9.S"ll'rgr '?r~~~l\;'i:\' I 

~n,~f~~~~s~re,:' l<,':' ,. ':, (j:/~~t~~~~~:X:~~il~~~~I{~iif~~ :::.:': I
IN~PSxk010gendokUmenterer,sit! i;": trække siq tilladelse tilbage. i hvHkel-tc;l I 

, arbejdOi iiideho1der fremstillingen kun.' •. · tilfælde optagelserne omgilende slettes :;i I
.' nØdvenclige dala og iJdiiuelset· :. '1' h ,: (; :; ellertilintetgøres' j li ".I~'.i .,'!' ',;i i '" '+f'i'] l 
~ g~Jo~fu~l'.~~kiiftlige dokilllj~nt~t L;:l 1: Delpilhviler den,'def hht ~~~~;uel'tcir "~;!:j \,:.ihdsplue't ÆMeHale elie} øvrigt in'~teii:,~/op[agefs~iiie; ~1,tU~~~I'~t dj~~~ regler ',.j 

; ci~b~;;~~~ie;~~.ga~i~~i:.~v:~~:~~_'r;~::r:1~~~ei~~:Z;:~;' ;t~:;: ~::,.,:~' \: "';~ 
lj t.idig ~retnlæssig !~dsl~teIler~llg~~W;(h;k~{:!sd~~}li,lsX:'f!!!\e~e,læn~er~,~r i ~t~ l 
:' malenalet er umulIg,' ,'.:. ''',lj ,; '.e;!' .. i'tstand til at udøve,denne funklton. over- . 
~"{::?Æ'!Ltt;?;:t,~;KfJ~fi!ff~l,;D~~'f~'j:h:"P~}},:fJ:'g,ij~:~~;~~~·~l!~:l~f~4~.er~r'JiEUiJ~~'$~hitt~'rig~t.:~Kåi .uti{'
.i'~§~\:P6f&C~iffr~!~rgffi~rirh~d:l.fJrb{dd'glIe:;{~~j?1[t~!;Kin.~iWrtt:illl~V~t'Qiffi;~~~tlli 
ij :!>':,Y", ""'>:4~"".::'!,I.-"" .,,, ,.j/. ~~J ,,-"".,) ";",f~,f'1',,,\+"C,"j;ot-!' \,'~~, "«:"'? i""j,';".-:::,'·'l' 1i:!J"l"'~"""<"''''"''': :--:';';<j;l ~"t?:';l") --, "'.' l' \
 
~ rri~d iJsYk~logi*turidersøgelse~$lg,;:':i~~ll~~!ijId~n"pet,sl~g!W~ewedd~~~s '.
 

i behan,dIing tUser psykologen, at' :; " ':.!',; ~Qt~h{u~d~~s~g"lse~del!ager~ri; >J
 
;"i~,;erski~t,By~r~~skoJn:s~ !ræ,rr~lW~9f~~~'r~~4f,Ki1ffrl~i~~;~~t~
 
l;'op&itgsgi'!~fTn;' ellerA~ef f;~t$~t.t~q;~~~!:!~~~:i!li~t~.(tIc_ •. ,-t;~,,- -.'---Q- : .
 
l psykologens Jllstrukhon. hvem pa mslt-i.; l,' er mmdreårig eJler, anses for at,være .. i,;;~i
 
! lutionen; som har ansvaret foimat~ria~ 1.r~J.;'af ~W;d. tiliiliag~;;~h' på sig selv.;; .
 
, '-'", ,,'.,:,', ,c' ,",', " '/ -.'..' '.', 'j' ,:'"","-)!',,r" "':! '" ..> ,'tt:"." .,.'" ;'." "" ""j,,"")' ", _'" ",'.,~'-}

I Jet og dets opbevarmg. pil hvilken.·.,' "·$Jt,,',~indhentetpsykologeil.linder hensyhta,iif
""~' ;'.. ',':;'"'-', ".': '. ',' ,o>"~ .:< ':" -:'i''')'1i"tt·,,'''~~'''~r~''~':Vil'rT''0'''·'L, f f,,~>i; ':;;';".t'i"'~~:1';' <-"p"",~, " ,/q",\~;"d. 

f.;~~~e~f~t:l~ t~::f~~;~I~~iU~ll~~~j~~~~~t!~~:ii~~gfi1~fo~jt,~~~; 
l',:~k~... ,o~~:e,~N~$:i:Iie~:a·~glver'6'f~'i!·tt"j"':~;Y+\~i;j':W!.~;'i~
 
i;.<itln:de.!tciijls~ skal xid~rHI'
 
! ændrltige(j derlllJisvarj]g~s t '.
 
i hoid;,belie.gælder,ogs~f9{ d"~t.i6
 

~1~~;t;~:~f~;t; :::':: ~~~» 
~.ye9 oplagetseat k1ierite(/und, 
" sØg~lsesdeHagere p~ lyd~ eller vid 
',"""', ,'."-",.; ,'o ,'~;./, " ,"o , ' ,', ' " 
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V. Psykologiske metod(' ,	 V. Offentlige udtalelser
 
undersøgelser og udtalelser	 ~ 

Principper	 skab af psykolog. tilstræbes saglighed 
og nøjagtighed, 

Principper	 Udtalelsen skal være afpasset efter sin A. Når psykologen udtaler sig i egen

modtager.
 

,- - .. - • ',~' ~"'-"F ,." """-""""'''' ',.,,-...~.~"'''''ll00A, En psykologisk undersøgelse skal Præc,iserfnper og ekseme,lrr:,;~ ; _' "\ lid og s~eci~~::~titJ.(~qc~pnge!lm~:~1~ 
udformes ud frn en formuleret problel11~ @PsykoJogen er opmærksom på. al , ", , ' ,,' '," , .. ik1<ehaVekarakterafteklaineeI1et\J;VM 

stilling og under overvejelser ar for psykologiske hFl~ipenlldler og teknikker 7 I, Psykologen informerer ~m psykolo- indeimlde iøflerom s';'rJige resultat~;'~ ~ 
måls0cnlige metoder og handlingsaller ikke beskrives i offentlig sammenhæng gi og psykologis~ erhve~vsvirksom- "; ,', ,Ved an,!o~crrln~ ~~.~susvirkSO~;t/ 
nativer. på en måde, som VJ! formindske deres hed på en s~dan m~de. at misopfattel- ,'" hed el.lign, m~ annoncen indeholde:',,,, 

'.'" ,,,l,", -r "",." ...."., , c', ,'" ."_:'<''''~'.''''~'''' ' .. " ..-"l·".-"-,,,,~.,{.; ,-~.'''.1,'i!t",,·.IH7''.'r,''' -ot,~{t'"r\1.S' ..t ..

anvendbarhed, -rc..j€).t ~~k ser eller skade for erhvervet eller psy-' :, oplysOInger. som'~r;,hødvehdlge fo" ' 
(in Psykologen skal tilstræbe al formu r ~ kologien undg~s, •. ;'. ;,.' ". kursets indhold og millsætnlng li 
~e sine udtalelser på en sådan måde. aL D, Psykologen vælger selv sine melo- • ~::. :;\g:'S,j:~.;-:"I-§~'t;f's~;r0~~'}1~1 .•·: ~:, :.:.};n'~~f!·~:~~~:~':~d;;f,:i~t~ft~IDkohiinJ~~'~~"'0;j,i:i1~i;~I·t··~···, ..:,,~'I 

de ikke kan mlstorstAs eller misbruges.	 der. , 2"Psykologerl ihdgår;ikke'; enoffe 
'7},'I.'t,~,,··lrH'i'7'~~:':'i"'- ,~,~.rrf':r[,!7"?~7T'>')'~ ..;:-.,.,".,.,_,._:,~ '''-:'-:' __:'',',,___ -':." _,,_'c, <..•.... ", ':: ',.V',"-"",- ._"p_,~._.. '.-";-.-.;.-,,_.. ,.-....;-,,;. ",,":_ (j	 L!i~ ~~~a;t i n'J~~erriedietj f?r~l~dels~:~ø.f2"J'st~\l1i'g,,'(IJ, ~\?i !'r,!!ciserillger og,elci~i!Jp,li'~,L, ,..i luej udtal~lsesjndhql~nlndlilgels~r.: . j	 t'med kritik'fra eh klient;hvul delte ·J"i1\'''npalter.h!.V-l'give

'; ".) .. fP,:f"''''<'i' "'. ;" ,". '.,. -;!..,h"";::':+"~;:···":-;,HLrt5;'("'~:h'i:'.~~·.";;;"~'-:'k:7-;'i1''';'''''~':;:;,' 

!: i";;,;[~~~: ~J;,:?): :::-'i>:')';:>Wri~j~t;,), r~: !':.,;{,:[\ -::,~_~~r(~~~f_~rn~ !d~e~fe;~s,;~~~~~~??~~_:__~~	 ;' bryder reglerne f~r tayshedspllgt; som J:i.Jarmi'i:;,(ft:sA)2i1'r;;~;:;"l~~~~~_i',f\:i,<;-::6;;\?g

1il.. I,udlalelser.mdg1u:c,k9nsManne "1:.,,<, el;ltgn::umuhggør.sMan mforlUatlOn, '. 
.,), .... ' 'l'-'d-',"'" ',! '.' ..... ,0.._ !"', t",:',.", ",,,.,T-,,_'',;' .- .. ".,.-.,-','-.,,'..- -.:,':	 ' ,'.;. -' ... _.," ... .' ...-: ., :,', .: ": .. "'-.. -, ","::: ; dee,r,:~i~et i~2n~iPP,ernei afS?:t IV i.: 6, E~ ~~~t;~~~~~i~:;~: i,~g:t'~~~~,~ 
r.o.p~.'.',t.,f".,}P"	 ...:' ~.~F~."i~.~'.~r!.:-ttt.·.r;!...::,t)?f,:Æ';;~,~, æ~e.'"t;.~.$,J~. ',.'!.,;~. ~le t,.,o,'.r.,cf,},-'.i,?,.:.,.{f,:-,i.;'(-.'~,),_~,.,~.~.\.e.?,~_~~.!~'t..'.~ ~.'~.'~.{$r.l,Sj~.~
' ,bl~~s.,IUll~gen?~;f~ti9~Pfaktisk~!j";\!!i't 8~~ll1l,~;eHlfa;!de;~v~VI) .artd~'If <!M'lYi~ mjiS~~OI~geri lihdgit;~ ti 6PJyJendel/';;:§{;:;ftip,'~?'~jd~t~':~~91~f~dfud";#;1~~~~:i~:'~~~

flA)} offentli~e ridt~elser får ka:ak,t~r :U,,;~~ hapslhend~s~g~~I.e~~~ti~,hyi\"ei1,'Iræi{~ldb&~~tt~~r~\'~!le~(:~d .• ;:~ ~J;i~wrHe;.Xl'taæf.~~l~~~i ~fd~6~~ji1'j 
l 'i~ijjlf 1I~t.ill~.l.se..dan.g.iv~~ 'Ø~:s.fdr;. i1I."":.;jji!\...h~røM:Ji.h;;f ~:~~t;$.·.. lriJil.l';UM§~ ~t.·.id\;.i;' 'i t:P~T!ll~~j~~~~~~',~A;jrrJ!"~~t\~!;:i~;~~,i~r~i~~~~~'~;:;~lt~~ 
"; , -·~·:,.-r:' .. '-~."-'--_""F'" <~tij'''!l~ ":'1":' ,:'-:' ;,,,::',h'>- "".' d-T~', "{" .'- -' .:.p,., ""',. '81:."( "'_"','/<J, 't'.'\+~-' .. :'ii\''Y':'' 

,'4. Ved annoncering oplyser psykolo':",;V\1PEn psykoWg forsø~er Ikke al tin
~i ..~~~i111!~:~~~~1!~lb~;~~f~;~~~1j.!.;r';r.~.nA ..i.tr°it.·..~l~r.l~~. e.:n.·..~.i;.·..e ; g~n,k!,n.navn. ridresse, lelefonnum- ';:' ,;,; ~J<1<e eller himlre 'offentliggørel.. ...•. ~.~JhJ.rk.I.~i.1 
r;~ y, _sin.u~dersøgelse1:og;: agerseli;.ij~A" }M· '1d.·g~~rsig:9~~i '~~ ;ø~.~":~t(f~~~~IYh~~),Sf~.:~.~·I;;:~1 . j mer, e!~~suddannelsestitel,lrieffe;:');ki;itik,aOiiliislhendes arbejde;.,~· 

, 'I .','" fd .,...···j·d 'kk ',.",." " .. k'·k··'·' .... ,";,··l',·'	 ! ~,~,:; .. ,. " ,... ,·.·;t ir ,:-,,-,,<,·o":'iF;~8_',:;-~,\":r:-;':-,jlfb':Ht#o/;.:Jt};ny,; ..,:Jt:i-!l};ro s uuunger a en,og oV,er a er)) e i;" I~! .. :; JnJ.Qrm..1.tion ,er. arre tLi~~r::·~',!'(:'f~'-~~/··}'·· .~\ ~ ... ."',' '~-:*i'I'A:A~+' :" !:: ')"if;f:1}/;{~Jh:f ,';;'",;\k1;ji1:':~·,\,:~,::/~~U;~{ij;;;t::f;,~L':1' 

M. ..g:.ti .. ~a..JbaJ~'1g.~iSåf.e.'.;.'~.'.s.·.:.ik·:',;:'.f, ..!.~~.,.· .. :1}'J.;1·kk·.·.·.·'.·".';,.·:."md.~i~..:1tfd ..';..i~.~rt1.t.,e .. J.,:mp_s.~yd.~~rrg\".!~...t.'~.~.·.?v.·;Uri.; .• ·.·.·.·t'~].'·y'~"~~'b~.::r[~.:;~..fh,:".fk.Y.'.'I'~i:' .. 1.~e~.\;'~.~?:.>:
k~iled~narderir'1·dti~ra(M~lse;;r~~f..;p;~~fi·~b ," e"er~-oretå :'6~:#ill"eti· -, ~'~--hvF; 
, '. "1'~'( ';;a.f , ...., ,- ,A o ><, -~'\;;'''~~j'~r'i'IJ'-' -. ,.<Pi:'~~-Ut0~'" i>§f _ .•" ......•. ,,, ..c,g , .'-. ..;	 VII. Professionelle relationer ,. '" 

bør(ogs~fremgå)orti~~~nitiel"bl·'\'.\!\I'"	 a' uro ehaf.fi!citehåi'ids ends. .;'l
·;øj{sked~~ij;de~l~~t~t~;~tii;~~:aiI·~llitlld;e'f;rerenetleha~ tY'" >'" ...., " 

'g'l.~!".:. Siøfsiefo}~igii~hItl-;k~{:l.g~!. \~.:.'; ,.hdid.'!,De~h~,b~slenfui~f~e Principper anvende andre erhvervsgruppers kompe
.~~~!~~hk,S~Yk~~~~R~~~~~t1'?;V.~~~~;~t~'H·:~W!~~~':~.,"!,' ~<',:,'~'~".~~"",.'-=' tence, tekniske og administrative ressour

A. Psykologen respeklerer kollegers og cer til gavn for klienten.
 
.1 at61ogiskefgr.hold!f!ii1l\,0P;!i!l('it ",., ' andre erhvervsgruppers særlige kompe

,berfsQm Qmhart\ll,~~jI1ørmåltte\,gg., 

. ..., .' " J'!~'" w"""S'.' .. , 
tence. forpligLeJser og ansvar.	 C. Psykologer giver adækvat oplysning lilI v'" !l~lf~ ,~W.;1:,i~.~:V~~j~'{'Hf;~ilft~.W!~1~~~ii~~:·t~ 

>il .'~ ,'Efter, ilt iltbejd~( e[tidføif.illlfqDli,'	 opdragsgiver og/eller berØrl pen;onale om 
B. Psykologen er opmærksom på, om	 de etiske normer og andre forskrifter, som~ ~ IietT!frt.kOI(;.". e."ii".nit:~o"}.~\.~.'.eH'.V.jfn.'!di. .··,:!:.krq'i'~dt~~,f-+~;P:il,;"',~e-"'1P';; i,,0"';""t~,; 'it' .~.::t,klienten om sin'bpfauelse bg en eveili"	 han/hun i sin behandling/rådgivning kan er gældende for psykologers arbejde

i '. ~;~~i' 'i;.,~.:,;A! ';" ",.," -c ~:':'-;~I~V~lF~) ~:'.' ~ ,,> ,~\, !j~~ 

":'llIV-. 
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.. '" "J,';"',.,!!,?:',;-' " - ,~" .; o"~ 
I 

" .' - , rpJ(Q.. lA VIII. Forskning
pr~ci~~ringero{~k~e~!~i~; .' ,.' on J~ed en anden p~ykolog eller kone.) ~ /" ;"L,h tiLMI 

'~; ';; '.'; 'l:i,·:J:: " gerlandenprofesslOo,aflalerhan/hun « ~~ ri 
.1, ~~ykologell s~lIer,nfp~ø~eqe psyko., med klienten, at vedkom~~nde kon- ~'l( Iflfler C. Psykologen har ansvar for, al forsk
.logiske metoder, ~eknikker og,Opda- ." taktes. og oplyser. at et khentforhold ningsarbejdet gennemfØres i overens
gelse( til r~dighed for kolleger. med først kan etableres. nål' dette er sket. A. Psykologer, som arbejder med fo",k- stemmelse med videnskabelig praksis, 
begræ~sninger kun uo.rho.,~d til del, •. ning, skal være opmærksomme på, al deog en fagligrurdering erf9~el~~~I.A'), ? P/ 

; som reglerne i ophavsr~ts~lg sammen- , :', .<~~:~,;"" c::', -> :' -d' .... valgte forskningsproblemer og spørgsmål D. Psykologen skal redegøre for menin< • '. 

hæng foreskriver. ;:, ~lienlens samtykke indhentes. t.::::. f0rsl og fremmest IlClyscs på en sådan gen mcd forskningens rcsull:'Ucr.
 

'. '" l; 'i .. , l • mden psy~olpgen konta~ter andrei :",: - måde, al de giver viden, som knn frelllme
 

l! 2. ~sykologen anveri~e!i~un sådanne tsum har.eller tidligereha,rhaften•..•.,.'•.. udviklingen af menneskers livsvilkår og E. Ved dyreforsøg skal psykologen
<..••::.••••' •• "'.' 

: erhyervsbetegnelser.som uddannelse, behandlmgsnsæsslg relatIOn tI] khen". .• livskvalilet. pflse, al dyrene ikke udsællcs for unød
l legitimation og ansættelsesforhold len., .. '; "';"'>;"1".', • . '.""':;,.• ;,.:. 'J' vendige lidelser. \.. "'tf" . > ',' :\l",' ;"',",,>:"'.'.·:::':-";,::::,:-!;-J.,\1.;"",r:,'h ~ "";
. berettiger td. '.' 'I 'J: i;". l .. :: "':\; 'J;::' y <;.::'~:,;:~'i:,-::;-..-,~~:;A":,;E)~\~/l -!:;r l;: B. Psykologen har ansvar over for dem,
 
t I :~, : ' ' ,": ~l ~':, ~ __ ~ som er genstand for/deltager i forskningen.
G~SYkQlbge!,i~~eri,f~r en~oigatiiÆ>.~t~:,,
' "~sykologen afstår rrå,usa li ,y,urde~,;oh. soin ud fra e~ etisk,sytis"iIlkell ~1t~,~:~'.}:
 
'l'rg, ..... olleger, (,&dei~saf?eIdel mep,' ii .. sætter s' .r .smårve9.'pig' nls;itlooens'q
 ~;r~~lse"in~~~ ~~ 'e~;;':Pl~:' :":f>i:,;r~id:~i~1et~~!-i~~;2EJ~~~:~~:rl~~~ , lr~ø.~ersagli&,kri~lk;;i.".;.?,.;.·t:.'.' .•' i' '.' ...:..·.årbejdsmåde; søgerai Påvirk, r', ani';'~": 

. .skal for.skeren angl~e forskningspl~. ~ '.~
 
, ;joi~~§~~I~~e;,I§~~;i~Wop;;'ærk"" ",., sall~n~nll": ~~~:rr0~t~. ~~t::=~:t' 'i . f. Psykologen forelager ved planlæg- nen. hvordan delle skal ske. . 'i', ~
 ~ l SOmme pil, atenkol,legabryd~, .' .@jvis psykologensansættelsl sl1i!kY.'l ,ning af forstmiilg en vurdering af,',. ",:,',:, , \-~"~ ':'c ,:,::';~::',~;;_',:_;'.ifri ':, .: .' . _.' ....~ 

·P~Y~010getikk~~.s#,!,6,~r. ~fter i fø[steh;Y;:l1)~~føfCF afhanlh~nJkKekPntijgode?:fhOV ~von:idt proj~kl;"ttilfredsSlill~r~?efag,\:;~: j)e~s~n;i d;r~a~!.~ls~S l:ivl om;: ;;;~ 
>IMJ I ·.;~!Dgatig ~~mm~ll,;l,r;'d Jti~kgael1.a\lF)iW;~',~'1.'l<Ji~n!~!,s l!'t~r~s~eJ)giif~Øf~s·~,t~t'li\))rlAU.4o( hg·euske krav, '. <, ';~,., ,;", >'·.hvorvldt ~n undersøgeis, tIlfredsStIller c,) 

,.;. !,':k?~,~ere S,Jt?~tl()~e~,;::.n,Yl~~,de,~t~.,~,r,f';:il~rq~~;';,:~"c~n}~~y,~~.~!~~~:!;\r~_f:~~~~:,P,~\.~ft:!,1-:~~1~ .)2Ff~r)~i;fo:sti~~~;rOjekl S~;~qf1 j,;f~~:~~~~:~;~iI~~~ lo~~~~~g~:~jJ~~,.fiL livtrlOiing
sl

øst, meddel~rv~n!, kOIl~t .. ...i~l.,.j.).).'.*.·.lr.'i ...~ .... ji;;.l".'..(!'.':; .".1. ,;1cij!.'.ii'i!S!iP...).;,r.)'.f,.l!!'; ....i./i.•~.·.~.)\;.,;.;'.;.!.,ll .m.U-t \'ga~?, \'t hilli/hun.agter ~tfj-cnu.øie shj\'Wl/9; 1:'11R~~~?1,?g:"R~f;;~ii!il;~~$J;at ~t~~1T'~ ,'~~9! .i!l~,4~j-lotelageSeiI v~i:d\,iihg pr,;Jektb\,skriyel~e; ~QJ11, ~an ~orelægges et;]
I Jgiuk over for etlkiIæviIet; HVIS heller··'y!rke, SOm,.lfæne~, ul1derY1ser.e.Lh~.~" .nSlkoen for, at enten selve datmndsam" fpgetisk rM. Projektbeskrivelsen skal . \~
I ikke denne adva~scl n.l~~ørel·,en':, ::" ,< v,ed kur~,~r m.v; ~:t~m~nme.d ~kke,-.: ' !ingen eller resultaterne i sig selv kan ' indeholde en redegørelse for de faglig- -: 
! .acc~ptabel ændring, .fr~l11f~re~ $pIJk-:- -" psy,k91oger,ma, j]øJc oyervcJel , olU ..;~ ~l' komme til at få en utilsigtel og negativ etiske problemer: som kan rejses, og"

l;keii 9~e: ,for næ~~,~~:':Itifn: j' i";', L~ ,~:.:: ':;' h~~?~~e,t,Ides,d~}~ag~l~e ub~r~"lti.g~tk.an effekt for de mennesker eller grupper. hvordan de faglig-etiske kraver plan. 
t" .-,::~.~~)?: '. <j;:: .. ',' t ;;.;;c'.;:;:·J~h:~::~ '.'::': ,~,:,'1' :., -J.~; ;'\.:" ,gt.v~ u~d~?,k"~ft ,at tt~le:a~ra~~n~ntet. sOJil danner datagrundlaget for projek~ . "lagt vaJ~,lag~L, ,)<',:" ",." <,:",~ 

,c'tet. Diss:IDomenter må vurderes ,j for~' ,.,,' ~".;"f' '.', :-';.i~I':;,::,>,,!,,:z",~::,:,;':,;~f;:i)~:·:;~ .,},:'<;;1~,"'ls,.en psyk,?l,~gb~1W;k~!!~~H~,;~}c' ,\; ;opf~\?er~~ ~~~~" ~~':B)~;'tIM~\~, ~~ ps~-, 
i',h~i?!il:rriuligb~d\,r f~~,'atf~r~kringS',;@ ~Ile pe~sono'ply~nl~g~r registreres ,; .'lirfif ,1,~}~11e~;~ ,:~~;~:-?gW;~?~§,~,~~~:.~~~r~~::,'){,: :\.~~1~~?lj~~J,~,~~,~(rfi~~~:~,::~:};:7f>i:\:~~i&~;,'tjf.r(t.;{'!/~ 

~ ~111erede ,har en'erhve,rvs1l1æssIg,relatl~,:' t;:n;,'(:f;'»W;:~*~lh :~,~'i;::#';~'~1\~t~X;(f%'s, :·f/'i~,,~r{ ~'3,~,~-'" 'J~ .; projektet gIver kundskaber; 'som kan og lagres under lilgtlagelse ,af stren,u.' 
I >->cf~J·; 7,:;; ::i ;',,,:};:'i :ft,!~r.flr;::;'Y,'~ i> :'i~ ':' :' 1~' '\:\~-"!"i~' \('::'W~:';;!i~\;,;W,"~f;;L~l:::;,tl{::~/'_f1tsJ?:T~ ;t,:,'~, ~?:"(..' ::lJ'\:t:"\l ';fr~nin\i i)\~iinesi<els hvskvalHetog ii •.~ !ortrotighed.mrapponeJjrig~Hd 

:.livsyilkår. Risiko foi'litilsigledenegali,i' nier, som umuIrggør Jdenubcering 

;~~~t~~~~!h~~~~~:T:/ prol:kte 

t 
'. ·~~~:!:t?g~:;ii~;tt?~~jT:tø.;~t;~ 

3, Nål' forsknmgen k~nantpges at. "'", ,! '.muligt.omfang ljay_6.111f~nnatIon ~m'l'':~ 
fremkalde reaktioner hu~ undersøgej~:· ;'hensigt; nietod~i hg'i'cirv'~~iedeeffekf~;~ 

,';';.;; \:t; '!-~, ':'t :,~~!:r'j~;~:t?r::§~~H~~~~~{~~~~~Z~tt~\1~\l·:~;:H7 -~~i:\~~!jg~~';~t1~ 
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"~dtægter for etiknævn
 rrm~l~)'~':tIJ?'~;'~4~~~i~;~~~ri;mfr': H~,J~<'-l~·lql~f0~~~f.;~:ID·~~·~>}"i ,i-[;:.} :.~ :;;}1 ~i~ i·j;m ~;~ 
?e~,M,~r8"f~~~~'~~!&gg;,\'J!,~~xr\8,~il>~?NN'i~ ~r?!,rsØg~ls~~d~!t?gersn,slåri.~fitf·l 
,is!'~~i!!j.U'.,. ~~rsø.~l,~~'i'i,~\~!H'~l!'~#f,'!Si!~,i;;i~iPI~l:~~~gr~f~g!~~,~'~1lfF$~,.j! 
:kan tæilkes at påvuke"Yilhll\.eaen 111 at . ;:,k""'Ui', i;:."'>'''''''i'd9'.t;!''',i?*'''' ,,1l"'1 
.~4~~~gif.i'j:·J~;jgt:~~nYj~;lij':_ill..'BII:,·~t:Gf: 'k~.!'9~Hfj~J~Ji,.tmd6U~g~~~~~:a~~r~~~i'~e1~,ci~XH 
1"'''lZ'''''''''' "'\;.""~""i"~""" ".,.," ,'".:" .. ,., """., ','"' P''',,:r"!.f' "f!:::*1,hli~~'k.~).',!.:f:,~n '~t',,;, ,.L.b!I._ :' ~.:tM.;'t~t:..'F1t.,~t.'#~'! .. ...r,.e.-f;,lJ-!ld.~~l. a.g..H;'.~J.;;f,l-b.,..,..ir.:I.~~.:1i,b,j'r."J:1f'" ~1.n.'. C#e~..ig.' .Qll~. . , ,d·"·"···.'.·, ' "'. ~~·o~ '.~·"'ll"t' \·:9,', '.;;r.',~,;, .' "c."."' '·"f.!:("'~'-'-·"·c"·"}'-:'-',·'·n·:;'" ·'''·f~·;'''.''· .. "-">i>...;d,'t"<u",,·'i ··.·.-'''!,··"T'.: 
['7: ._ersoin en klieiJt~n(lg .. ,somun(ler,""Xr v;erge,lfoi'myndiiie:må iliformeretci'i",?:,~jI~
~,·j.sø~el:~,~del ta' ·et:·f·t~-~f~;&·~~rir:'rids~i~;·!:if4:;~$-rili1,''''·~~,lpE~'·illijbiil,,;·tfj.~i\'gi:;:g-jlf',d€fi~~ 
:ite$;for,n?liet,~om:iiJ~'~r~l ti~dVen:.'ii ':\'lJ~rø~~p~~s~n~~i!d~;~~n~~II1~~0#2; i\ 
,dIgtledlen erhvervsmæssIg ydelse 111 : hentes,," ci ';'''' .,;"i::" -F ":, ,. 

~::< v~4k~~enQe:~,90i:~@~~g,in~_~e:~ i,',::,'{';,':;!'~,{:\'W}I~L~:;:;~,t~k?;,~;·;Kt~~t'~i~:)~f~..*M1ti~1_!:} .~~:J,::.~ 

!,;J~,~~t~~1a~~i~~1Nif;1~0.h:r1:~~;,·~t~,~twlt~w1t~i'~fffi~~!~1i*lrl

f~~!l,!ger under. fq~lI-!~rl,!!,}l).glxer, rak;: ::;\i\lll;1!(I~~~.~~~s~J! g~~e$,1~!ta~e\!e~~iilfl~jli~~ 
lUSk valgJnhed for,denefikelte.'·",c .j' . "-,~,,,.:I"J.;: ,"r; l~;, ':iI>",,1;1 bi~lih~j·Ijj,~ it,h i,!'i:", 
:. ":.'r:·i~.~:;t~~\~\i' 1, ~·tf~i~~jfJ*i.{t~1t!it;~fJ~!;:,*';:, ~~!~ J\~ ::.;~'~'i~ (~~i*~:ri,~~~~I~t~~~~~m~lli~~@i[fl~~'A 
8edmd . '.... af onneretsan);;:(;at elo Il øreun(lersø e~sesde.tae~'j 
··I4<~tildeltageis~;fJt<?is 'in~sro ek;;,~W!Øg'ilV.Fi'e af,ull ersø' ~1$h(r ' r l~f)lJ,;j 

.t~~~altors ,,!,~~X$f~;s~ci~l varsom, ','1,~e.rørte P,ersope~ i;r,,:,ultale~lf:;<",.[ ij~i'.: i 
1':·<Ji:f;i.! lff, "'i' '," ; ,,;.lS~'f';:":~'-;F"'i\·) ,~;-'"." " y' ,., ::'C· i ,"'. :1'" ." ':V',' ",;",. "" ... ; :t;t: .. '!)!' <r.O'C 
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Alment Ikrafttrædelse \ "
 

Psykologen bør gøre sig bekemJL med Ovenstående regler. der er vedtaget af 
lov om offentlighed i forvaltningen (lov generalforsamlingen 12. marr~ 1!?89,
 

572 af 19.12.1985) samt jostitsminisle kan ændres ved en generalforsamlings~
 

riels vejledning om samme lov af 1986. besJutning med almi",(I~Jig stemmefler

hed blandt alle foreningens med\el1)mer.., 

-" 

~.>';!'. 

§ l. Nævnel behandler alle tvister ved
rørende medlemmernes faglige etik 
under deres udøvelse af psykoJogger
ningen. Tvisten kan indbringes direkte 
for nævnet elIer ar foreningens ledelse 
henvi~cs til behandling i nævnet. 

Hvis nævner finder anledning li( 

idømmelse af sanktioner, skal disse 
overgives ril foreningens bestyrelse liJ 
iværk§.æn~lse. Inden eliknævnet frem
sender 'sin afgørelse tB bestyrelsen, skal 
parterne have haft lejlighed til al udlale 
sig om afgørelsen, 

Nævnel kan i øvrigt behandle sådan
ne sager, som foreningens ledelse til 
enhver tid henlægger lil nævnet. 

Nævnet afgør selv alle spørgsmål om 
sin kompetence. 

Nævnets sammensæt
ning og funktioner 

§ 2, Nævnet består af en formand og 4 
andre medlemmer. som vælges på 
Dansk Psykolugfurenings onlinære 
gcner<llforsmnling 

For hvert medlem vælges en supple
ant. For valgene og funktionstiden gæl
der reglerne i foreningens love § 10 sik, 
2 b og c. 

§ 3. Såfremt et medlem af nævnet dør 
eller af anden grund f.eks. på grund af 
inhabilitet ikke kan deltllge i nævnets 
arbejde, indkaldes hans suppleant af 
formllnden. 

ri
 
Gælder det anførte formanden, fun

gerer del medlem. som har haft sæde i 
nævnellængst, som formand til først
kommende generalforsamling. Har flere 
medlemmer samme anciennitet, aFgør 
formanden straks efter sit valg, hvem aF 
disse. der i fornødent fald skal fungere i 
hans sted. 

Den for formanden valgte suppleant 
indtræder i formandens forfald som 
almindeligt medlem af nævnet. 

§ 4, Formanden indkalder til møde, så 
ofte han linder det påkrævet, dog 
mindst en gang årligt. Fonnanden 
bcstemmer lid og stcd for møderne og 
leder sagernes hehandling. 

Formanden drager omsorg for udar
bejdelse af en årlig redegørelse til gene
ralrorsamlingen. Redegørelsen sknl 
forelægges det samlede nævn til god
kendelse. 

5~ revnet er kun beslutningsdy li t,
 
når alle dets me lemmer deltager i en
 
sagsbehandling. • 

ArgøreIser vedrørende sagernes fore
tøbige behandling og forberedetse, her
under beslu(ninger om indhenleise af 
udlalelser fra implicerede parter eller 
sagkyndige, kan dog efter formandens 
skøn træffes, når mindst 3 medlemmer 
har deltaget i behandlingen af spørgs
målet. 

Sager kan ikke afvises, med mindre 
alle 5 medlemmer er enige heroIIl. 

Beslutninger kan almindeligvis kun 
Lræffes under medlemmernes personlige 

40 41
 



fremmøde. Når formanden finder del 
forsvarligt, herunder især ved de i stk. 
2 nævnte afgørelser, kan sager dog 
behandles efter skriftlig eirkulalion 
blandt medlemmerne. 

Habilitet 

§ 6. Et medlem kan ikke deltage i 
behandlingen <If en sag, hvor han efter 
retsplejelovens regler ville være inha
bil som dommer. 

SpøcgsnJiilct om jnbabilitet afgøres 
af nævnet selv. 

Afstemninger 

§ 7. Alle spørgsmål, hvis afgØrelser 
ikke i nærværende vedtægt er henlagt 
til formandens beslutning, afgøres ved 
simpelt slcmmeOertal. 

Sagernes behandling 

§ 8. Vcd a!le suger, der angur navngiv
ne psykologer, skal klageskrifter og til
hørende bilag forelægges for den 
pågældcndc med anmodning orn cn 
udtalelse. 

Nævnet afgØr i øvrigt selv, i hvilket 
omfang der bør finde skriftveksling 
sted, samt hvilke øvrige skridt til 
sagens oplysning der bør tages. 

Nævnet kan anmode sngens parter 
om at give personligt møde for nævnet. 

Klienter, der har rejst sag over for 
psykologer, har ret til at udpege en bi
sidder. Bisidderen dcltager i nævnets 
behandling af den konkrete sag. Bisid

deren har taleret, underlagt reglerne 
for almindelig mødcledelse. 

Bisiddcren har ikke stemmeret. 
Nævnet kan - af egen drift eller 

efter begæring - indhente sagkyndige 
udtalelser, herunder juridisk eksperti
se. 

Såfremt en part i en sag ikke efter~ 

kommer nævncts anmodningcr om at 
bidrage til sagens oplysning, herundcr 
ikke overholder en fastsat frist for afgi
veJsc af udtalelse. kan nævnct cfter sit 
eget vnlg enten afvise sagcn eller 
afgøre denne på det foreliggende 
grundlag. 

~..... ,
\"', ,Offentlighed '~.. 

§ 9. Nævnels møder er ikke !Jffenllige.
.; ""t 

Parterne i en for nævnet verserende 
sag har ret til at gøre sig bekendt med 
det i sagen fremkomne materiale. med
mindre dette strider mod lovgjv~in
gens rcgler om [avsl)~dspligteHer pri
vallivets forhold i øvdgl, eller imod de 
af Dansk Psykologforening ved~agne 

regler om lnvshedspligt. ' 
Nævnets interne notater, korres:.. ., 

pondance og votcringer er undtaget fra 
ovcnståcndc regel. '>':l'. ,~. 

Bisidderen bekræfter ved sin 
underskrift på tavshedserklæring, at 
han er forpligtet af de i denne § n.ævn
te regler. • ,. 

1 det omfang det skønnes påkrævet, 
skal nævnet over for parLer og tredje
mand fremhæve, at deres udtalelser 
kan gøres tilgængelige for andre i 
medfør 'lf foranst1iende regler. 

§ 10. Nævnet kan træffe afgØrelse om 

42 

offentliggørelse af sager af principiel 
karakter i foreningens tidsskrift, dog 
med udeladelse af parternes navne. 

Omkostninger 

§ 11. Nævnet kan ikke pålægge en part 
i cn sag al udrcde omkostninger lil 
nævnet ellcr andre, men kan dcrimod 
efter omstændighederne henvise en 
parL lil selv al aTholde de omkostnin
ger, sqJl~.er forblindet med en af prarter
ne begæret handling. Klienten afholder 

". 

selv de udgifter, der er forblindet med <" 
bisidders dehagelse i sagsbehandlin
gen. Omkostningerne ved nævnets 
virksomhed, herunder udgifter lil 
fremmed ekspertise og anden bistand, 
afholdes af Dansk Psykologforening. 

Hvervet som medlem af nævnet er 
ulønnet, dog kan der af foreningen til
lægges medlemmerne erstalning for 
udlæg og - i .,ærlige lilfælde - for tabt 
arbejdsfortjeneste. 

Ændringer vedtaget på generalforsamø 
lingen den 17. marts 1984. 
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Fight thne power
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Tal på sommerleJr:-i uge 28 

Igen i år afholdet hele den unge vensterfl.øj sommerferie i nærheden af 
en hvid stand med masser af forskællige politiske diskutioner mm. . 

DET HELE FOR KUN 
TILMELD DIG 
TIL ULRIK PA

o 

3537 1888 

jjJ.. 

"'b" 

Stenbroen ~
 
Rebel København Maj 

Forglagtil daggorde" Rebel-møde o"gdag d, IS,' Maj 
o. Formalia. 
1. Meddelelser. 
2. Off. møde onsdag d. 22, Politikken i musikken - musi~en i politikken 
3. Sverigestur. 
4. Nyt/nye medlemme(~f firebande. 
5. Tilbagelevering af nø9te samt diskussion. om.'der kan/skal gives nøgler 

til personer af sociale årsager. ' .I'. 

Nøgleorden er brudt ved udlevering samt ved l~ke at kræve den 
tilbage
 

da bruddet blev konstateret. .• .
 
6. Nøgleansvartig: Den nøgleansvarlige skal f(~mover være Rebel. 

'" 7. Diskussion om husets fremtidige brug: Regnbuens behov for et
 
værested til mennesker med voldsomme psykiske problemer;
 
skal Rebel være Regnbuens "miljø" for deres klienter, -eller et
 
politisk forulJl/1andskontor?
 

8. Grupper. 
o 

9. Evt. " ...

-: '-o;!:, 
~ ~

f; t 



"Politikken i musikken  I-Iusk bilblokade 15. maj!
-Musikken i politikken..." 
Ulrik Wagner holder et vildt fedt dybdeborendp "indsygt
 
analyserende foredrag om punk og hardr


, i
 Han slippes ud af buret onsdag d. 2?
 
Solidaritetshuset, hvor han
 I 

frådende ud j en overflod
 
og eksempler på
 
sangtekster.
 

- I forbindelse med international klimaaktionsdag onsdag 
d.15. har vi sat os på blokade ved gydhavt1et1. 

Derfor; mød glad og fro op på gydhavnen gtation onsdag 
morget1 set1est 07.40Du kat1 staåig t1å at være meå til 

,g. maj teateraktiot1 Der er også blokader flere andre steder, så hør om der 
\læste møde foregår på IF, Griffenfeldtegade 35 ikke skulle være in i dit nabolag 
irsdag d. 14. 5. kl. 19.30. I· 



·.,,.r~ være mulighed for diskussion og 
:':Il!;:~ spørgsmål i relation til emnet S;1mt 

generelle spørgsmål vedr Selskabet. 

Spørgsmål rettes til arbejdsgrup
pens kontaktpersoner: Ulf Sehou 

53 75 IO 95, Per QUlstgaard - 59 44 
26 24, Mana Damsholt - 31 56 06 
83, Keld Kunze - 43994608. 

Med venhg hilsen 
for arbejdsgruppen 

Keld Kunze 

'1(- ""'Ri '9 
H 
:I' 

REGIONEN KØBENHAVNS AMT 

Temamøde 
Regionsstyrelsen erindrer om tema
mødet fredag den 19. maj 1995 kj 

12-15 på Rødovregård, Kirkesvmget 
'.'.::"" 

~~,.t 1,2610 Rødovre. 
Tema Forebyggelse og behandling 

~~ i relation til selvmordstruede børn 
og unge. Lars Nielsen 

Rfgionsstyrelsen 

VIBORG REGION 

Medlemsmøde 
Torsdag den I Juni kl. 1630-2130 
på Handelsskolen l Skive, Arvtkavej 2. 

"Psykologer pil det private arbejds
marked" v. He1di Francke Olsen, 
BST VIborg Amt samt Mona Søren
sen. (tidl.) 8&0 Struer 

Tilmelding og yderligere oplysnin
ger: Ingrid Lund tlf. (arb.) 86 67 50 
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Invitation tHIO års 
fødselsdag 
Rådglvnmgsgruppen Regnbuen hol
der fødselsdag den 20. maj 1995 fra 
kU6 i Solldaritetshusel, Griffenfelds
gade 41, 2200 Nørrebro, tlf. 3537 
8658 

I maj 1985 åbnede en gruppe psy

kologistudrrcnde en alternaliv psy
kologisk rådgivmng, baseret pil fri
v"hg arbejdskraft og gratiS rådgiv
ning Rådgivningen frk navnel 
"Regnbuen". Igennem de IO års leve

tid er Regnbuen blevet brugt af man
ge hundrede personer i krise og nød. 
Det er ikke alle, vi har kunnet hJæl
pe så godt, vi gerne ville, men en op
gørelse over en større del af arbejdet 
har vist en effekt og en gennemførel
sesrate, der er i overkanten for gene

rel standard for psykoterapeutisk ar
bejde. Der at arbejdet hJr været af 

nytte har holdt liv l gruppen 65 per
soner, psykologistuderende og psy
kologer, har i årene været medlem
mer af Regnbuen. På denne bag
grund vil vi gerne invitere al1e dem, 
der har været en del af Regnbuens 
historIe, hvad enten man har været 
mediem, brugt den som rådgivning 
eller stået på sidelinien og betragtet 

arbejdet, til vores IO års fødselsdag, 
lørdag den 20. maj fra k1.J6. 

Ud over andel vil der været mulig
hed for lidt til maven og til ganen, og 

der bliver levende Jazz 
Velkommen 

Pd Regnbuens vegne, 
Cand.psych Kalle Bifck-Madsen 

Offentligt forsvar for 
ph.d.-afhandlingen: 

Når det ikke er lykken 
at blive mor 
Psykosociale forstyrrelser under svan
gerskab, fødsel og spædbamstid: Ud

bredelse, årsager og behandling. Af 
psykolog Svend Aage Madsen Den 
19. maj 1995 kJ. 1400 Pil Køben
havns universitet Amager - Njalsgade 
80 Lokale 6-1-66. 

Har du overblikket? 
-over dagbehandlingsinstitutlOner for 
børn og deres familier?? 
Faggruppen af socialrådgivere ansat 
ved dagbehandhngsinstitutioner har 
indsamlet oplysninger fra alle landets 
kommuner om hvilke Institutioner de 
har inden for dette område, lnstituti~ 

onerne har herefter beskrevet mål

gruppe, rammer, teoretisk udgangs
punkt, metoder m.v. 

Ønsker du at fil et eksemplar kan 

det rekvireres gratis mod fremsen
de-lse af frankeret svarkuvert (porto 

15 kr) Rekvireres hos socialrådgiver 
Kirsten Thomsen, Grønskifte 27, 
2650 Hvidovre. 

DPAS 
Psykoanalytisk Debat 
(Ikke et selskab i DP-regi) 

085' ændret dato og tid
 

Fredag den 19. maJ 1995 kl. 15.30
 
Sted: Københavns Universitet, Ho

vedbygningen, aud. l, Vor Frue Plads.
 

Selvet i psykoanalysen,
 
Gudrun Bodin,
 

Dansk Psyrwanalytisk Selskab
 
Foredraget vil beskrive, hvordan mo
derne psykoanalyse er blevet en me

tode i selvudvikling, og hvordan ud
viklingen af teorier om selvets udvik
ling er sket samtidigt med forandrin
ger i den psykoanaiytiske teknik. Fo
redraget vil desuden gøre rede for bå
de prospektive og retrospektive teori
er om selvet og herunder sammenlig
ne dominerende teorier inden for 
området. (Wmnicott, Kohut, Stem) 

Dansk Psyhoanalyttsh 
Selskab Psykoanalystisk Debat 

Sekretanatet v/Karin Ewald 
Annellcvej 4. 2920 Charlottenlund. 

Tlf. 31 640233. Fax 31 6402 76 

Husk
 DEADLINE
 
Har du stof til
 

»)Møder og Meddelelser((,
 

sd husk, at det skal være 

redahtionen i hænde sam

me dag som fagligt stof 

Stoffet bliver redigeret hvis 

det erfor langt. 
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RESUME AF "DET VANDRENDE HERBERGE". 

(Internt papir til RGB./HELHEDSHUS). 

Jeg skal indlede det foreliggende papir med at påpege, at det ikke er et direkte resume af mit 
allerede skrevne projekt "DET VANDRENDE HERBERGE", men også en slags bearbejdning 
i kortere form. Denne bearbejdning vil efter al sandsynlighed medføre, at jeg vender tilbage til 
min oprindelige opgave, og omarbejder den. Det vil tiden vise. 

Jeg har valgt at disponere på flg. måde: 

l.	 Prolog. 
2.	 Baggrund. 
3.	 Problem. 
4.	 Elementer i problemstilling. 
5.	 Metode. 
6.	 Kort om undersøgelsens forløb. 
7.	 Resultater. 

a) Minimumstilbud til boligløse 
b) Målgruppe. 
c) Hus. 
d) Medarbejdere 
e) Beslutningstagen. 

8.	 Iværksættelse. 
9.	 Hverdag i "DET VANDRENDE HERBERGE" 
10. Hvornår vandre påny? 
11. Konklusion. 
12. Epilog. 

1. PROLOG. 

Essensen i hele "DET VANDRENDE HERBERGE" kan med et lille rim beskrives på flg. 
måde: 

VANDRING
 
skaber
 
FORANDRING.
 

En kommentar hertil er, at fra et socialistisk standpunkt, da er socialismens mål at skabe 
forandring, hvilket nødvendiggør, at socialismens middel må være vandring. Samtidig angiver 
dette standpunkt det filosofiske grundlag, samt det hertil knyttede menneskesyn. 

Som konkret indledningscitat, der er rapportens skrevne prolog, 
valgte jeg flg. : 

"FORSKNING,DER IKKE PRODUCERER ANDET END BØGER, ER IKKE 
TILSTRÆKKELIG" . 
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En kommentar hertil er, at citatet stammer fra psykologen Kurt Lewin, og anvisningen i citatet 
er, at der skal konkret handling til. Dvs. projekt "DET VANDRENDE HERBERGE" er først 
realiseret i det øjeblik, der foreligger konkret handling. Dvs. et vandrende herberge søgt 
realiseret. 

2. BAGGRUND. 

To episoder blev den konkrete baggrund for, at jeg valgte at beskæftige mig med boligløse. 
Første episode ligger nogle år tilbage. Jeg var trappevasker, skulle vaske dagens første trappe 
ca. kl. 7.10. På tredie sal ramte en stank mine næsebor. øverst på femte sal lå en uvasket 
boligløs og sov. Jeg tænkte ikke nærmere over det udover at stille spørgsmålet, har den mand 
ikke noget sted at vaske sig. En bolig? 

Nogle år senere faldt jeg i snak med en ung kvinde ved en pølsevogn på Nørrebrogade. Det 
viste sig, at denne 17-årige kvinde ikke havde nogen penge, havde tigget sig til nogle pølser 
ved en pølsevogn, og i øvrigt ikke havde noget sted at bo. I dette andet tilfælde af mødet med 
en boligløs blev min sociale indignation vakt, og jeg besluttede mig til at gøre noget ved 
problemt: Boligløs i København. 

Da den umiddelbare løsning på et boligløshedsproblem er et herberge, da er den middelbare 
løsning imidlertid et vandrende herberge. Logikken er, at det boligløse menneske er 
kendetegnet ved at vandre fra sted til sted, og hvis dette menneske's vandring skal respekteres 
i et ligeværdigt forhold, da må en herbergsinstitution også vandre. Heraf navnet: "DET 
VANDRENDE HERBERGE". 

Imidlertid er en herbergsinstitution både gennem udtrykket herberge og gennem udtrykket 
institution netop kendetegnet ved at være fast. Derfor skulle der nytænkning til, når et 
herberge pludselig skulle tænkes vandrende. Herunder spørgsmålet: Kan byen, bygningerne, 
også tænkes at vandre? Svaret hertil er et Ja, da enhver storby hele tiden forandrer sig ved at 
bygninger står tomme et stykke tid inden de i forbindelse med en saneringsproces rives ned. 
Heraf ideen, at det vandrende boligløse menneske kunne kombineres med den vandrende by's 
midlertidige tomme saneringsmodne bygninger i en herbergsfunktion. 
Og der skulle nytænkning til, såfremt den boligløse skulle medtænkes i en ligeværdig relation. 
En del af denne nytænkning kunne bestå i, at den/de boligløse selv foretog nødvendige 
istandsættelser i den midlertidigt tomme, saneringsmodne bygning, "DET VANDRENDE 
HERBERGE" var placeret i. Dvs. at den/de boligløse ikke blot var objekter for en 
herbergsinstitution, men tværtom var aktivt medarbejdende i et fælles herbergsprojekt. 
Endvidere måtte det omkringliggende samfund, herunder politikernes mål om ikke at have 
boligløse i København, medtænkes. Bl.a. gennem hvilket problem, et vandrende herberge 
kunne løse for byen København og dens politikere. Heraf problemet. 

3. PROBLEM. 

"AT SKABE ET IDEGRUNDLAG FOR PRAKTISK ETABLERING AF EN MOBIL 
HERBERGSFORM,HVORI DER SKABES ET MEDFORSKENDE SAMARBEJDE MED 
BOLIGLØSE I KØBENHAVNSOMRÅDET OMKRING PROBLEMATIKKEN 
BOFASTHED VERSUS BOLIGLØSHED. 
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4. ELEMENTER I PROBLEMSTILLING. 

Elementerne er:
 
a) idegrundlag.b) praktisk etablering. c) mobil herbergsform
 
d) medforskende samarbejde. e) boligløse.f) Københavnsområdet.
 
g) bofasthed versus boligløshed.
 

Det er disse 7 elementer, der skal kombineres meningsfyldt under hensyntagen til filosofisk
 
grundlag og heraf afledt menneskesyn. Dvs., der skal opstilles en række delproblemer, der skal
 
løses for herigennem at kunne løse den overordnede problemstilling. Disse delproblemer blev
 
desværre ikke opstillet i den oprindelige rapport, hvilket er en klar fejl. Det kommer konkret til
 
udtryk i rapportens afslutning, der er blevet underlig diffus.
 

I det første realiserede forsøg på etablering af "DET VANDRENDE HERBERGE" må
 
samtlige elementer imidlertid indgå, så de skal huskes. Herpå skal metodekrav behandles.
 

5. METODE. 

Da filosofien er marxistisk, bliver menneskesynet dialektikken mellem mennesket-j-samfundet 
og samfundet-i-mennesket. Samtidig betragtes mennesket først som menneske i en social 
relation til andre mennesker, og såfremt denne menneskelighed skal opretholdes, da må et 
arbejde med mennesket være et samarbejde, en medforskning, for hvis dette ikke sker, da er 
mennesket reduceret til en ting, et objekt for forskning. 

Dette medfører, at der i psykologien må findes en metode, der indeholder 
medforskningsaspektet. Dette gør Kurt Lewin's aktionsforsicningsmodel, der herudover også 
indeholder en dynamisk bevægelse, eller vandring med andre ord, så aspektet det vandrende 
menneske og målet "DET VANDRENDE HERBERGE" simuleres. 

Her skal der ikke redegøres i detaljer om denne model. I stedet vedlægger jeg en fotokopi af 
modellen, så hver enkelt læser kan danne sig et indtryk af dens kompleksitet. 

I forhold til modellen er denne rapport en ide om "DET VANDRENDE HERBERGE", 
gennemførelsen afundersøgelsen mhp. at realisere denne ide svarer til modellens generelle 
plan, og beslutningstagen om i hvordan denne ide første gang skal bringes til udførelse svarer 
til anvisninger på modellens første handleskridt. 

Imidlertid er denne overordnede forskningsmodel ikke tilstrækkelig mht. at få viden mhp. 
"DET VANDRENDE HERBERGE". 

Denne ide er ny, og derfor må der gøres nogle overvejelser om, hvordan det nye findes. Her 
findes der en sociologisk tankegang, der kan anvendes. Eliasson har pba. en syntese af 
forskellige sociologiske teorier fundet frem til, hvad hun kalder et krydsilds-perspektiv. Dette 
består i flg. metodeanvisning: "At finde det nve mellem det givne og dets negation", 

Hvad angår herberger i Københavnsområdet skal der således findes et givent og negationen 
hertil. Her var det logisk at vælge Sundholm's herberge som noget givent, da det er et af de 
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ældste herberger i København, og endvidere er offentligt financieret, dvs. akcepteret af 
politikerne. 

Som negation hertil blev Danner, herberge for voldsramte kvinder, valgt. Danner i sin 
nuværende herbergs-skikkelse blev skabt under megen politisk polemik i 1979, og Danner er 
en selvejende institution, der finansieres uafhængigt af det offentlige. Det var først og 
fremmest viden fra disse to steder, der kunne skabe viden mh!. det nye. 

Imidlertid var denne viden ikke tilstrækkelig, da det nye, "DET VANDRENDE 
HERBERGE", også ville være nyt ift. det bykvarter, hvori det placeredes undervejs i sin 
vandring. Her var det muligt at finde viden om, hvordan bykvarteret havde modtaget Danner i 
sin nuværende funktion, da beboere i kvarteret kunne huske, hvad der skete i kvarteret i 1979. 

For Sundholms vedkommende var det anderledes. Da Sundholm blev etableret i begyndelsen 
af 1900-tallet, var det en etablering på fælleden. Der var intet bykvarter omkring det 
daværende Sundholrn. At der er det idag er kun et udtryk for, at byen er bygget større, byen så 
at sige har omringet Sundholrn. 

Som erstatning for at hente viden fra bykvarteret omkring Sundholm, blev det så valgt at hente 
viden fra bykvarteret omkring Christiania, da dette anti-samfund i København også var 
etableret for så kort tid siden, at det var muligt at finde beboere, der havde oplevet 
etableringen. 

Imidlertid er disse vidensopsøgninger ikke tilstrækkelige til en fuld dækning af rapportens 
problem, der også indeholdt bl.a. aspektet bofasthed versus boligløs. Her måtte der indhentes 
viden om boligløshed. I dette tilfælde viste det sig ekstremt svært at få kontakt med en boligløs 
omkring hans/hendes situation. Som erstatning herfor blev viden indhentet af en tidligere 
boligløs, og grundet held, et tilfældigt møde, lykkedes det også at fa viden fra en 
landevejsridder. Dvs. en boligløs ikke blot i København, men over hele landet. 

Hermed var områderne for vidensopsøgning dækket ind. Men der er jo også forskellige måder 
at opsøge viden på. Her blev det valgt at foretage semistrukturerede interviews, da respekten 
for medmennesket samt spontant opdukkende information herigennem kunne sikres. 
Interview'ne var endvidere forskellige, da det var forskelligartet viden, der skulle findes 
gennem de forskellige interviews. 

6. KORT OM UNDERSØGELSENS FORLØB. 

Informationen fra disse interviews samt teoretisk gennemgang afbl.a. institutionsbegrebet, 
institutionernes opkomst og aspektet mennesket i institutionen blev herpå undersøgelsens 
grundlag, så resultaterne kunne fremkomme. 

Jeg skal udelukkende om undersøgelsens teoretiske forløb nævne, at opkomsten af 
institionerne sker gennem hele 1800-tallet, hvilket blev illustreret med fremvæksten og 
spredningen af hospitaler for sindslidende. Yderligere skal nævnes, at mennesket i institutionen 
ved mødet med denne gennemgår en mortifikationsproces (egentlig betydning "at gøre død"), 
så mennesket bliver institutionstilpasset, undervejs igennem institutionslivet søger at bibeholde 
egen personlighed ved bl.a. at have "frie områder" i institutionen, og ud af institutionen 
gennemgår den ift. mortifikationsprocessen modsatte proces, dog med den forskel, at 
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mennesket efter institutionsopholdet har et stykke tid i sit livsforløb, der kan være meget svært 
at fortælle om, såfremt personen enten gennem ny omgangskreds eller ved ansættelse et nyt 
arbejdssted far stillet det banale spørgsmål: Hvad har du lavet før? 

Afslutningsvis her i afsnit 6 skal det blot nævnes, at den teoretiske gennemgang af 
institutionernes opkomst også kan læses som et stykke psykiatrihistorie. 

7. RESULTATER 

Resultaterne er opdelt i 5 undergrupper, se disposition p. l. 

a) Minimumstilbud til boligløse. Disse udgøres af flg.: l. Tag, som minimum midlertidigt, over 
hovedet, hvorunder der findes flg. muligheder. 2 Mulighed for adgang til et måltid mad. 3. 
Mulighed for at opretholde eller genoprette den personlige hygiejne og 4. Mulighed for 
fornyelse af, rengøring af, eller reperation af tøj, herunder fodtøj. Dette minimumstilbud er 
formuleret bl.a. pba. en artikel af Finn Jørgensen. 

b) Målgruppen "DET VANDRENDE HERBERGE" retter sig imod kan, udover som 
fælleskarakteristikum at have boligløshed, opdeles i flg. undergrupper: l. De bevidst boligløse, 
2. De alkoholmisbrugende boligløse, 3. De grundet sindslidelsens anderledeshed boligløse, 4. 
De grundet stofinisbrug boligløse, 5. De grundet fattigdom boligløse og 6. De grundet 
konflikter med forældre boligløse. Hertil skal blot bemærkes, at dette resultat primært er 
baseret på interview "Tidligere boligløs". 

c) Hus'et, der kunne rumme "DET VANDRENDE HERBERGE", tænkes som en ejendom 
med en opgang. I stuen forretningslokaler til hver side for trappen. Under disse kælder. Fra l. 
til 5. sal to-rums lejligheder, dvs. 10 lejligheder ialL øverst en loftsetage. 

Inspirationen til netop sådan en ejendom er et hus, placeret Nansensgade 25, der i længere tid 
stod tomt før nedrivning. I den tid, huset stod tomt, kunne det lige så godt have været anvendt 
som midlertiddigt tilbud til boligløse. 

Et sådant hus kunne i kælderen rumme lagerrum, vaskekælder, samt badefaciliteter. I 
forretningslokalerne i stuen kunne det ene rumme køkken og det andet rumme et mindre 
"Værested" i dagtimerne for eksempelvis netop de boligløse, der havde overnattet eller skulle 
overnatte den flg. nat. Hver af de 10 lejligheder kunne rumme 2 boligløse til overnatning, dvs. 
stedet kunne have 20 boligløse overnattende ad gangen. En ryddet loftsetage kunne have en 
3-dobbelt funktion. Fra k!. 10.00 til kJ. 18.00 rådgivningssted med f.eks. socialrådgivning 
og/eller psykologisk rådgivning. Fra kJ 18.00 til 22.00 lokale til mødevirksomhed, dvs. såvel 
fællesmøder for medarbejdere og boligløse som mødevirksomhed knyttet til 
rådgivningsarbejdet. Og fra 22.00 til 6.00 den flg. morgen, da opholds-og pausested for de 
medarbejdere, der har nattevagt, samt eventuelt et sted at være for en boligløs, såfremt 
vedkommende ikke kan med den anden boligløse, vedkommende deler "lejlighed" med. Tiden 
fra 6.00 til 10.00 ville så være det tidsrum, hvor rengøringspersonale kunne komme til, samt 
holde pause i forbindelse med det daglige rengøringsarbejde. Så meget om huset, praktisk 
erfaring kan ændre disse tanker, det må tiden vise. 

d) Medarbejdere. Her er det almindeligt, at medarbejdere i en institution har en 
bagvedliggende uddannelse rettet mod netop dette arbejde. F. eks. socialpædagog. Imidlertid 
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viste det sig ved interview fra Sundholm, at medarbejderne på dette herberge havde meget 
forskellig baggrund. Dette på trods af, at Sundholm med herbergsfunktion har eksisteret siden 
begyndelsen af 1930' erne, og der således havde været en årrække, hvor en uddannelse til 
medarbejder havde kunnet etableres. Derfor er det urealistisk at antage, at et nyt fænomen, 
"DET VANDRENDE HERBERGE", kan trække på en speciel faggruppe som medarbejdere. 

Da der endvidere i forbindelse med midlertidig herbergsfunktion i en ældre, saneringsmoden 
ejendom vil være reperationsopgaver at udføre, da kunne man tænke sig, at en 
håndværksuddannelse ville være mere væsentlig end f eks. en socialpædagoguddannelse. Men 
noget specielt krav til uddannelsesmæssig baggrund kan der ikke stilles. 

Der kan derimod stilles det krav til "DET VANDRENDE HERBERGE", at det uddanner sine 
medarbejdere i sin vandringsproces. At noget sådant kan lade sig gøre er inspireret af, at en 
erfaringsmæssig meget lærerig uddannelsesproces etableres igennem den metode i den 
pædagogiske psykologi, der kaldes projektmetoden. 

e) Beslutningstagen. Da "DET VANDRENDE HERBERGE" er tænkt som en 
samarbejdsproces med boligløse, da kan beslutningstagen ikke foretages udenom disse. De må 
være med. Samtidig kan ingen vide fra dag til dag, hvilke boligløse, der konkret bruger 
herberget. Dvs. en beslutningtaget den ene dag kan risikere at være ændret den følgende dag. 
Imidlertid er det nødvendigt med en vis tidsmæssig varighed af en beslutning, der er taget. 

Her kan det diskuteres om beslutninger skal gælde en dag, en uge, en måned, nogle måneder 
osv. Dette er et valg, som skal trætTes. Her må en varighed af en dag anses for for kort. Såvel 
boligløs som medarbejder må fra dag til dag vide, hvilke beslutninger, de er omfattet af Ellers 
har ingen af dem mulighed for at disponere fra dag/nat til dag/nat. Til gengæld må en måned 
anses for for lang tid at vente med beslutningstagen. Den boligløse, feks. den bevidst 
boligløse, er jo netop kendetegnet ved at vandre. Det er derfor urealistisk at tro, at en boligløs 
er det samme sted en hel måned igennem. Og hvis den boligløse var i "DET VANDRENDE 
HERBERGE" en måned i træk, da ville "DET VANDRENDE HERBERGE" have skiftet 
funktion fra herberge til bolig. Hvilket ikke er meningen. Der må derfor som udgangspunkt 
vælges en uge som tidsparameter for beslutningstagen. 

Der er yderligere et aspekt ved beslutningstagen, der skal fremhæves. Det sker ofte i 
foreninger, at visse bestemte personer altid dukker op, når der skal trætTes beslutninger, men 
sjældent dukker op, når den praktiske hverdag skal fungere. Er tilstede ved fællesmødet, men 
aldrig ved opvasken. Disse mennesker, der konkret ikke kender den praktiske hverdag, kan 
ikke siges at have nogen baggrundsviden at beslutte udfra. Derfor skal beslutninger og 
beslutningstagen beskyttes mod disse "overfladisk-viden-besluttere". 

Og der er kun en måde at skabe en sådan beskyttelse på. Stille et krav om, at man ikke kan 
stemme på et ugentligt fællesmøde, medmindre man konkret har deltaget i den praktiske 
hverdag i løbet afugen. Dette krav skal stilles såvel til medarbejder som boligløs, således et 
stemmeret kun erhverves pga. konkretviden om hverdagen. Man kan her som krav til 
medarbejderen have, at vedkommende skal have haft minimum en vagt i løbet afugen, og som 
minimumskrav til den boligløse have, at vedkommende har overnattet på herberget en nat i 
ugens løb. Hvorvidt et sådant forlangende er tilstrækkeligt kan kun praktisk erfaring med 
"DET VANDRENDE HERBERGE" give. 
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8. IVÆRKSÆTTELSE
 

Da grundprincippet i "DET VANDRENDE HERBERGE" en en tilstræben af en ligeværdig 
samarbejdsrelation med den/de boligløse, må udgangspunktet for en iværksættelse være en 
konkret samarbejdsrelation med minimum en boligløs. Og blandt målgruppens boligløse var 
der en gruppe, der aktivt havde gjort sin stilling som boligløs klar. Det var de "bevidst 
boligløse". Netop, da boligløshed her er et aktivt valg, da må personen være i stand til aktivt at 
foretage et nyvalg i form af, at ville deltage i en midlertidig herbergsfunktion. Hvor finder man 
så sådan en eller flere person/personer? Svaret herpå er, at på væresteder samles de fleste 
boligløse, jvf interview "Tidligere boligløs" Og det vil derfor i en startfase være vigtigt at 
komme på et værested, gradvist lære de faste gæster her at kende, og så herigennem finde 
en/nogle boligløs(e), der kan gøres interesseret i ideen. 

Når en sådan samarbejdsrelation er etableret, da må en initiativgruppe etableres. Så der ialt 
bliver mellem 5 og 7 mennesker, der sammen kan finde et egnet sted i form af en bygning. 
Hvordan den konkrete besiddelse af bygningen så skal erhverves afhænger af ejendomsforhold 
tilknyttet bygningen. Her kan man så enten gå ind i konkrete forhandlinger med ejeren eller 
direkte lave en besættelse afbygningen og herpå gå i forhandlinger med ejeren afbygningen. 
Hvilken af de to metoder, der skal anvendes, må afbænge af den konkret foreliggende 
situation. En indledende forhandling kan føre til et nej, hvorefter en efterfølgende 
husbesættelse kan anvendes som pression. En indledende husbesættelse og en efterfølgende 
forhandling kan imidlertid kun føre til en ting, legitimitet, da man allerede med den indledende 
husbesættelse har sat sig udover et nej. 

Det naturligt forekommende næste skridt er at etablere en samarbejdsrelation mhp. el og gas, 
telefon og brandsikring. Her er en øjeblikkelig vurdering af risiko for brand, samt udgangsveje 
i forbindelse med brand det vigtigeste, da man i "DET VANDRENDE HERBERGE" 
naturligvis ikke spiller russisk roulette med menneskeliv. 

Efterfølgende er der to opgaver. Den første er, at etablere en samarbejdsrelation med 
naboerne, de faste beboere i det onkringliggende kvarter. Den anden er, at få etableret en 
kreds af mennesker, f.eks. i form af en støtteforening, der uden at være direkte aktive i "DET 
VANDRENDE HERBERGE" kan støtte op om projektet. Begge ting kan være svære at 
bygge op, jvf. erfaringerne fra Dannerstiftelsen som det kommer frem i interview med beboer 
fra lokalområdet ved Danner, samt interview med person, der var med i Danner-processen i de 
første år. Det kræver tid, tålmodighed, samt mange rundvisninger samt foredrag om ideen i det 
nye, før dette akcepteres. 

Sideløbende hermed skal den konkrete bygning sættes istand i et minimumsomfang, så 
bygningen gradvist kan komme til at rumme 2 overnattende boligløse pr. "lejlighed". Dette 
kræver dels håndværksmæssig ekspertise og dels materialer. Det håndværksmæssige kan de 
boligløse selv levere, da der blandt boligløse naturligvis også er folk, der har 
håndværkerbaggrund. Materialer derimod skal enten klunses eller købes. Og pengene til 
indkøb afmaterialer må man skaffe sig på f.eks. samme måde, som en organisation som 
U-landsforeningen "Svalerne" gør det, dvs. indsamle brugte genbrugseffekter og sælge dem. 
Andre ideer kan naturligvis anvendes. F.eks. har man i forbindelse med nogle sociale 
problemer afholdt støttekoncerter. Der findes sandsynligvis andre muligheder, som en konkret 
initiativgruppe kunne finde. Fondsmidler,indsamlinger, lotteri osv. 
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9. HVERDAG I "DET VAl'-iDRENDE HERBERGE". 

Hvordan hverdagen vil blive i "DET VANDRENDE HERBERGE" vil afhænge af, om 
herberget er nyetableret, eller om berberget har fungeret et stykke tid. 

Såfremt herberget er nyetableret skal bygningen fra at være en saneringsejendom genoprettes i 
et minimumsomfang, så herbergsfunktionen kan fungere. Dvs. bygningen stiller nogle krav til 
reperationsopgaver, som de boligløse og medarbejderne i fællesskab skal løse. Og disse 
arbejdsopgaver vil indholdsbestemme hverdagen i dagtimerne. 

Såfremt herberget har fungeret som herberge et stykke tid, da er der i forbindelse med 
herbergsfunktionen en række opgaver, der skal passes i løbet af dagtimerne. 

For det første skal herberget hver dag gøres rent. Dvs. en gruppe af boligløse har en 
rengøringstjans. 

For det andet skal der hver dag købes ind og laves mad. Dvs. en gruppe afboligløse skal 
danne et køkkenhold. 

For det tredie vil der altid være en eller anden mængde af sengelinned, der skal vaskes og 
sengene i herberget klargøres. Dvs. en gruppe af boligløse har en tjans med senge og sengetøj. 
For det fjerde vil der være løbende reperationsopgaver ved bygningen. Et toilet kan være gået 
i stykker, maskiner til opsamling af kanyler fra narkomaner kan være brudt op, et møbel, bord 
eller stol kan være ødelagt, og skal derfor repereres. Dvs. en gruppe boligløse har dagens 
reperationsopgaver som indhold for hverdagen. 

Der vil udover de 4 her skitserede opgaver være en række andre, som også skal udføres. Blot 
en af disse er indsamling og reperation af tøj, så boligløse uden penge har mulighed for at få 
suppleret deres påklædning. 

Hvis en dagsrytme skal skitseres udfra klokkeslet, da må dagen starte kJ. 6.00 med vækning. 
Fra 6.30 til 8.00 morgenmad, fra 8.00 til 12.00 dagens arbejdsopgave, fra 12.00 til 14.00 
frokost, fra 14.00 til 17.00 en ikke nærmere specificeret tidsramme, fra 178.00 til 18.00 
indskrivning til overnatning, fra 18.00 til 20.00 aftensmad og fra 20.00 til 22.00 almindeligt 
socialt samvær, det være sig om t.v. eller om arrangementer, der har karakter afunderholdning 
i øvrigt eller undervisning i nogle af de færdigheder, det er vigtigt at besidde som vandrende 
borger i en storby. 

Udover denne tidsmæssigt fastlagte, men dog foranderlige hverdagsskitsering, er der en 
problematik, der hele tiden må forløbe. Det er diskussionen boligløs versus bofast. 

Der er ikke afsat noget "skema-tid" til denne diskussion, og det er ej heller meningen, at denne 
diskussion skal være emnet for f eks. en aftens undervisning, med mindre boligløse selv 
ønsker, at emnet tages op i aftenregi 

Diskussionen vil imidlertid dukke op, når små grupper af hjemløse arbejder sammen om en af 
dagens opgaver. Det er således, at noget, der virkeligt bringer mennesker ind på livet af 
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hinanden, der hvor man tør snakke frit, da er det fælles arbejdsopgaver. Vel at mærke 
arbejdsopgaver, man selv er gået ind på at udføre. 

Hvis det er påtvungne arbejdsopgaver, mennesker sættes til, da vil den spontane diskussion 
disse mennesker imellem handle om, den eller det, der har påtvungent menneskene 
arbejdsopgaven. Værkføreren feks., eller nødvendigheden af at tjene nogle ekstra penge, da 
man gerne vil have råd til lidt mere i hverdagen/sparet op til en ferietur! have købt nye 
møbler/have penge til, når den største skal konfirmeres osv. 

Denne sidstnævnte diskussion er betinget af, at man har fast bolig, fast arbejde, faste 
arbejdskolleger, som man kender ud og ind, og hvor hverdagen udover arbejdslivet bliver et 
naturligt omdrejningspunkt i arbejdslivets velkendte rutiner og snakke. 

For boligløse, der en gang skal løse en arbejdsopgave med andre boligløse, vil det være nye 
mennesker, der snakkes med omkring opgaveløsningsprocessen, og her vil alle de spørgsmål, 
mennesker stiller til nye mennesker, automatisk dukke op. F.eks., Hvad har du lavet før? Har 
du nogen børn? Hvor længe er det siden, du blev skilt? osv. 

Samtidig vil spørgsmål, specielt knyttet til at være boligløs, dukke op. Spørgsmål som, hvor 
har du boet før? Hvad gik skævt på din sidste bopæl? Kunne du tænke dig at bo et fast sted 
igen? 

Der vil naturligvis også være underkategorier af spørgsmål, knyttet til typen af boligløs, der vil 
dukke frem. For narkomaner kan det være spørgsmål om, hvor der kan købes stoffer. For 
gadebørn kan det være snakke om, hvordan forældrene var. For alkoholikere kan det være 
snakke om, hvordan forskellige typer spiritus virker. For de grundet sindslidelsens 
anderledeshed boligløse kan det være spontane vredes eller raseriudbrud, der fortæller 
historien om afmagt, der i realiteten er spørgsmålet, om ikke nogen vil tage sig af mig. For 
bevidst boligløse kan det være spørgsmål om, hvor i storbyen, man kan købe billigt mad, eller 
hvilket socialkontor, man helst skal være tilmeldt for at få en ordentlig behandling. 

Imidlertid er de ovennævnte overvejelser baseret på, at der konkret er nogle af de boligløse, 
der vil påtage sig arbejdsopgaver i relation til bygningen "DET VANDRENDE HERBERGE". 
Dette er på ingen måde givet. Arbejdsopgaverne vil være der, men om der også vil være 
mennesker til at udføre opgaverne, er der ingen, der ved på forhånd. Og her må medarbejderne 
så vaske sengetøj, lægge rent på sengene, gøre rent etc., da ingen medarbejder på forhånd er 
defineret som bedre end den boligløse, men tværtom er defineret som en samarbejdspartner til 
den boligløse. 

De enkelte arbejdsopgaver skal derfor betragtes som et tilbud til den boligløse om at være 
med, og må under ingen omstændigheder være et diktat fra medarbejder til boligløs. Modsat 
rundt, da må det naturligvis heller ikke blive sådant, at den enkelte boligløse blot lader stå til, 
dvs. går fra herberget om morgenen velvidende, at medarbejderne udfører arbejdet uden at den 
boligløse behøver at løfte en finger. Her skal der findes en hårfin balance, en balance, der kan 
udvikles gennem at beslutningerne for ugens forløb tages af medarbejdere og boligløse i 
fællesskab på et ugentligt fællesmøde. Ivf afsnit 7, punkt e: Beslutningstagen. 

IO. HVORNÅR VANDRE PÅNY? 
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Et præcist svar på spørgsmålet kan ikke gives, men tidspunktet er kommet når en af flg. 
betingelser er opfYldt: 

l. Den konkrete saneringseje~dom skal rives ned. 

2. Den konkrete saneringsejendom er gjort så godt istand, at der ikke er flere 
opbygningsopgaver at arbejde med, hvorved "DET VANDRENDE HERBERGE" bliver 
identisk med et traditionelt herberge. 

3. Gruppen af boligløse bliver nærmest udelukkende en af de 6 undergrupper af boligløse, der 
er nævnte i afsnit 7b ovenfor. i så fald er "DET VANDRENDE HERBERGE" forvandlet til en 
specialinstitution for denne gruppe borgere, og vil fremover skulle fremstå som sådan. 

4. Såfremt der i "DET VANDRENDE HERBERGE"s liv begynder at være mange ytringer 
om, at sådant gør vi her. Dvs. herberget er blevet en statisk vane fremfor en dynamisk 
samarbejdsproces. 

5. Såfremt der er vokset en stærk modvilje mod "DET VANDRENDE HERBERGE" frem i 
!okalkvarteret, med en fastlåst naborelation og en dannen front mod herberget fra 
lokalbeboemes side til følge. Noget sådant vil hæmme/umuliggøre en ønskværdig diskussion af 
boligløshedlbofastheds-problematikken, der er en naturlig del af "DET VANDRENDE 
HERBERGE"s liv internt, men som også kunne tages med de fastboende naboer til herberget i 
det aktuelle bykvarter. 

11. KONKLUSION. 

Jeg vil afslutte denne forkortede udgave af projekt "DET VANDRENDE HERBERGE" med 
ikke at drage en konklusion. Det er uvant, men muligt. F.eks. afslutter den franske psykolog 
og filosof Miehel Foucault sin bog "Overvågning og straf" uden konklusion. Tilsvarende findes 
hos den norske sociolog, Thomas Mathiesen, et modmagtsprincip kaldet "Det Ufærdige", hvor 
netop den manglende afslutning er anvisningen på et forandringspotentiale i forhold til det 
etablerede, in casu opdelingen i storbyen mellem bofaste og boligløse. 

Det vil imidlertid være utopisk at tro, at politikere vil akceptere et projekt a la "DET 
VANDRENDE HERBERGE" med mindre projektet giver resultat i form af et eller andet. Og 
"DET VANDRENDE HERBERGE" vil give resultat på to måder. For det første vil dette at 
være boligløs og at være deltager i "DET VANDRENDE IIERBERGE"s nødvendigvis 
medføre, at den konkrete boligløse vil ny-tænke sin situation som boligløs og eventuelt 
påbegynde et konkret arbejde med at. blive bofast. igen. Hvilket ville være i bofasthedens og 
hermed polit.ikernes int.eresse. 

For det andet vil "DET VANDRENDE HERBERGE" kunne give ror viden. Svar på spørgsmål 
som: 

A) Findes der en generel årsag til boligløshed udover en konkret mangel på boliger? 

B) Hvad er egentlig fordelene og ulæmperne ved at være boligløs? 
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C) Hvilke fordomme findes der egentlig om boligløse? Hvor meget er vanetænkning, hvor 
meget er egentlig udtryk for den bofastes afmagt fremfor den boligløses postulerede afmagt? 

D) Hvad mener boligløse egentlig en bolig er, og hvad er forskellen på en bolig og et hjem? 
Modstillet et tilsvarende spørgsmål rettet til de bofaste? 

Samt en lang række andre spørgsmål, der vil dukke frem i et konkret samarbejde med 
boligløse. Dette er vil,>tig viden at have for et samfund/for en storby. Specielt hvis det viser sig, 
at denne viden er identisk fra storby til storby, også på tværs aflandegrænser. Storbyen findes 
i alle lande verden over, storbyen er et vigtigt led i et givent samfunds infrastruktur ellers ville 
den ikke fmdes. Og viden om netop de enkelte menneskers krav til bofasthed, som er 
storbyens fundament, kan ikke undervurderes. 

12. EPILOG. 

Jeg vil her nævne to ting. Først kunstneren Asger Jorn's opfordring: 

"Lad os ikke begynde med atfastlægge rammer, lad os begynde med det, som skal 
indrammes. Lad os genskabe den menneskelige tilværelse, og lade rammerne elastiskfolge 
udviklingen i denne tilværelses manifestationer, så livet kan præge rammerne i stedet for at 
rammen tvinger agformer livet. Dctte er en højtidelig og indtrængende opfordring hertil"e 

For det andet vil jeg nævne, at allerede i forbindelse med interview af en "Tidligere boligløs" 
lavede jeg en aftale om, at tage en tur rundt på væresteder sammen med vedkommende, 
således at jeg blev introduceret på disse væresteder gennem et af værestedemes egne folk. 
Dette skulle ske, når min rapport: "DET VANDRENDE HERBERGE" var færdig. 

Her viste det sig imidlertid, at "Tidligere boligløs" var forsvundet. En kontakt til noget familie 
af "Tidligere boligløs" gav ikke noget resultat. Først et par år senere erfarede jeg nænnere om 
denne interviewpersons skæbne. Vedkommende var død. Fundet i en godsvogn på 
baneterrænet. Dødsårsag var en overdosis af et eller andet stof Noget nærmere om dette 
dødsfald vides ikke. 

Således blev den indgangsvinkel, jeg har skildret under punkt 8, delvist blokeret. En etablering 
af kontakt til bevidste boligløse mhp. at skabe en initiativgruppe til den første etablering af 
"DET VANDRENDE HERBERGE", jvf. afsnit 8, blev herigermem besværliggjort. Men at 
projektet er blevet sværere er ikke ensbetydende med, at det er opgivet. 

Leif M. Christensen. 



Kun Lewin's metodik blev fremlagt i artiklen" Action Research and Minority Groups" fra 
1946 og siden fremstillet i modelform i artiklen "Group Decision and Social Change" fra 1947. 
Her fremstilles modellen på flg. måde: 

IOtA. GE~(RA'" 
PLA" 

rl;t,nfliJ\&, rac.t-flndint• 
.:Il\d ('~c('\Jlion, 

I det følgende "il jeg kan beskrive modellen. Som det ses af figuren, bliver en ide, markeret 
med sort, konfronteret med virkeligheden i en erkendelse af mål og midler. Dette markeret 
med son, cirkulær pil, der fører tilbage til ideen, hvorved denne så modificeres, markeret med 
hvidt felt. Som følge heraf sker et skift j niveau, markeret med pil, til en generel plan. Denne 
plan bliver så udgangspunkt for handleskridt på stadig nye niveauer, markeret med pil for 
hven skift til nyt handleskridt på nyt nivau. På den generelle plans niveau sker også en 
konfrontation med virkeligheden i lighed med ideplanet, igen markeret med son pil. Imidlertid 

jndeholder denn~konfrontationmere encLerkendelseaf mål og midler, den indeholder også 

beslutningstagen om det følgende handleskridt, markeret med tykkere son pil og større hvidt 
område. 

Derudover indeholder den generelle plan også fundamentet for samtlige handleskridt, ligesom 
de enkelte handleskridts virkelighedskonfrontation, dvs. erkendelse af de enkelte handleskridts 
resultater samt efterfølgende beslutningstagen, virker tilbage på den generelle plan. I figuren 
markeret med stiplet linie fra handleskridtet til den generelle plan, samt tilbage fra den generel
le plan til handleskridtet før beslutningstagen. Den stiliserede figur skal således opleves 
rumligt, som en opadstigende spiral i 3 dimensioner, og med tiden som en 4. dimension knyttet 
til. 

3.2. De fOnJkeUige funktioner samt et ekstra aspekt at medreflektere. 

Lewin (1946) lægger vægt på, at konfrontationen med virkeligheden har flere funktioner. 
For det første en vurdering, herpå en af vurderingen betinget mulighed for at lære, som efter
følgende kan virke som grundlag for korrekt planlægning af næste skridt i realiseringen af den 
generelle plan, som gennem den nye korrekte planlægning i sig selv modificeres. Denil 
kommer et aspekt, som Lewin ikke omtaler i de to ovennævnte artikler, og som ej heller 
medtages hos Rasborg (1969). Imidlertid finder jeg det vigtigt at medreflektere dette aspekt. 
der er intra-psykisk. Jeg mener, at aspektet antydes i modellen af Lewin, når han giver det 
hvide felt, der markerer den trufne beslutning, forskellig størrelse fra ide til generel plan. 

Lewin bragte j forbindelse med en diskussion af Ach's associationspsykologi et begreb ind i 
psykologien, quasibehov' Disse' omfattede alle sådanne handletilskyndelser, som er opstIlet i 
forbindelse med et voluntæn moment, såsom beslutningsagtige dannelser. viljesagtige dannel
ser, acceptation af opgaver osv. osv."(Tranekjær Rasmussen, 1965, p. 21.) Dvs. fænomenet at 
tage beslutning har ikke blot en overfladisk betydning i et menneskes liv, men er noget dybere 
til personen knyttet uden i sig selv direkte at være et behov. En konkret beslutningstagen i 
forbindelse med den her anvendte Lewin-model er således ikke kun en forandring i handling, 
men efter min mening også en forandring i engagement og intensitet hos den besluttende. 
Dette at være besluttende og !M!1-besluttende kan derfor betragtes som engagementskabende, 
hvilket ikke må glemmes. når et samarbejde mellem idehaver og boligløse tilstræbes. 



PENSUMPR0VE, RUC OKTOBER J996 - MODUL TRE. PSYKOLOGI.
 
SUSANNE PEDERSEN, ANGELGADE 3, 1765 K0BENHAVN K.
 

1/
 
Der herskede og hersker modstridende opfattelser af hvad der er psykologiens genstand og om det er
 
muligt at nå til en objektiv erkendelse af psykiske fænomener. Basalt set handler det om konflikten
 
mellem de filosofiske måder at anskue mennesket på contra de metodisk målbare måder at anskue
 
mennesket på. Hvordan opstiller vi en kritisk metode som kan give os stakkels individer en helheds

opfattelse af tilværelsen og som samtidig forsøger at finde de grundbetingelser og principper der gør
 
sig gældende mht. menneskets viden og handlen, men som også nødvendigvis må stille de store eti

ske og moralske spørgsmål, som ikke umiddelbart er målelige! Feks. noget så grundlæggende som
 
spørgsmålet; er vi eller er vi ikke? hvis vi er - hvordan og hvorfor er vi så?
 
Videnskab er en proces, der både udspringer af og som er en del af menneskets sociale praksis. Der

for har den også set forskellig ud igennem historien, fordi forholdet mellem videnskab, samfundet og
 
mennesket har ændret karakter. Det kan symboliseres i dets hovedområder således:
 

$~?4-. 
/"T""-"" J _. 1;' 

V/,l). 

Det naturvidenskabelige felt er de e måde at betragte mennesket på. Hvad er det muligt me
todisk at måle og på hvilken måde. Hermed betragtes mennesket - genstanden - som et objekt der er 
givent i en materialistisk opfattelse af samfundet 
Det humanistiske felt anskuer mennesket som medmenneske og den såkaldte hermeneutiske tradition 
skelner mellem nomotetiske og ideografiske videnskab, i deres forsøg på at opstille teorier om hvor
dan man forstår de !l.ndsvidenskabelige fænomener. Vi har med andre ord to forskellige måder at an
skue mennesket pål 
lflg. behavioristerne (naturvidenskaben) er et menneskes adfærd lig med genstandsfeltet. Alle de fæ
nomener der kan iagttages og måles ved hjælp af naturvidenskabelige metoder. De afviser at psyko
logien skal kunne bygge på en evne til indre iagttagelse. De anskuer psykologiske fænomener som 
naturfænomener og har ikke den sociale sammenhæng med, som de udvikles i, men betragter fæno
menerne som isolerede data. Det kan være meget godt mbt. neuroJ)'siologiske fænomener, men 
spørgsmålet er om de kan stå alene som forklaringsmodel hvis genstandsfeltet er adfærd? 
Idealismen iflg. Decarte er ideen om at verden er et produkt af vores begreber, ikke at verden ikke 
eksisterer uafhængigt af vores bevidsthed, men at "indholdet" er produkter af vores sprog og vores 
bevidsthed. 
Gestaltpsykologerne hører ind under det humanistiske felt, og er måske begrundelsen for hvorfor be
havioristerne aldrig slog igennem for alvor i Europa - omend i allerhøjeste grad i USA. Den gestalt
psykologiske skole ( bl.a. Køhler) går i modsætning til behavioristerne ud fra tankegangen om helhed 
og dele. Personligheden er genstandsfeltet, den ell. de helheder som ligger bag, når vi opfører os sqm 
vi gør, dvs. de fænomener som vi i daglig tale taler om som oplevelser, erfaringer, håb, forestillinger 
og intuition. M. a. o. bliver indfaldsvinklen til at beskrive adfærd også meget forskellig, Decarte såvel 
som gestaltpsykologerne taler om det indre - det åndelige. 
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Det trejde felt, det samfundsvidenskabelige, omhandler dialektikken mellem menneskerne og samfun

det. Vi agerer sammen i bestemte kontekster på et givent tidspunkt.
 
Filosofien er egentlig materialisme versus idealisme og ud af det får vi den dialektiske materialisme.
 
Først gennem Hege!, siden viderudviklet afMarx. Marx udformede primært den dialektiske materia

lisme som dels er en teori om den menneskelige erkendelses udvikling, dels en teori om generelle
 
lovmæssigheder i naturen og dialektikken imellem disse, for de kan ikke forstås uafhængigt af
 
hinanden
 
Hermed har vi overordnet 3 forskellige måder at betragte mennesket og de menneskelige funktioner
 
på og dermed også på hvad der egentlig er genstanden.
 
Man kunne sige at Darwins udviklings-historie i den materielle omverden er overgangen til den dia

lektiske forståelse og grundlaget videreføres bl.a. via den kulturhistoriske skole med bl.a. Vygotski,
 
Leontjev og Luria.
 
De to førstnævnte påviste bl.a. at de mentale funktioner vi betragter som naturlige, bygger på at vi
 
har et sprog og hvorledes det udvikles i omgangen med voksne og de øvrige omgivelser og som så

dan ikke kan betragtes som en medført naturgivent evne, men som en funktion grundet førnævnte
 
Luria påpegede i forlængelse af dette, at disse funktioner har en socialhistorisk oprindelse, at de
 
funktioner er produkter af menneskets sociale og historiske eksistens.
 
Et kort forsøg på at runde spørgsmål 1 af; jeg kunne opstille tre forsimplede kasser, et med eksperi

menter der kan måles, gentages og generaliseres. Et andet som betragter det indre - det åndelige 

som ganske vist forsøger at forstå og beskrive disse elementer, men uden den store årsagsforklaring i
 
relation til tid og kontekst og den sidste som anvender begge indfaldsvinkler, men tilføjer en ny ,
 
dialektikken mellem menneske og samfund.
 
Set i filosofiens lys er det ikke muligt at opnå de objektive erkendelser af den menneskelige virksom

hed i og med at det vil være subjektivt hvornår noget er overvejende sandsynligt og gentageligt.
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lIayes omtaler de informationer vi får fra vores 6 hovedsanser; smag, lugt, hørelse, føle, kikke og
 
autonomiske muskelbevægelses- sans med begrebet sensation. Det er informationer vi modtager di

rekte fra vores fYsiske krop. Disse sensationer, eller sansepåvirkninger, stimuli eller evt. sindsbevæ

gelser kan metodisk af prøves, men alligevel adskiller de tre hovedområder sig.
 
Vi modtager ikke blot de enkelte sansepåvirkninger uafhængigt af hjernens signaler og forarbejdning.
 
Et godt eksempel mht. perception er at på den ene side er det en samling af simple, komplekse og
 
hyperkomplekse celler og som måleligt reagerer på forskellig vis på forskellige stimuli, men det kan
 
ikke alene forklare forskellighederne, når konteksten ændres. !
 
Et eksempel er gestaltpsykologiens principper for perception som bl.a. går på hvor meningsfuldt vi
 
antager det perciperede for at være og hvordan vi grupperer stimulierne, i ensartethed, eller fore

trækker de der er symmetriske, afrundede mv.
 
Hayes nævner som eksempel Annis og Frosts undersøgelse af canadiske indianer - en gruppe der le

vede traditionelt i tipier og en anden gruppe der boede i storbyer og de to gruppers forskellige måder
 
at percipere linier på og afgøre, hvorvidt de var parallelle eller ej. Der var stor forskel og det be

kræfter vel blot, at man ikke kan måle perception uden at se på konteksten som de indgår i.
 
l'vlht. repræsentation, emotion, kognition og motivation er de jo nært beslægtede, men alligevel med
 
forskellige metodiske tilgange. Vi kan lave div. fYsiologiske laboratorie-målinger og kombinerer dem
 
med mere kvalitative undersøgelser, og almindelige kvantitative metoder, feks. spørgeskemaundersø

gelser osv.
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Ikke desto mindre inkluderer fænomenerne jo de filosofiske spørgsmål, elementerne og helheden og
 
omvendt. Vi kan ikke alene betragte dem som fysiologiske processer i hjernebarken eller som indre
 
overvejelser der alene "hænger på" individet. Vi kommer ikke udenom feks. Maslows behovspyrami

de og ej heller den dialektiske indfaldsvinkel. .Luna demonstrerede bl. a. at folk kunne genvinde be

stemte mentale funktioner, på trods af at man ud fra fysiologiske målinger skulle tro at områderne for
 
disse funktioner skulle være ødelagt pga. ulykker med deraf følgende hjerneskader. Luria forsøgte
 
derfor at opstille en neurologisk teori med det sigte at forklare hvordan de enkelte mentale funktio

ner udvikles gennem individernes vekselvirkning med den materielle virkelighed, frem for at forstå de
 
mentale funktioner som isolerede fænomener.
 
Iflg. den dialektiske materialismes love er der tre grundtræk ved enhver udvikling - " loven om mod

sætningernes enhed og kamp, loven om de kvalitative forandringers omslag i kvalitative forandringer
 
og loven om negationens negation". ( Uffe Juul Jensen, p. 206)
 
Man går egentlig fra at opfatte mennesket og dets adfærd som en teori der er mulig at gøre endegyl

dig, alene fordi den er målelig, over til at forstå teori som værende teori og praksis, hvor den dialek

tiske metode placerer fænomenerne i den sammenhæng hvori de produceres.
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At intelligenstest, kompetence-vurdering og lignende er alment forekommende gør dem ikke nødven

digvis hverken rigtige eller brugbare, uden at man må have afklaret i forhold til hvad og ens egen rol

le i denne psykologiske praksis. På hvilket grundlag er spillereglerne sat.?
 
Feks. mht. intelligensprøver. I og med at der ikke er nogen accepteret generel definition på intelli

gens, kunne man spørge om det overhovedet kan måles og hvad det i givet fald er man måler, mere
 
eller mindre indirekte. Samtidig er man nødt til at gøre formålet med intelligenstestningen klart. Der
 
er forskel på hvad man gerne vil måle indenfor militæret, store firmaer og folkeskoler etc.
 
De etiske overvejelser er mange, dels hensynet til de testede personer ( kan det skade dem?) dels af
 
anvendelsen af testresultaterne. Specielt USA har anvendt intelligenstest i stort omfang, fra High
 
Schools til universiteterne til store industrivirksomheder. På den måde er man med til at udvælge og
 
favorisere en gruppe af A-mennesker med høj IQ og dermed samtidig også med til at udgruppere alle
 
B-menneskerne på det kapitalistiske systems betingelser.
 
I og med at vores samfundsstruktur i den vestlige verden er bygget op omkring vækst og rentabilitet,
 
er det ikke nødvendigvis værdier med menneskeligt indhold. Det kan det være, men det behøver det
 
ikke at være og prisen kan være høj for al den effektivitet.
 
Set fra en industrivirksomheds side, er det ønskværdigt at anvende test, såvel intelligenstest som
 
kompetencetest. Som Jesper Jensen udtrykker det" når man ikke vil eller kan pille ved grundlaget
 
for lønarbejde, må man naturligvis nøjes med at udvælge og tilpasse mennesker til dette lønarbejde
 
så friktionen bliver mindst mulig. ( Jesper Jensen p.44). .
 

4/. 
Begreberne vil få indflydelse på tre niveauer. Dels på min samfundsmæssige opfattelse, min opfattel

se af mennesket fysisk/psykologisk og afhvilken rolle jeg som bach.psykolog kan vælge eller fravæl

ge at gå ind i.
 
Jesper Jensen opererer med fem rollebegreber, lakajen, luderen, skraldemanden og klunseren samt
 
ghettobestyreren og efterspørger en mere aktiv og bevidst stillingtagen til udførelsen af egen psyko

logisk rolle, hvilket jeg er enig i.
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Et langt stykke af vejen ved vi godt hvad de menneskelige behov er samtidig med at vi lever i en tid,
 
hvor en materiel større levestandard måske betales i form afforringede muligheder for mennesker på
 
andre områder.
 
Lakajen er eksempelvis de alle de psykologer der arbejder indenfor markedsføring og reklame. Hvad
 
er det vi gør når vi anvender vores viden om de menneskelige behov til at forøge det private er

hvervslivs økonomiske interesser? Er det det vi vil eller skulle vi istedet arbejde mere og bedre på et
 
politisk - samfundsmæssigt grundlag og argumentere for bedre boliger, bedre arbejdsforhold, andre
 
familiestrukturer osv. eller hvad? M.a.o. på den ene side systemets grundmekanismer med forbrug
 
som mål og mennesket som middel eller er der alternativer.?
 
Det vil i høj grad for alle rollerne handle om en mål-middel diskussion; skal større trivsel i skolen el

ler på arbejdspladsen være et mål i sig selv eller er det et middel til at opnå at folk forbliver de re

spektive steder uden at blive mast til plukfisk - vi lever i en kapitalistisk samfundsstruktur og det
 
kommer til at præge vores valg af - at der skal være et udbytte. !
 
Man må gøre sig klart at man nemt kan få skraldemandens rolle som den der kasserer andre menne

sker, "de passede ikke ind i systemet". Det må være en af hovedopgaverne i en psykologisk praksis
 
ikke blot at betragte sine medmennesker som at det er dem der falder udenfor, men se på hvilket sy

stem der medvirker til at vi definere nogle som outsidere, andre ikke. Hvor er den dialektiske forstå

else frem for sygeliggøreisen af det enkelte individ.
 
Vi kan gå ud i fængsler, distriktspsykologien osv. osv, som ghettobestyrere, men burde vores viden
 
ikke bruges med lidt større visioner om måske at kunne medvirke til at ændre på de faktorer som er
 
en del afbaggrunden for at outsiderne overhovedet eksisterer
 

Afrunding!
 
Terminologien omkring et kapitalistisk samfundssystem vækker skræk og rædsel i mange kredse og i
 
andre en øget forståelse. Man må gøre sig klart at i alle teorierne i alle de psykologiske skole-retnin

ger er der fundamentale splittelser mellem det der er måleligt og så de filosofiske overvejelser. De
 
adskiller sig, set over tid, men grundkonflikterne er for såvidt de samme. Hvad er videnskabsteori og
 
hvad er det dybest set vi så gerne vil måle og sætte på begreb. På begge (alle) sider har man nemlig
 
den samme grundkonflikt...
 
At vi ikke kommer uden om, at vi har en historisk viden og ballast som præger os som mennesker og
 
dermed også tankegangen om hvad videnSkab og objektivitet er! ( Er der mere mellem himmel og
 
jord end lige som så?)
 

I AL FREDSOMMELIGHED
 

Susanne Pedersen.
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Til 
SIND 
L.IBrandes ABe 4 
1956 Frederiksberg C. 

Adresseændring for SIND, nr. 05802 ARe, 13934 000. 

Vi er flyttet fra Solidaritetshuset/Griffenfeldsgade til 

Regnbuen, Gaderummet 
Nørrebrogade 56B, 4. sal 
2200 København N. 

Mange hilsener 

Kalle 



Til 
Salt / SP forlag 
Silkeborgvej 11-13 
DK-SOOO Århus C 

Adresseændring for SALT, nr. 05359 ARe, 4158000. 

Vi er flyttet fra SolidaritetshusetlGriffenfeldsgade til: 

Regnbuen, Garlerummet 
Nørrebrogade S6B, 4.sal 
2200 København N. 

Mange hilsener 

Kalle 



Rådgivningsgruppen Regnbuen Telefon.' 35374735 
Gademmmet, Nørrebrogade 56B, 4.saJ 
2200 København N. 

Til 
Rigshospitalet 
Msnit 2-19-2 
Blegdamsvej 9 
DK-2100 København ø. 

AU: .Tohn Gylding de Winther 

Vedr. brugsting fra Rigshospitalet. 

Vi vil hermed udtrykke vores glæde og sige tak for donationen af2 skriveborde.. stole, reolar- . 
rangement samt skab til vores gadebørnspojekt på Indre Nørrebro. 

Rådgivningsgruppen Regnbuen 
P.G.v. 

Cand.psych. Kalle Birck-Masen 



Socialministeriet Udvalget om frivilligt 
socialt arbejde 
Sekretariatet 

6. september 1996 
J.nr.: 0402-144 
ras 

Til særligt interesserede. 

Udvalget om frivilligt socialt arbejde vil i samarbejde med Roskilde 
Universitetscenter hermed gerne indbyde en begrænset kreds til at 
deltage i seminaret nTlle Irisll Experiences concerning the Combat 
against Poverty and social Exc!usion with special Focus Oll tlze Role af 
voluntary Organisations n. 

Semiuaret afholdes i Eigtvcds Pakhus, Asiatisk Plads 2 G. onsdag d.18. 
september 1996 kl. 13.30-17.00. Seminaret vil foregå på engelsk. 

Den irske regering har taget et vigtigt initiativ som opfølgning på det 
sociale topmøde i København i 1995, idet den har besluttet sig til at 
udarbejde en sammenhængende anti-fattigdoms strategi "The National 
Anti-Poverty Strategy" hvor samarbejdet med de frivillige organisationer 
spiller en meget vigtig rolle. 

Der er nedsat en interdepartemental kommission som allerede har afholdt 
flere høringer og modtaget henvendelser fra 250 forskellige forskere 
lokalsamfund, frivillige organisationer, fagforeninger. m.\'. Dette har 
dannet grundlaget for fastlæggelsen af nogle grundlæggende principper 
og udvælgelsen af nogle nøgleområder for indsatsen. 

Repræsentanter fra det irske socialministerium og det særlige Anti
Poverty Agency vil på seminaret fremlægge de foreløbige resultater af 
arbejdet og planerne for det videre forløb. 

For også at give andre end udvalget mulighed for at stifte bekendskab 
med dette spændende initiativ har udvalget besluttet at åbne seminaret for 
andre, der kunne have en særlig interesse i dette problemområde. 

Tilmelding skal ske skriftligt til udvalgets sekretariat: 

Sacialmlnislerier Holmens Konal 22 Telelan: 33929300 x.400: s=sm. p= sen. 0=dk400:c=dk 
Departementer 1060 Københoyn K Telefax: 33932518 Inlernelodresse: sm@sm.dk 

mailto:sm@sm.dk
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Sekretariatet fot udvalget 0111 frivilligt weial arbejde, Socialministeriet'
Holmens Kanal 22, lO60 København K, senest d. 13. september 1996. 
Del er gratis at deltage. 

Med venlig J:;ilscn 

/(~L(~-~ 
Terkcl Andcrscn 
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Rådgivningsgruppen Regnbuen
 

Vedtæoter
 
~ 

------.-. ------000-----------

§1
 
GlUppens formål er at yde gratis vejledning, rådgivning og terapi til personer i krise og nød.
 

§2 
GlUppen har to slags medlemmer' Aktive medlemmer og støttemedlemmer.
 
Aktive medlemmer er dem, der er anf01t på medlemslisten. Medlemslisten revideres af med

lemsmødet een gang månedligt, eller efter behov. Man kan kun blive aktivt medlem, hvis man
 
deltager fast i medlemsmøderne. Hvis man gentagne gange er fraværende uden afbud, eller ud

viser ligegyldighed ellel- illoyalitet over for gruppens arbejde og formål, vil man blive slettet fra
 
medlemslisten. De til enhver t'&\gældende Fællesnordiske etikregler for psykologer er gældende
 
som mindstekrav.
 
Støttemedlemmer er dem, der bidrager til glUppens arbejde med månedligt eller årligt støttebi

drag. Støttemedlemmer kan både være enkeltpersoner og organisationer.
 

§3
 
Gruppens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes år

ligt i april måned.
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis mindst 2/3 de! af de aklive medlemmer eller
 
1/4 del af støttemedlemmerne forlanger det.
 
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 5 ugers varsel til aJle medlemmer. Kun aktive
 
medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
 

§4 
Medlemsmødet er gmppens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Kun aktive
 
medlemmer har stemmeret på medlemsmødet. Medlemsmødet er beslutningsdygtigt, såfremt
 
alle aktive medlemmer er indkaldt, og mindst halvdelen er tilstede
 

§5
 
Mellem medlemsmøele.rne varetages gruppens interesser af dem, der af generalforsamlingen el

Jer medlemsmødet er blevet udpeget til at varetage pågældende sag. Hvis der indtræffer akut
 
behov for at træffe en større beslutning som følge af e11 uforudset hændelse, skal aBe aktive
 
medlemmer så vidt muligt høres.
 

§6
 
Gruppen tegnes af et eller t1ere medlemmer i f'æHesskab, der hal' fået tilladelse hertil af general

forsamlingen eller medlemsmødet. Tilladelsen gives ti-a sag til sag, og gælder kun for den sag,
 
hvortil tilladelsen er givet.
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§7 

Gruppens økonomi varetages af kassereren. Kassereren vælges af generalforsamlingen for eet 
regnskabsår ad gangen. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres ved regn
skabsårets afslutning af en ekstern revisor, og godkendes på den ordinære generalforsamling. 

§8
 
Hvis gruppens arbejde medfører økonomisk overskud, skal overskuddet anvendes i overen

stemmelse med gruppens formål.
 

§9 
Vedtægtsændringer skal vedtages af generalforsamlingen. Skriftligt forslag til vedtægtsændrin
ger skal fremsendes til samtlige medlemmer smmnen med indkaldelse til generalforsamling. 

§10 
Opløsning af gruppen vedtages af generalforsamlingen. Forslag herom udsendes sa1lllnen med 
indkaldelse til generalforsamling 

§1l 
Ved gruppens opløsning skal gruppens ejendom og eventuelle overskud tilfalde en organisati
on eller et initativ, der arbejder for socialt belastede unge. 

------------000------·----- 

Disse vedtægter erstatter vedtægterne af 30.11 1994, der igen erstattede tidligere vedtæg
ter/arbejdsprincipper vedtaget på stiftende møde den 22.5 85, jvr papiret "Tanker til og om en 
rådgivning" af2210 84, og uddybet i papiret "Terapi - et problem om afmagt" af28.8.1985. 

-----------..000----------- 

Vedtaget på på medlemsmøde d 2. oktober 1996 og 9. oktober 1996, l henhold de tidligere 
regler om vedtægtsændrmg 

Rådgivnillgsgruppcn Regnbuen
 
/nitiativgruppen Gaderummet, Nørrebrogade 56B, 4.sal
 

2200 K@benhavnN Tlf: 35374735
 

På f,'7'upflcns vegnc: 



Helko Muueh1 
StraSburger Bt!. 15 

10405 Berlin 
TeJ. 03014434428 

E--JIIall: JlI1IIIHhl@!edat.f..·berllll.de 

Berlin,27.09.1996 

Dear Kalle, 

Jhank you very much for the Helhedshuset·stuff you sent me, I leafed through it and read some parts, 

but was a bit puzzIed wiJh Jhe evaluation • not because it was far away from Critical Psychology but 

since it semed to be raJher an unfolding of a modeIl for such a house where I've expected an account 

on the political struggle/ dispute. However, this won't make me silent about Jhe project, but puts my 

questions off a bit. I noticed Jhat Regnbuen moved to Nørrebrogade, your report in Jhe recent Udkast 

sounded Iike you have much betler conditions Jhere, so would you have moved even when were'nt 

forced out of Solidaritetshuset? I enclose a paper we've written for Jhe Vygotsky conference in 

Moscow we're going to visit in October, hoping to make some contacts beyond Jhe academic 

establishment (which is raJher stiff espacially in Russia). The paper itself is a somehow sociological 

prelininary to what we're in, Jhe article which is in progress shouId tackle Jhe psychologicaI questions 

a bit more, I'U send it in late October. I suppose ypu 're interested in what happens in Berlin's CritPsy, 

but since we have still university holidays, Jhere nothing new, I'I1 try to account on relevant things for 

you as far as Jhey appear. I still have boJh time and interest to read about Jhe Danish affairs, if Jhere'I1 

be a seminar next time, please let me know. So far, and bonne chance for your association and work, 

wiJh warrn greetings to all Jhe oJhers I met in the arbejdskreds, 

Regards'~L 

mailto:JlI1IIIHhl@!edat.f..�berllll
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BIOGRAPHICAL DISCOURSE ABOUT EAST GERMANY AND ITS INSTITUTIONS 

- DIALOGICAL RECONSTRUCTION OF THE HORIZONS OF RESPONSIBILITY 

Heiko MussehI and Ulrike Otolski 

Berlin, Federal Republic of Germany 

I 

In July 1990 the German Democratic Republic ceased to exist by joining the Federal 

Republic of Germany. This process, though having some simiIarities with the development 

of the other countries of the former Warsaw treaty, was remarkably singuIar in the way in 

which virtually all institutions of the socialist system were replaced within a short period by 

administrative routines of a Western society. Speaking of "transformation" (as a notion 

quite en vogue among several social scientists) when accounting on the changes of post

socialism, makes an decisive difference when applied to the Eastern "five new states" of the 

unified Gerrnany: almost all macro-stmctural cO-Qnlinates were more substituted than 

transformed by the skeleton which the ,,Rechtsstaat" (state under the mie of law) has 

developed with a radically different rustorical exposure. Research in significant changes of 

social relations has therefore to look more at individual and collective attitudes articulated 

outside these institutions. What happened as a side-effect of the establishment of "Western 

Rule" was the segregation of experience of the former responsibie state servants from 

virtually all public discourses, either left to the scandalising Yellow Press or to penal law. 

To use the categories of penal law outside thc limited field where retrospective punishment 

is legally possible, especially for inaugurating a dialogue on guiIt and responsibility, has 

faiIed significantly during the last three years. Instead a remarkable siIence in virtually all 

dominant media has been produced by "claiming confessions of guiIt", in our eyes due to a 

certain appeal to universal terms of responsibiIity, missing the serious differences between 

socialist and late-capitalist societies. In these days, however, a re-settling of collective 

remembering becomes visible, cither in the "traditionalist" branch of Democratic Socialists, 
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stealing successfully the show on the crisis-stricken social democrats in all the areas of the 

fonner East, or in interest groups of fonner functionaries engaging in societal and political 

debates. 

II 

At the edge of these movements, and somewhat before the successful and self-critical re

appropriation of the politics our project has been attracted by discussion cireles, where the 

encounter between different groups of fonner East Gennans was initiated, roughly 

described, encounter between "victims" and "culprits" of the society remaining as poorly 

more than a sort of "organised crime" in the official records. Slowing down both the hasty 

and numerous calls for ,,final judgement" and the "vanishing of the motives" in descriptive 

research, these cireles have been established to bring .dialogical reconstmction' of the 

horizons ofresponsibility in East Gennan institutions with more or less repressive functions 

on their way. 

The interest of our research group lies especially in understanding the "dialogicaI" principle 

of these discussions, which has to be produced and stabilised by a set of interventions which 

fonn (what we called) the goal-reflexive)Jomain of the discussions. These interventions are 

expected from the anchorman and some of the old-timers of the group, nevertheless 

everybody has the right of making remarks considering the regulation of continuing. 

The goal-reflexive domain is on the participants side a set of mutual acceptance for bringing 

the problems of collective remembeting as such on the agenda, partly itself a part of the 

traditionalised knowledge of the group, as transferred in the anchonnan 's introduction 

(where some mies are mentioned) or the casual talks before and after the meeting, partly a 

result of ongoing negotiations in the meetings themselves. These negotiations are framed by 

two of the major implicit mies of the group, (I): the ban on self-explaining expeltise and 

(2): the primacy ofbiography-related contributions. (I) prescribes a certain distance towards 

objectified knowledge, both from social science and joumalism, to encourage the 

participants to speak of biography-related contradictious and minoritarian experiences. 

Nevertheless we still have just fonnal descriptions of the goal-reflexivc domain, transferring 
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theories of praetiee to eounter-aet tendeneies of mutual sileneing, not yet a positive 

definition of the shared interests of the participants. AlIow me a few words at this point to 

mention what special kind of personal experience should be cared for or stimulated by 

establishing this very domain: as we c1aimed above, the radicaI institutional change and 

demands of linal judgement were accompanied by a segregation of social experience, a loss 

of extemal reference for memory (to borrow a term from Engestriim1), on the other hand, the 

roughly modemised areas of intimacy (as kin, friends and lovers, cf. Giddens2) were - to a 

degree - deprived of the niche-functions they fulfilled in socialist times. The remembering of 

motives for engagement in socialism, in other (FoucauJt'sJ) words the dimensions of the 

productively and bottom-upwardJy reprodueed power, has hecn bypassed by the lion's share 

of both media (identilication) and descriptive science (explanation). The dialogicaI process 

(in the mentioned group) makes the communication of these motives possibIe by relating 

different minoritarian views to (scientificl journalistic) interpretations and to each other, the 

primacy ofbiography-related contributions is a condition for proliferaling extemaJ memory 

reference in the group history itself. The impact of the goaJ-reflexive domain has to be 

specified: to the formal rules (I) and (2) we add two more: (3): participants who accept (I) 

and (2) are encouraged to "re-frame" the discussion in an critical tum towards (scientific) 

interpretations. and (4): Negotiating the 'fortbcoming work in the group has to relate to the 

articulated interests of the participants. These two rules refer to a cenain group expertise 

proliferating the path the reconstruction of the horizons of responsibiJity takes when 

successfully related to the goal we have described as re-framing or eritical tum. Though we 

have described here a collective frame for a zone ofproximate development, this frame is 

rather idealised for two reasons: (a): whether the group will relate to all rules (1-4) 

successfully is an empirical question with each new meeting. (b): the goaJ-reflexive domain 

is defined in relation to the group process and leaves out the possibIe sHencing of single 

individuaIs. While (a) is referring to such (visible) tendeneies to subordinate and change the 

coJlective notion of the goaJ-reflexive domain i.e. towards a dominating second rule, which 

I Yrjo EngesIrom, (1990) Leaming, Wor.tmg and Imagining, Hel.~inkj. pp 19b 
2 Anlhony Giddens, (1991) Modcmity and Self~/dencily. Se/fllIld Society in the ute Modem Age, Cambrigdc 
3 cr. Michel Foucault,(1976) Die Mar:ht und die Norm, in Mikrophysik du Machl, Berlin, pp 114 
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wouJd mave the impact af the discussions towards crises af self-expcrience and weaken the 

critical tum. (b) stands for a desideratum in our research: the collective damain remains 

abstract in relation to single participants and their involvemem. As participating researcher 

an the group level, the only access to an individual stagnancy in relation to the group 

process we have is the retrea~ as the .Jast productive contribution" to the group process. and 

same knowledge we can use to discriminate the reference af these retreats to different 

extemal memory. as in the moral retreat ar the expert retreat. To approach the participant' s 

reasons for involvement/ retreat, their expanded reasons for acquiring the collective domain 

(to use a term from Holzkamp4), demands an extension and re-settling of research. 

In the phase we are in these days, we are pIanning interviews with participants. evaluating 

the group work to deveIop a concept of topic-centred group interviews. This has to take imo 

account that we will situate ourselves in an more infiuential way as an agent ofthe group 

process ilsel!, where participative research has to develop a concept of mutual negotiations 

af nations and domains. qualifying research as (mutual) reference-transformation'. 

Institutional afOiction: Freie Universitå't Berlin, Institut Jiir KIitische Psychologie 

Conespondence address: Heiko Mussehl. Strassburger Str. 15, D-10405 Bedin, F.R. of 

Germany 

E-Mai!: Mussehl@zedalJiJ-berlin.de 

4 Klaus HolzJcamp,(J 993) Lemen. Sui?jckiwissensch8liJiche Gmntilegung, FranJfurt/ M.. d: Heiko Mu~sehl (1996), L.:aming a!," 
Activity-Rclaled World AcqUlsition. droit. Copenhagen 
SMonen Nissen ( (995), Forskningens betydning får udviklingen ,1[(lsyko,fociaJ prak!ji.~ in Udkast. I. Copenhag~n 

mailto:Mussehl@zedalJiJ-berlin.de
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Hanne Meldal 
Danmarks Lærerhøjsknle 

Inst. f. Pæd. ng ndd.fnrskning ~~bL-%u~~ 
Emdrnpvej 101 

2400 København NV ~3
Telf. 3969 6633 - sekr. Minik Hnrnnlll 

'3 1ft!{) )J;j~ 

Initiativgruppen Gaderummet 
Nørrebrogade 56, Baghuset, 4. og 5. sal 
2200 København N 

Den 24.11.98 

Kære Kalle. 

Tusind tak fordi vi må komme og besøger jer og for avisartikler m.v.. Det har været fantastisk 
spændende læsning, og kursisterne har fået et par kopier. 

"Kursisterne" er mellem 25 og 30 personer og i deres "bedste alder"; de gennemgår i 
øjeblikket uddannelsen som ungdomsvejledere på Danmarks Lærerhøjskole. De kommer fra 
lorskellige kommwlale vejiedningsordninger. Der er f.eks. tre vej ledere, som repræsenterer 
området: erhvervsgrunduddannelsen (egu - for de fagligt svage) og også "almindelige" 
ungdomsvejledere, der er ansvarlige for vejledningen af unge, der dropper ud af 
uddannelsessystemet eller på anden måde Cl' i en utilfredsstiJ.lcnde situation. 

Som jeg sagde til dig, så skal vi naturligvis også beskæftige os med den del af området, der 
har med ungdomskultur at gøre. Og bestemt også finde ind til det miljø, som du arbejder med 
og for. 

Jeg sender dig et program for hele modulet (ialt 60 timer eller to uger fuldtids), så du kan se, 
hvad vi ellers har beskæftiget os med. 

Hvis der er et eller andet, vi skal tale om, så ringe på 4016 5228 - den lytter jeg tit til. 

Vi glæder os til at hilse på dig. 

-
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Startudkast 

Gaderummet.
 

Gaderummet er et sted for alle unge, der har behov for et sted at være, lave aktiviter sammen, 
ta' sig af hinanden, eller blive taget af. 

Gaderummet er åbent for alle initiativer, der forbedrer unges muligheder for et ordentlig liv 
sammen. 

Gaderummet arbejder for et selvbestemt liv, hvor der er plads til alle, med de forandringer af 
~amfundetdette fører med sig. 

Gaderummet sørger for ressorcepersoner, således at især nødstedte unge - eller unge på vej 
kan fa den nødvendige og kvalificerede bistand, der hjælper een videre, på ens egne præmisser 
og i fuld åbenhed om alle skridt. Det kan dreje sig om rådgivning om sociale muligheder og 
rettigheder, om psykologisk rådgivning og om at fa fred og plads til sig selv, til stede igen. 

I Gaderummet kører en række daglige aktivitetssammenhænge. De ændrer sig fra dag til dag,
 
men gennemgående sørges der for følgende aktiviteter.
 

Morgemøde kl. 9-1 O.
 

]0-16: Fag, praktisk og teoretisk.
 

16-19 Folkekøkken
 

19.30-22 Møder.
 

23-08 Natten.
 



Kaf. :Jg vær med til: 

PRfiKTISK fiRBEJDE 
- vi har ideer, materialer og redskaber. Men hvis du har nogle brædder eller 

andet tilovers, så tag dem med. 

itEDI,OLI(ETS Pfi~K !
 
, <? .- - :, - -, ~. -' . - ,:.. , . ~-;.. :"" . . - 

',i • .~. __'," . - - _ - _~. 

. Folkets Park og Folkets Hus fylder 
25 år. "Deivil politikenie"fejre" ved at 

MfiD OG DRIKKE I ' . _ - , ~. . .,.' .:.. c 

- til næsten ingen penge. • ••.. lukke Folkets Park....., ., "C .. 

·····.C····
GØGL. TEfiTEit MOSIK ( . .Det finder vi os ikke i!·.

Der vil være underholdning og aktiviteter for børn. 

-O"~ 

4 lørdage i Folkets Park fra kl. 12.00 til 20.00. 
24. august 
31. august 

7. september 
14. september - 25-års fø>dse!~~.~gsf~~U.9IJi'olketsHus 

,j:'Y::.1.Q-IliI0Q b"" .!1~J;ti:I;liWd i i.url b
 

., ,(-'I',G:ln"2~nq-5n~gloa i mgs100v fz b j
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Kom og vær med til at istandsætte og 
venlig hilsen 

Folkets Park Initiativet c/o Folkets Hus, Stengade 50, 2200 N. udbygge parken. 



Fingrene væk fra Folktts Par~ ! Historien r "ag Folkets Park og Folkpts Hus 
Mellem Stengade og Griffenfeldsgade ligger et lille grønt område. Det fanger blikket, når man kommer 
forbi. Og det er ikke kun fordi der her er noget grønt mellem de skaktagtige husfacader. Det er en åbning 
i byens rum, der bryder byens lukkethed og stress. Og hvis man kigger efter, kan man se. at der leves el 
socialt liv. Både mennesker og hunde luftes, og der tales sammen, hvilket er et sjældent syn i byen. Til 
forskel fra byens andre parker og kirkegårde, så er Folkets Park lidt vild. Græsset må gerne betrædes, 
hunde behøver ikke at være i snor, og det er ikke forhudt at hygge sig rundt om et bål. Og ligesom 
parken ikke er strømlinet og standardiseret, så er parkens brugere det heller ikke. 

FolkelS Park og Folkets hus er et resultat af den lokale befolknings egne Ønsker og initiativer. Og det er 
karakteristis~ for Nørrebro's traditioner: at vi kræver vores ret til selv at påvirke vores lokalmiljØ, at fØre 
vores ideer ud i livet. I fællesskab at gøre vores bydel bedre at leve i. 

Der var brug for en Folkets Park i 1971, og derfor fandt beboere sammen om at skabe et sted hvor C..L 
nesker kan mødes uformelt og lege, snakke, danse, spille musik, drikke øl- eller bare sidde lidt i solen. 
Der er ikke mindre brug for en Folkets Park i 1996 og i årene der kommer. 

Nørrebro er ikke bare en hyggelig og livlig bydel. Det er også en bydel, der bærer præg af tidens proble
mer. Tusinder af mennesker sidder ensomme oppe i lejlighederne, ofte med værtshuset som den eneste 
mulighed for at komme ud og møde andre mennesker. Mange befolkningsgrupper holder sig for sjg selv. 
Nogle ser skævt til hinanden, og ind imellem kommer det til slagsmål. Hvorfor skulle det også være 
anderledes, når der er så få muligheder for at lære hinanden at kende? 

Når politikerne en sjælden gang beskæftiger sig med den slags problemer. bliver det kun til luftige 
erklæringer. Hvis nogen skal gøre noget ved problemerne, er det os selv. 

Nu vil Borgerrepræsentationen lukke Folkets Park. De siger godt nok, at parken kan overleve at blive 
lukket inde som en anden baggård. Det er løgn og hykleri - hvis det planlagte byggeri bliver til noget, 
bliver det parkens død. Og så kan det være ligegyldigt om politikerne lukker parken fordi de vil bremse 
lokalbefolkningens muligheder for selv at skabe liv, eller fordi de bare er ligeglade. Under alle omstæn
digheder er det påfaldende, at Borgerrepræsentationen har så travlt med at nå at lukke Folkets Park, få 
måneder inden Bydelsrådet træder til. Måske er det deres måde at fejre Kulturby-året - at sætte en stop
per for den folkelige kultur. 

Den lokale aktivitet, der allerede sker, sker ikke i den blå luft. Den sker bl.a. i Folkets Park. Vi 
finder os ikke i at Folkets Park og livet heri smadres. Vi kræver at Folkets Park skal være 
her også i fremtiden, vi kræver at det sociale liv fortsat skal have bare et minimum 
af plads. 

Hvis Folkets Park skal bevares, bruges og bruges bedre, kræver 
det en lndsats fra os beboere. Derfor har vi - en gruppe beboere på 
Nørrebro - taget initiativ til at give livet i parken et skub fremad. 
Vi har en lang række ideer til al gøre parken mere hyggelig og 
brugbar: Ordentlige legemuligheder for kvarterets børn, svævebane, 
klatretræ, skateboard·rampe, højbede til blomster og krydderier, 
grill, bænke, malerier, istandsætte skulpturerne, kompostbunker, 
plante flere træer osv. Men vigtigst afaI[: vi vil forsøge at inddrage 
så mange som muligt i arbejdet - unge og gamle, indvandrere og 
danskere, bumser og studerende. Derfor har vi forberedt 4 
arbejdsdage, hvor alle inviteres til at komme med ideer og gå med 
i arbejdet - eller bare have en hyggelig og oplevelsesrig lørdag i 
vores alle sammens park. 

1. maj 1971 tog kvarterets beboere sagen i egen hånd og begyndte ,at indrette en tomt mellem Stengade 
og Griffenfeldsgade til "Folkets Park". Det skete efter forgæves forsøg på at r~be politikerne og det 
kommunale bureaukrati op • som åbenbart mente at Nørrebros bebo.ere kunne klare sig uden grønne 
områder. Folkets Park blomstrede op ved beboernes eget arbejde, og blev ramme om forskellige kultu
relle, sociale og lokalpolitiske aktiviteter: Hygge, musik, . 
møder, teater osv. Den 12_ september 1971 tog beboerne 
endnu et skridt, og indrettede "Folkets Hus" i en ubrugt 
bygning, der står på parkens grund. Huset har siden 
fungeret som et brugerstyret aktivitetshus. 

Den slags initiativer - når beboerne i fællesskab selv 
inf'r<>:.uer deres eget kvarter - passer ikke ind i politikernes 
p~ l. Derfor er der i årene fulgt en række forhandlinger 
om Folkets Hus og Park, og der er opnået en række 
forskellige forlig. Indtil nu er det lykkedes at bevare både 
Huset og Parken - og del er nok ikke sket fordi kommunen 
er blevet mere lydhør overfor beboernes behov, men fordi kommunen ikke har turdet gå direkte imod 
beboernes krav. 

Men så let .skulle det ik~e gå. I starten af 90erne forSØgte kommunen endnu engang at fil skovlen under 
beboernes aktiviteter i Folkets Hus og Park. Borgerrepræsentationen var så betænksom'at spørge bebo
erne om, hvad de mente. Beboerforeningen Nørrebro Ønskede både Folkets Hus og Park bevaret, og par
ken udbygget med byøkologiske projekter. Høringssvarene op til behandlingen i Borgerrepræsentationen 
viste tydeligt, at beboerne Ønskede Folkets Hus og Park bevaret. Friluftsrådet og Danmarks Naturfred
ningsforening ønskede det grønne, offenJlIge,o,m;I'.å.de bevaret. Men det gjorde socialdemokraterne ikke, 
de ønskede at indhegne.området'mecl husalj/o~~1;5 etagers højde. For at vise deres storsind gik de med 
til et "kompromis" om et hul i husrækken ved Pryns Jørgens Gade, og så kunne også SF stemme for. Den 
ll. februar 1993 blev det sA vedtaget i Borgerrepræsentationen med stemmerne 42 mod 7. 

Under debatterne i Borgerr~ræsentatio' e 'skut ret, hvilken betydning bebyggelsen ville få
 
for Folkets Park. Om de~.reOuee.redeo ,00 ~e sine funktioner og særiige liv skjult bag
 
hØje bygninger, der især SkaTh- . _, de, der i praksis kommer til at minde om en
 

lukket ~. ;-5t , ff~ri:tlige musikarrangementer, børneleg, 
øldrikning i solen,leg med hunde og meget mere for hele kvarteret. Det 

flertal, der vedtog at bebygge Folkets park, kunne virkelig ikke se, at det 
skulle være noget problem. Nej da, det må brugerne af Folkets Park og 

Hus finde ud af sammen med beboerne. For både Socialdemo
kraterne og SF Ønskede da at bevare det "helt enestående 

projekt". I den endelige udfonnning af lokalplanen 
(offentlIggjort 18. februar 1993) hedder det blot at 

"Området fastlægges til boligformål". 

Siden vedtagelsen af den lokalplan, der siger 
at Folkets Park skal bebygges, har sagen 
bevæget sig rundt i forskellige udvalg. l 
øjeblikket ligger den i "Byggesagsudvalget". 
Efter alt at dømme kommer sagen endeligt 
for Borgerrepræsentationen engang i 
september i år. Med mindre der sker noget 
nyt i sagen, bliver der nok her givet" det 
endelige signal lil at begynde byggeriet. 



Ønsker du at bestille en samtale, eller at drøne en mulig beboer  ASKOVHU3 
eller har du andre spørgsmål, så ring til 

LÆR AT BO LÆR AT ARBEJDE LÆR AT OMGAS ANDRE 

Tlf. 313972 42 

Vi har ingen fast telefontid og kan derfor være svære at f1\ fat i, men 
Askovgårdens tc1efon er åben for henvendc1ser i dagtimerne kl. 10
l G. Læg en besked om, hvordan vi kan få fat i dig, så kontakter vi 
dig så hurtigt som muligt. 

Medarbejdergruppen : 

Karen Rasmussen - socialrådgiver 
Ann Jeppesen - psykolog 
Charlotte G. Hansen - socialpædagog 
Christian 1. Jensen - arbejdstræner 

Robert Jensen - bomedarbejder 
Kirsten Grage - bomedarbejder 
Trine S. Hansen - bomedarbejder 
Pernille Elholm - bomedarbejder 
Camilla Raymond - bomedarbejder 
Dorte Kousholt - bomedarbejder 

SETTLEMENTET ASKOVGARDEN
 
KORSGADE GO 2200 KBH. N
 

tlf. 31397242 - telefax 31390772 - giro 108 87 50.
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mål 

frustration 

At blive lorhindret i at nå et mål (man kunne i sledet sige: 101'
hindret i at lå et behov tilfredsstillet), kaldes en frustration. Når 
en frnstration er opstået, eksisterer behovet stadig, og forskellige 
mennesker vil reagere forskelligt i en s~d<ln situation. En af 

mange aceepteret teori siger kort og godt: FnlSlratioll fører til 
aggression. En sådan sammenhæng kan lydeligt iagttages hos 
bØrn. Små børn kan få kolossale raserianfald, når behovstilfreds
stilleisen bliver blokeret. Denne tydelige sammenhæng mellem 
frustration og aggression lindes som regel ikke hos voksne men
nesker. Der gives to mulige forklaringer på dette. Det er et tegn 
på psykisk modenhed og stabilitet, når et menneske er i stand til 
at udsætte tilfredsstillelsen al et behov og ikke behøver Øjeblik
kelig forstærkning. Denne evne findes ikke hos det lille barn, og 
dette skulle forklare, at det .. farer i flint" når noget går det imod. 
En anden forklaring kan vi eventuelt linde i den omstændighed, 
at vi i opdragelsen al børn i vor kulturkreds bruger en mængde 
energi på at lære barnet, at det ikke må gribe til åben vold eller 
på anden måde vise sine aggressive fØlelser altfor åbent. At sam
menhængen mellem frustration og aggression svækkt.:s med sti

gende alder, kan altså skyldes, at man har lært at undertrykke de 
sider al adfærdeu, der ikko er soeialt acceptable. En sådan løs
Ding på problemet er imidlertid meget uheldig, lor det at man 
undertrykker en lølelse er ikke ensbetydende med, at den lor
svinder. Et menneske, der har oplagret store mængder aggressivi
tet, har let ved at "koge over", Med denne teori som forklarings
model må man kunne drage den slutning, at et samfund, hvori der 
forekommer megen voJd l må være et samfund med mange fru

strationer, med andre ord et samlund, der ikke i tilstrækkelig ,!løj 
grad imødekommer indbyggernes behov. 

At være ude af stand til at få tillredsstillet sine behov kan lå 
andre negative konsekvenser: Risiko for fiksering. At lå tilfreds
stillet netop det behov kan blive så vigtigt, at man låser sig fast 
og ikke kan se andre muligheder lor behovstilfredsstillelse. Des
uden kan seIwlIrderingen blive påvirket j negativ retning eller 
man kan udvikle forsvarsmekanismer. 

"J,\Det var Sigmund Freud, der oprindelig lremsatte teorien ved
1~i'\~ørende forsvarsmekanismerne. Det at man iværksætter forsvars

den måde eJ. til. Det egentlige lormål med lorsvaret er a 
beskytte individ•. mod "ngst. Man slipper lDr at opleve den ube
hagelige virkelighed som den er. Et menneske er sig imidlertid 
på ingen måde bevidst, at det anvender lorsvarsmekanismer. Det 
skyldes motiver, der ligger uden lor personens bevidsthed. 

Vi vil nu forsØge at belyse teorien om larsvarsmekanismer ud
fra nedenstående situation. I de tilfælde, hvor det kan lade sig 
gøre, vil vi lorestille os, hvordan en kvinde ville have reageret, 
hvis hun havde benyttet en af følgende 10 muligheder lor lor
svarsmekanismer: 

(l) Projektion (at give andre skylden lor ens egne svagheder) 
(2) Forskydning (som regel al aggression) 
(3) Rationalisering (bortlorklaring) 
(4) Identilikation (ofte med ..den stærke") 
(5) Kompensation (.. tjene ind på gyngerne, hvad man har mi

stet på karusellen") 
(6) Reaktionsdannelse (ubevidst at reagere stik imod hvad man 

virkelig lØler) 
(7) Flugt 
(8) Regression (adlærdsmæssigt at rykke tilbage til et tidligere 

udviklingstrin) 
(9) Fortrængning (.,glemsel") 
(10) Sublimering 

Hr. og fru Jeoseos store ønske var at få et barn. Der gik lang tid 
før det lykkedes lru Jeoseo at blive gravid, men da hun eodelig 
blev det var begge ægtefællerne ovenud lykkelige. At få deres 
eget barn ville være ooget helt vidunderligt. Adoptivbørn ville de 
slet ikke tænke på, for som lru Jensen sagde: .. Man kao aldrig 
komme til at føle det samme for en aodens barn som for sit eget". 
Det gik nu hverken værre eller bedre end at fru Jensen aborte
rede i syvende måoed. Huo tog Sig det meget nær. Desværre ville 
hun ikke kunne blive gravid igen. Man kuone ikke finde nogen 
sikker forklaring på, at aborten var indtrådt. Det eneste helt 
sikre var, at ægteparret var blevet forhindret i at nå et mål, som 
de anså for et ar de vigtigsle i tilværelsen. 

(1) Projektion. Efter aborten begyndte lru Jensen an anklage læ
gen for ikke at have gjort, hvad han kunne for at redde losteret. 
På et vist tidspunkt overvejede hun at anlægge sag mod ham. 

Projektion indebærer, at man forsvarer sig imod sine egne 
r1.-"l"'!Ft'\l,..oIC'". .. ~I,...rl !It f1,,",-.. rlf".m ov~r til ::lnrin' mp.nnp.skf>.L Frn 

'c--'. ~.J) i' /"j!.1 



J ~en frygtede i virkeligheden, at hun selv havde IL 'Dr lidt 
for at undgå aborten. Den almindeligste lorm lor proje.: ..on går 
ud på at man tillægger sine medmennesker uline motiver og Øn
sker. Disse motiver og ønsker lindes altså i virkeligheden hos en 
selv, omend ikke på det bevidste plan. Forargelse over seksuel 
lØssluppenhed kan være en form lor projektion. 

(2) Forskydning. Et stykke tid citer aborten begyndte fru Jen
sen at blive irriteret over nogle al ægtefællens vaner, nogle der 
ikke tidligere havde generet hende det mindste. F.eks. blev hun 
rasende, når manden bad hende om at hente et eller andct i ste
det lor at hente det selv. Dertil kom, at deres seksuelle samliv 
holdt op med at lungere. Fru Jensen blev helt kold, når han 

. gjorde tilnærmelser til hende. 

Elter aborten følte lru Jensen sig helt mislykket Som kvinde. 
Hun lølte at hun ikke var noget værd, når hun ikke kunne lØde 
børn. En del al disse lølelser blev omdannet til aggressioner over 
for manden. Han blev indirekte strallet lor aborten. Forskydning 
indebærer at man retter en lØlelse, der sædvanligvis har et ag
gressivt islæt, mod en anden person end den, fØlelsen virkelig 
gælder. Det klassiske eksempel er manden, der bliver skældt ud 
al sin chel, men lader det gå ud over kone Og bØrn, når han 
kommer hjem. Al forskellige grunde kan det være lor svært at 
rette lølelsen mod den rigtige person. Konen, der gav sin mand 
en ordentlig overhaling lØr hun sendte ham ud at banke tæpper 
havde lorstået, hvordan lorskydning fungerer. 

(3) Rationalisering. Elter aborten prØvede lru Jeusen at finde 
mange lorskellige lorklaringer på, at det gik så galt: "Hvis lægen 
ikke havde været så urutineret ... ", "Hvis vi bare havde kørt lidt 
hurtigere, da vi skulle til sygehuset ... " "Det var lordi jeg drak to 
glas vin den foregående aften ... II. Denne forsvarsmekanisme in
debærer således, at man bortlorklarer: man larsØger at linde lor
nultige (rationelle) lorklaringer på det, der er sket. Andre, mere 
almindelige eksempler: "Det gik så dårligt til prØven, lordi lære
ren havde givet sådan nogle ljollede opgaver". "Det gjorde ikke 
noget, at jeg ikke lik jobbet, lor jeg er laktisk ikke særlig irlteres
seretu

• 

(4) Identifikation. Inden aborten havde lru Jensen haft meget 
svært ved at forstå såkaldte kvindesagskvinder. Hun syntes ikke, 
at de kunne se det dejlige ved at være kvinde, løde og opdrage 
børn. "En kvindes plads er i hjemmet" var hendes motto. Da der 
var gået nogen tid elter aborten, begyndte hun at tage aktivt del i 
kvindesagsarbejdet. Hun gik stærkest ind j problemerne angå
ende kvindens ligestilling på arbejdspladsen. Hendes holdning 
Var blevet totalt ændret. 

ldentilili .. kan i denne sammenhæng betyde, at man alv'f
ger en trussel J at gå over tilljenden. Dette var, hvad lru Je. 
sen gjorde. Det kan også være et udtryk lor identilikation, hvis 
man tager æren faf, hvad personer, som man selv anser for be
tydningslulde, har lundet ud al. Virksomhedsledere prØver i en 
vis udstrækning at lå de ansatte til at identilicere sig med virk
somheden. Læg mærke til sondringen mellem .,Danmark tabte" 
og "Vi vandt". 

(5) Kompensation. Fru Jensen syntes at ·tage tabet al barnet 
ganske lattet. Den store forskel i hendes måde at være på lør og 
elter uheldet var, at hun pludselig begyndte at dyrke idræt i al 
sin Irit id, noget hun tidligere kun gjorde lor motionens skyld. 
Samtidig påtog hun sig hvervet som træner i junioraldelingen. 

Kompensation indebærer at man råder bod på en fiasko på et 
område ved at have succes på et andet. En anden måde, hvorpå· 
kompensation kan ytre sig er ved at en person skjuler sin usik
kerhedslølelse gennem at optræde ekstra selvsikkert, - noget der 
til tider kan virke temmelig udmattende. Når denne lorsvarsme
kanisme træder i lunktion, er det tydeligt at lormålet er oprethol
delse al en positiv selvvurdering. 

(6) Reaktionsdannelse. Det tydeligste eksempel på reaktions
danneIse ser man ikke hos fru Jensen, men hos en person der 
belinder sig i den modsatte situation. Reaktionsdannelse indebæ
rer at man forsvarer sig imod sine ægte følelser og i stedet viser 
de stik modsatte (dem, man løler at man burde have halt). At lå 
et uønsket barn kan måske bevirke, at man ikke kan lide barnel. 
Man beskytter sig mod sådanne uacceptable lølelser ved at give 
barnet ekstra megen omsorg og ømhed. 

(7) Flugt. Elter aborten begyndte lru Jensen at isolere sig 
mere og mere. Hun holdt op med at trælfe sine gamle venner. Til 
sidst ville hun heller ikke mere gå ud med sin mand. Det værste 
der kunne ske lor hende var at passere lorbi et vindue med bør
netøj. Når hun til daglig gik alene derhjemme lantaserede hun 
sommetider om, at hun faktisk havde et barn. Hun levede sig 
grundigt ind i situationen og kunne få sig selv til at tro, at "om 
en times tid må jeg vække den lille og give hende mad". 

Denne larsvarsmekanisme hjælper ikke lru Jensen med at lØse 
problemet, men giver hende mulighed lor at beskytte sig ved at 
vige uden om alle ubehagelige påvirkninger. 

(8) Regression. Efter aborten blev fru Jensen ifølge mandens 
udtalelser gnaven og besværlig at omgås. Sommetider oplØrte 
hun sig som et mindreårigt barn og krævede at han skulle stå på 
pinde lor hende i tide og utide. Når noget gik hende imod kunne 
hun lå kraltiee grådanlaid. 



Re .ision indebærer tilbageskridt til et tidligere ud\1 11gS
trin. I forbindelse med fru Jensen kan man næsten sige, a 111
 

på en måde blev som barn igen. Et eksempel på regression, som
 
mange forældre har oplevet: Siden mor er kommet hjem fra kli

nikken er John blevet ganske mærkelig. Pludselig er han begyndt
 
at gøre stort og småt i bukserne igen til trods for at han ellers
 
havde været renlig i næsten et helt år.
 

(9) Fortrængning. Når man traf fru Jensen et halvtårstid efter
 
aborten var billedet helt forandret. FØlgende samtale udspandt
 
Sig imellem fru Jensen og en veninde:
 

Veninden: Var det meget svært at komme igennem alt det skræk
kelige?
 

Fru J.: Njah, lidt ked af det var jeg jo, men ikke så meget.
 
V.: Det var nu synd alligevel. du som altid har villet have børn.
 
Fru 1.: Hvor har du det fra? Jeg har da aldrig været særlig inte

resseret i at få børn.
 

Fru Jensen synes altså at have glemt den psykiske smerte hun 
oplevede i forbindelse med at mulighederne for opfyldelse af et 
af hendes største Ønsker forSvandt. Det er netop et eksempel på 
fortrængning, når en person "glemmer" ubehageligheder. Et må
ske endnu mere almindeligt eksempel har vi i tilfælde, hvor tan
ker og handlinger, som man skammer sig over, forsvinder fra be
vidstheden. Man er sig Leks. ikke alle sine seksuelle Ønsker og 
impulser bevidst. Ved fortrængning er det, som om noget ubeha
geligt er blevet eensureret bort fra bevidstheden. 

(10) Sublimering. Denne forsvarsmekanisme kan være svær at 
få øje på i det virkelige liv. Freud mente, at sådanne sekSuelle 
impulser, som man ikke kunne få tilfredsstillet på naturlig måde, 
i stedet kunne afreageres gennem andre aktiviteter, først og frem
mest af skabende karakter såsom digtning, musik osv. 

Til sidst vil vi endnu engang påpege, at de mennesker der be
nytter sig af forsvarsmekanismer er uden bevidsthed Om dette. 
Efter al sandsynlighed findes forsvarsmekanismer hos os all<:. i 
mere eller mindre udpræget grad. 

,, 

Forsk~llig~ , 
Da vi behandle.... frustrations teorien, ræsonnerede vi, som om 
mennesker altid stræber efter klare og veldefinerede mål. Dette 
er naturligvis langt fra tilfældet i almindelighed. Vi kan derfor 
udbygge frustrationsteorien med tre ikke helt usædvanlige situa
tioner, som også giver anledning til frustralion. 

(I) To positive mål. Enung mand, som holder meget af sin 
mor, har sagt ja tak til at komme til hendes fødselsdag. Derefter 
bliver han inviteret til en fest, som skal finde sted samme dag 
som moderens fødselsdag. En pige, som han er meget interesse
ret i, vil være til stede ved denne fest. Han er nu kommet i 
klemme mellem to mål som han gerne vil nå. Han analyserer nu 
situationen og prØver på at bestemme sig. Moderens reaktion på 
hans udeblivelse og ehaneerne for at møde pigen andre steder 
end netop ved festen, bestemmer naturligvis hvor svært valget 
bliver. I særlig ulykkelige tilfælde kan det blive så vanskeligt, at 
han slet ikke kan bestemme sig. I alle tilfælde er det en frustre
rende situation, hvor hindringen ikke er moderen eller pigen, 
men hans egen manglende evne til at foretrække den ene mulig
hed for den anden. Heldigvis fungerer vi i sådanne situationer på 
en sådan måde, at hvis vi begynder at bestemme os og derved 
nærmer os det ene mål, vil dette blive mere attraktivt og derigen
nem vil beslutningsprocessen blive lettere at gennemføre. 

(2) To negative mål. Dette indebærer med det franske ord
sprog "at blive tvunget til at vælge mellem pest og kolera". 
Denne situation er vanskeligere end den foregående, bl.a. fordi 
vi fungerer på en sådan måde, at jo mere vi nærmer os det ene 
mål, desto mere afskrækkende forekommer det, hvorfor vi ven
der os imod og nærmer os til det andet mål, som så bliver mere 
og mere afskrækkende. Resultatet bliver ofte en situation, hvor 
man er blokeret m.h.t. handlemuligheder og hvor man lukker øj
nene for virkeligheden og undlader at foretage sig noget (L eks. 
ved hjælp af rationalisering). Hvis de negative mål er tilstrække
lig ubehagelige, kan resultatet blive et regulært nervesammen
brud. Dette er uhyggelig virkelighed f.eks. i diktaturstater, hvor 
et menneske kan blive tvunget til at vælge imellem at blive lorte
ret og at forråde en ven. 

Vi bør måske også gøre opmærksom på visse uklare situatio
ner, hvor vurderingen af, om et mål er positivt eller negativt er et 
spørgsmål om synsvinkel og overblik. 

Du er Leks. bekendt med at en nabo bliver forfulgt af andre 
lejere og nu uforskyldt trues med opsigelse. Dit valg står nu imel
lem at gribe ind til hans fordel eller at lade stå til. Dette .kan du 
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efterlysning 
bolig bolig bolig bolig problem 
og vad så i har måske en bolig eller en 
hytte vor i kan bo sammen men det, det er 
på tide at søge jers hjelp at hjelpe mig 
med en bolig jeg er pisse trat at men 
kikker ned af på bolig problemer og dem 
der forsør at bz boliger eller huse har sin 
ajen interase i bz huse eller tenger de at 
bolig broblemer ikke er stor nok men så 
vis i vil hjelpe mig så sier jeg tak til jer 
kærer vener vis i seld kikker vor i er 
politisk kan i også vær i bolig aktive 
så kontakt mig på tel, .. 35364647 
spør efter dm 

hilsen tim g miljkovic 
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Min ferie begynder (sæt 1 kryds lor dag og 1 kryds lor måned) 

5 
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Regnbuen,
 
Kritiske Psykologer
 

m.fl.
 
er 

flyttet 
til Sjakkets gamle lokaler: 

Nørrebrogade 56B, 4.sal
 
2200 København N.
 

Tlf. 3537 47 35
 

Kig forbi. 
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Thylejren
 
Det ny samfund - 26 år i juli.
 

Gammel Aalborgvej 16,7741 Frøstrup
 
TIl' 97-99.13.14 (boks); Til' 30-95.56.72 (Samson); Til' 97-99.12.81 (Rosa Vinkel)
 

Så er det lejrtid for gæster og venner - på 50 tønder land. Det er til stjernerne omkring bålene, 
og til livet i solen, i regnen og i vinden. Rent praktisk er der indkøbsmuligheder for daglig
dagsvarer i lejren, ligesom der er cafeer i klitter og lunde. Aktivitetsmæssigt foregår der altid 
en vifte af mange forskellige ting, fra trommedans og gøjl til stjernetydning, kropsarbejde og 
aktioner - eller man kan passe sig selv i stilheden ude på heden, mellem regnormene og frøer
ne. Medbring telt, kærlighed og god energi, guitar, trommer osv. 

Der kører bus næsten lige til døren. Søndergård Bus (TIf39-29.87.66) kører fra Hans Knud
sens Plads til Frøstrup på følgende tidspunkter 7.35; 11.40 og 13.35 med skift i Fjerritsslev 
(Lørdag er der afgang 7.40; 935 og 11.40 - og søndag er det 9.40; 11.40 og 13.35). Rejsen 
tager ca. knap 8 timer. En enkelt-billet koster ca.200,-kr, og 50,-kr for at få en cykel med. Fra 
Frøstrup er der 2Y2 km at gå - men det er nemt at blaffe. 

Vi er nogen stykker fra Nørrebro, der tager derop i dagene lige efter Sct.Hans d.25 eller 26 ju
ni og bliver der en uge eller to. Vil du med, eller vil du høre nærmere. Ring Solidaritetshuset 
35-37.86.58 

Kalle 
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D et søde, lille barn kan få os ul at 
pludre og lave ansigter, så bar~ 

nel morer sig, politikeren kan 
omvende os til at U"O på sine ,isioncrom 
en bedre verden, og de smukke, ung-c 
mennesker kan lokke os til at købe en 
bestemt parfume. Det kan de, fordi 
vores hjerne ingen rygrad har. Den er 
prograJTlmeret til at give efter, når andre 
forsøger ~t på0rke <i<:'n; . 

Tre:rrte~ahi~,~et i 'IlQ1"cs I*~rne ,gør os 
så flljelige, atæ)dr" karl oyer\<llc "S; \"r, 
os nye. fing og: m;mipulerc nwd os. Ofle 
sker det i et samspil mellem to eller alle 
tre mekanismer. 

For det før:;te "il \'ores l~jerlle g:erne 
lære nyt. De f]e~te f()r~kere erenige om, 
at vi fødes som halvt f~enlig:e per....'HlliJ{
heder, der skal bruge Ih'CL til al u(hikle 
sig. Barnet kan ikke klare sig sd\', Jllen 
må lære, hvad det kan spise uden al hli
ve forgifte[, hva(1 en fjernbe~jellillg kan 
brl1gc~ [il, hvordan del hør hehandle 
andre mennesker og d)T OS\·. 

Delllle læFcllinklioll sidder i 11jt1"1lC
barRell,.som,:(>r'l1l(;~et_ m:el·~' 11(I\ik,I(:, IIC IS 

mcnn(:'~k(:'t ell(l !l(,lS (1)'1"('\1('. I:r" tØdslt'Il 
er den ~Iar til al hlive f)lldl (Ip mcd in
formationer, som hJrmcr \'ore id{'llliH't. 

Hjernen har pladsproblemer 
I samme del afl~i('nH'n sidder en lI1('k<l
nismc, der gør. at vi ikke' ktln f)\'('rd~lll' 

ret mangc indtryk ad gangcn. KonstanI 
bliver l~iernell homharderet med signa· 
ler fr;..l omverdenen. SOlll den ikk(, kan 
ignorere. S~i Icl'nge kroppens ~ansl'l" og 
nervehaner \irker, g;"1r illdtJ"~'kk(,ll(, ligr 
til }1jernen og hli"cr SOrl{Tcl i dell dd, 
der hedder thalanliis. f)cll'ller gal' Ilf>g:
le indtryk 'ill*irneh..lrkcll, s~'i \i kall hli
ve h<'·, id"l(' oi'n' dcmog rcager{'. 

Men hjernebarken har kun plads tfl, 
at \; kan ,"a~n' opm<.erkSOlll1lW pi\ mlillg 
ad gangen, og dl' p<h-irklliJlgn, der 
fremkalder stærke IHldser som rr~w t·J
ler lykke. lager tl\ilk~lrliJ.{1 lllegell pla(b. 

l":ir dClHlk barn smiler lil ()~, n·gi· 
strcrcr hjernen barn els tillid og' hl'llgi~ 

"enheu som en pl'r.solllig sl:jr, ('11 hdoll
Iling f6r at han' gj()rl Illlgt'l rig·ligl. Ikll 
følebl' al" succps mT'r.skygger dl' onigr 
indll"~'k, \i Illodlagcl: 

Dell IJrdje IJlckanisl1Jc n aJlg-sllill· <Il 
",l'rc lld(,IlI(JI'. Ilet kOlllllll'r <d-l'l ;('Id
gammeli lIukinslinkt - helt IBhagl' I'r;l 

dengang. nWluic'skcl \·;11· cl lIokdn, der 
"ill" slrerkl smllfllCIl mt'd sill(, la'ller og
flokkclls leder, lIlell s;lrlJarl 0'·('1' 101' h.; 

ronlp... Il~lr del \"al" akll('_ D('ngang \.,\1. 

dwkll 1);('.',tCI1 1I1lIldV;;l('lig, ild .. m,m 
kOIl1 "a'k fra gnlppcll ('1ll'1·ligdi-('111 hIn 
udstødt ardcll. 

Delllle inslillkthr angst lill" at hli\'(' 
al(,lw n,"I\" "i iU:,<, al h!iw lw'"id....h· om. 

34 Af Berit Haugsted. Foto: Image 8clnk og liat 

Derfor FAKTA
 
føjer vi os
 

Der er flere grunde til, at VI lader andre 
flytte rundt p~ vow meninger: 

Længsel efter accept 
. Vi har brug for at føl~ os accepteret og 

elsket. Hvis Vi star al~·ne eller bliver ud
stødt af en gruppe, bliver vi bange. 

Identitetskrise
 
V, arbejder hele livet på at skabe vores
 
identitet Hvis vi mangler noget til at
 
gme den stærk, er vi parate til at over

tage fordomme og meninger, der kan
 
inddele verden, s~ VI kan se, hvor vi selv
 
hører hjemme. Et fælles had eller en
 
fælles mission i en befolkningsgruppe
 
styrker identiteten, fordi de andre
 
bekræfter, at den er rigtig.
 

Uvidenhed
 
Hvis vi Ikke ved ret meget om en sag,
 
er det nemt at paduHe os en mening,
 
som vi ikke Ville acceptere, hVIs VI havde
 
mulighed for at se den fra flere sider
 

Autoritetstro og tillid
 
V, stoler pil den p~rson, der vil paføre
 
os en ny mening. Vi respekterer ham,
 
elsker ham måske og tror Pd, at det,
 
han gør, er det bedste for os.
 

Forvirring og tryghedsbehov
 
Tryghed er e.t næsten fysisk behov. Når
 
vores verdensbillede betVivles, bliver vi
 
ut'Ygge og ønsker at genoprette har

monien Helst vil vi have verden til at se
 
ud Sam før, men fdr vi serveret en
 
ny løsning, der bTlnger universet I ba

lance Igen. er VI tilbøjelige til at tage
 
imod den og skifte vore meninger ud.
 

Magelighed
 
Vi slipper for at tage ansvaret, nar VI
 
lader andre bestemme. Sa er det ikke
 
vores skyld, hVIS r,oqel gar galt.
 

Frygt for ubehageliqheder
 
V, vil helst ulldga spild og el parate tit
 
at gøre meget fnr at afværge ubehage

ligheder som skænderier, IJebre}delser
 
eller misbilligende blikke Mdske frygter
 
VI ligefrem fysisk afstraffelse.
 

I(xcli hjernen .~eh· klarer ærterne. Hjcr~ 

llrll' il prø,·c al linde en I'isning på pro
blemet og den løsning bliver ofte at skif
le ~l.al1dpullkl og indOl'dnc sig. 

Det gamle link-instinkt sidder sam
men med vore andre ill~tinkter under 
l~jcrllcbarkcn i delen g)TlIS cingulatlls, 
som st)TCf"ores adfærd og følelser, 

Angsten kan opstå, når i~jernen bl i
Hor ut.ryg. og det bliver den Ix, h'is ,; 
ikke føler os elskede og acceplerede, 
rlkr l1\is ungen prø"cr at lcwe nlll på det 
,·cn!cn."hilled(', ,i ('r (utrolige med. Det 
kall ,-ære ,-cd at fremsætte påsu-lIldc og 
argulllelltrr, "j ikke kender til, og SOIll 
derfor [elI' os til at t\;v)e på det, \i u'oede 
'-ar t't f~lkttllll. Tryghe(1 er el menneske
ligt bel1m', der er næ.c;;tf'1l ligT' så \iRtip;l 
SOIll mad og t~i, op; ,i ændrer p;erne 
Illening (()I' at genoprette den tabte har
moni i nm:.'.c;; Ih'. 

Det gælder. både når \; står m'er for 
en kaTesle, <kr ønsker mere samarb~j
de olll de huslige opgaver, en reklame, 
dcr fnr\;dler os, hv....HI der er godlog 
smltkl, el klynkende .c;;p;l'dbarn, der 
tHlskct' oJllsorg, eller cn politjker. (iervil 
ha\"!' os til al shllte op om hall:'; kalllp ()r 
('n hedre HTdell. 

:'-,'oglc gange skiller ,; m('ning, f()rdi 
de 11~(' ilrgtlll1elll.er er fornuftige, og 
"111-('" la'I·('h l·ig(' I~jernel)arkllllli(i(irlban 
kan ilcCepll'l'{' dem. J\ilen rlllclre gange 
skal dn ('I trick til, hvor vorcs hjerne 
oH'lhc\·isl'r sig seh· om, at argulllel1ter
11(' Inie]' limll1l"1iv;e. fordi den ,il undgå 
k<lllllik,el. Del kan fx skrldes fi'\'~l filr 
tll)('h;lgeiighl'tlcr, identitets-krise ('11el' 
la'llg"S(" ('11('1" acccpl. 

\cdal'w'd(' j.!;("Ilt'r og vilk,tI' I1l1der 
(JP\-;t'k....ICIl g-i"cr individlwlll' r(lr~kcll(' 

pa. 11'01" kll<' \"1 Cl' at pc"h'il'ke, men som 
ari ,il IlH'lllH'skct hellere f0je sig ('Ild 
Opk\·l'. iII amin' er Iltill"n_'(\.\l' ·llled (lcl. 

De fleste er de bedste 
S(lCi;llp,,~k(ll()g<'1l SO!()11l01l Ascii har 
1;1\1'1 el klassisk lor~~, der ,isel~ 11\01' \ig~ 

lig nokk(,1l l'r f()I' os. 
lian h;,d ,;; sludnellde s;lIl1l1H'nlig~ 

IH' CIl bllg lilli(' l1led Ire <llldre lillier. 
DCII ('lil' "r de tre linier ,"ar 1';1 Icl'llgdc 
uwe! del1 1(-11'<0;1(',111('11" dl' In oni,,!;t' '·,11' 

Inh'ligt korl<TC, Illell ikke lige Iangc, Ilt' 
... ItHlf'H'IHit- skIlIle ;Illgi\"(' dt'l\ af' dl' lre 
lilliel, dcr han Ic SalllllH' 1;l'llgdc "(lill 

dCl! {or<;ll' bnge lillie. 
I~ IWI"SOlHT fik hc"kcd pil at S\·;lI·C 

(<li "-l'I'\, IIH'Il" liT lil.:, al ,"ide ;\1 illle F') 
...kldk '-;'-(11"{' dIn h<'llslc O\"lThe'isning. 
Ik tH'. \{ l11l ,;11 dl' ('gcllllig('jol"sogspl'r. 
SOIl(']'.... J...1l1l(' S'-;ll"(' sid ...!. Ik kUlllle gmh 
"'t', Im!"('lllillie (In 'ar (kil rigtigl'. lllel1 
fiol del hh"· d('re... lur til al ........<lll" og ing(,1l 
.d- dl· 1'2 j'nr('g;lt'l Il k h,mk sr<lrel rigtigt, 
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valgte de alle at angive den af de to 101'
kerte linier, som flest andre havde S\L\ret. 
De 'tolede mere på gruppens ".rdering 
end på deres egen. 

Valgfrihed gør 05 utrygge 
Når nogen vil have os til al skilte 
mening, opdager vi ,~iældent, \i blh-cr 
dirigeret hen mod' el bestemt mål. ': 
Mi~ke bliver Kvinden efter ti å,' klar ()Yl::r, 

lcndes mand har manipuleret l~cl1dc ' 
tlI altid at stå for madlavningen \'ed 'IL 
rose hendes mad til skyerne, fordi han 
ikke selv gider Må i køkkene!. 

Men kollegaen tænker mcppe på. at 
han indordner sig under ældgamle llok
normer, når han får røde øren af el hl"
drøvet blik fra den kvindcliv;c sekretær, 
fordi han har sagt noget nedsættende 
om sm.uede kvinder i tredi\'erne. 

På den måde indretter vi O~ daglig\ 
efter, at ,,; ."ika! kunne Ic\'c og arb~ide 

Thalamus 
sorterer alle indtryk, før de 
gårtil fx hjernebarken 
'----------------------
Illustreret Videnskab nr. 11195 

...;lIllll11'II. Enwll lil al indordne ....ig og 
la're h<l'llger S.U1lI1H'1l med. al \1 kan 
t;t'nke. S,lllllic!ig- helwler tankc\irksom
lH'ckn, al \1 kan komme i 1\1\10111 \1 nu 
har rL'l i de Illrninger. \1 har for liden. Vi 
(:'r p'lr.Hc lil .1l tag:c imod indtryk fra 
andre mennesker. som pc'! den måde t~r 

mulighed for al i.l..'lldre \"Orr' holdninger. 
I s\cdct lin' al Sl:\ fast p.\ del, yj ,'cd. Jor
s(1gcni hele tidcll ;.1t blive klogere. 

I.lH" igClllICIll Cl' ,"j p<ljagl efLer ell 
idclllitcl. som allh'ig blin.'1" heIL f;:t'rdig. 
I'(w'r ;tros ((.Idcs med ,isse anlæ~ ror at 
1,("1'(' "rl'lllI11('(lspn)g cllerj()nglcre 111('(1 
lal. og nogl(' b0f11 har fra starlen cl h~e
n' "ll~d l"~l\ il1H\re, :\kn pl'l"SOlllighc~'t'll 
1(11'111<'S (lg llHHllWS af (IIngivc!.senlc (Jg 
d{' ting, pnsollcll hli\l-r udsat fin, 

Saorlig i dl' unge ,ir n dc JkSIC l1l('Il· 
'H'~"t'l' Il'lpi\\irkeligr. fordi dl' endnu 
ikke har runde! d('l"('s hvide i ,ih~lTds('Jl. 

/)('11 IlIlgl' Illand _,,\-;.al "iIIde ud af, om 

hi1l1 ."k<ll ~i1 i }a'I"e ."fll1l slI1ed ellcr lage 
-,uldcl\l('lt'k,s'H\WH. (hH h~m "kaI la..''><.' 
l11att'II1<lllk pil IInin'J'siteh'l ellel" lage cl 

/01"/\(1'''1'\ ~ 
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~ fortsal 
år som au pair i Fl'allkdg. For år tilhage 
skulle den unge pige finde en maud og 
have børn, mellS den unge lllf.\nd over
tog faderens gård eller gik i I,cre som 
snedker, så han kUllne komllle Lil al [or
sørge familien gennem sil hl..lite arb~ide. 
De fleste vidt;tc, hvilken snor de havde at 
rette sig',efter resten af livet. ' 
, Såd~l c~· det ikke' længCl,:e.Valgct Cl' 

frit, tlngdonlsår~ne er forlæl:lget med, 
lange boglige \lddi:1ll1~elser, og parfor
hold og børn er ikke nogen sehf",lge. Vi 
får ikke længere en idenLitct sen'cret, 
men må sel\' ud og lede efter den. 

Det gør vores l~jerne fonirret og 
utryg. Og mange nnge rorsøger at linde 
svaret på livel5 spørgsmål ved al r~ise ud 
i verden eller ind i sig selv. NyH:,ligiøse 
bevægelser er el nærliggende bud på ('n 
gruppe, man kan tilhøre, og en tro, dcr 
sætter llllh'Crset i cn O\'cn;kuelig orden, 

, 

Klare linier giver ro i sjælen 
D~n \l~ikl'c ~en efter raSle hl)!<lqH\I\k~ 
ler og en 'mening: 111('d Ihe,1 linder ,~il 

mål i "føleben af at høre' lil i sekten og 
være nogel ,'ia'rligt for de andre Illecl
lem1"l1er. Seklens leuer har ops\il1t'{ (" 
letforståeligt hillede af den onde og 
be~kidle \'(~rdcn udenfor i kOlllra'il lil 
den rene, hPlligc .'ickt og dens glid ell('r 
guder, af ~jender og ycnncr. 

Psykologer o~ sociolol;cr h.\r gen
nem ad,'ikilligc undersøgelser I~l.'it.~htct. .11 
menne~kel. har hrug for klare hl!'dom
me for at danne og holde h ..t i ..in ide11
tilel. Fordomme. der Ix ~ip;(,I~ ;'tlli'<msk
mænd ikke bøfsler,tænder,,<lLj{)llrllali
ster skri\'el~ 'l\'ad'dcr pas,'i:cr ,dem, iiI el1 
morder altid mynter iget'l:. 'at reck IIH'n~ 

I'u~sker er dO\llC (v..". FordOlnlH{'lW ll,;t'k

ker g;rællsef op' mellem hd(llkl1ing,~

gTllpper ()g gh'cr de 111eI11Il',~kl'I',dl'r 1)('
finder sig inden hH' de S,IIlIl1H:' gr;l'llSel', 
et ta'Iksskab, Og l'a.'Uessk"ht'l (T i\1~ 

KHrende i np'digi~s(' Iwy;.{'g('lsel', 
l\ogle ,'ickter Ritr sil \id!. al psykisk 

l11anipulalioll hli"er lil (l('ciderC'l l~j('l'

36 Foto: Ifot og David Tmod 

Ilc,"ask, Det kan foregå vcd, al det nye 
medlcm isoll'rcs fra enhver påvirkninH: 
H<kfra. Dl' eHeste input kommer fra 
a11dre medlelllmer og er udelukkende 
po,~ilin' 0\'('1' f{Jr Seklf'1l OH negative O\'er 
li)r dell "\lige verdcll OH personens tid
ligtTt' li\', Samlidig 1';\1' persollen ikke tid 
og lo\' til at tænke m'er de nye indtryk og 
dannf' sin egen mening om dem. 

p.""irkningen er så massiv, al. det nye 
llW(nem~ l~jerne ikke kan holde fast ved 
tidligere meninger og ulhørsforhold til 
fx EUllilit, og barndo1l1~'eI1l1cr. Det er 
ncmnwrc at gi\'c slip på ansyarct og tin
dt, l1\ile i fa.'nligpakkede meninger og 
ct k;Cl'ligt sanlt1lcnhold. 

Ydmygelse vasker hjernen 
I~jcrn('\'ask kan 0Rs:' foregå p", en mere 
voldsom mtlde, hvor personen bliver 
ydmyget og straffet ()I" at tænke sel\'
sla'mligt. Det Cl' kendt fra tolaJilære rehri
llH'I' y('nkll oycr. Et af de hcd..,t doku
11ll'1lt('l'l'llt' CbClllpl{'l' er ohel's17j\11ltaC:ll 
i (;r;:ekcu!and h"a sidsl i fl{)'el'llt' Iii først 
i 70'erlle, Dell cJlllformcde unge rwrlld 
lil ~krlll)('lløse lorturhødlcr. 

Rekrll1tl'r1H' kom i {'Il Il:ir, hyol' de 
t1illhrudl hle\' hersct mt'd o~ 1I1lderkas
lct h;'1rd J~'sisk lrtrning. lil (Ic \'ar helt 
udllullede. Tra'Jl('l"IH' l\'<lllg dCIll lil ..It. 
Illardwre p ..l kna'l'lw og slog dem med 
knipler. Dt' m;\Ul' Iindc sig i. al de seh'o~ 

dere.'i k.rl'(' hlc\' htlllct som u,,;erdigc 
y;cs('l1el', og- de bk\' kOllstant straflet 

Fl'yglell. sllll'l'll'1l og udmllttelsell 
\';\skcdt' Iljen1l'1l ud. indlil dc unge 
Ill;rnrl del1 sidsIl' dag fik at \ide. de \"<lr 
de ,'it'l'rkl'SIC og de hedSLt' og fik o\'er
(Iragcl ,lll~''Clrl'( lix StillCI1S ~ikkcl'hed. På 

,~, I.:' den lll,'tdc hWl'dcjuJltill'lllor\llr-rohot
lel~ dCT \;11(' cldlnlc ('nl1\'cr ordre fi:lI' ;H 

",I IIl1dg;:'i IllN(' SJlI('r1C og ydm~·geb('. 

Smittefarlige følelser 
Iki.dt, i hn'hindd..e med l~il'nw""sk og 
dC'11 daglilJ;(' p<hirkning af holdninlJ;('1" 
spiller gn Ippel1,'i illdflydl'ls(> ('11 illgørel1

([(' rr»)](', \·i ladlT {),'i h'tlere p<\\irke af {'Il 
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mængcle mennesker end' af en enkc1l 
person. Det vise~ sig stærkest i ~asse· 

hysteri. når en følelse af panik eller eks
tilse smitter gennem en mængde, der 
befinder sig læl sammen. 

Pludselig forekommer det livsvigtigt, 
al vores håndboldhold ,inder denne 
kamp, når det øvrige publikum ,iser sit 
glødende engagem'enl' Og jo mere (le 
andre huje( ogs~Hgeritil rockkonceI'- ' 
ten, jo me~e begejstring ,\jser vi se;lv. 
Andre personers arCelt.:.udbrud virker 

, , direkte ind på vores følelser. Jo flere 
mennesker der viser de stærke føleher, 
jo rigtigere er de for vores hjerne. 

l mængden bliver rølelserne kollekti
ve og med dem ansvaret for vorc hand.. : 
linger. Derfor kan vi komme iii al ~øre 

nogel, vi ellers aldrig ville havegjnrl. 
Ved gruppeterapi bruges sl:Tken i 

gruppepåvirkning på en positiv måde, 
ved at den enkeIle person k,Ul dl-age ror
del afat være med i fælle"kabel 

Oplysning eller manipulation 
Den magt, der lig-ger i at hruge IlIcnne· 
skemængden som' følcbcs-forst.ecrkcr; 
var Adolf Hitler og hans propag-anda
ministerJoseph Goehb"', i Di·t Tredje 
Rige fuldt ud klar O\'l~I', Dl' samlede 101· 
ket til mas~emØdCI~ 'hvor HitJer erli:.'ktin 
kunne indgyde delll frygt for jøderneil 
og tro på det tyske storrig-c. 

Når hall med sin karismaLiske optra..... 
den havde u'yllehundct hundredc per
soner, breche stel1l1lillJ{ell sif.{ ,il tusindel; 
og i løbet afkon lid kUllne han ha\'c 
hele forsanllingcll i sin hule håI1<1. 

NOP;:Cl af d(:l. !-lil1cr kunIle ~i\'(' dk 
tidens tyskere, var '~11 f~clles identiLet. 
Efter det ,ydmygende ,ncdcrl'ag i Første 
Venlenskrig 6g under dc!')rcs''iidncll ha\'· 
de rolket hnlR for alløle siR va.'nlillllrll, . 
og Hitler for,'i)llCde det med had, «11'
domme og håh om en hedre l"1'(,llllicl. 
Grænserne \'ar skarpe mellem in-grup'" 

pen og'''<I{' andre". Dt',fdr klll1ll<' 11i11<'r 
lokke og true lysh:fnc Lil al accepter!:' ~)g 

gøre de llu'oligsle ung. 
lJet ~lles \i ml. men dengang h,nde 

befolkningen ikke de erfaringer. liden 
har gi\'et os. Dengang g-av Hitler folket 
"opl~'snillg" og "information", men.'ni i 
dag llllclrer ri", o\"el. at {le ikke gellllcm
skuede ham. En afhans f(~rn'r m, I "lClI,IS 

e'\11C til at'fOI"('f,ll'ibe rolk~ t~lJ1kC~U1~',~'~åf' 
hall påSLOd noget. arg~llllenleri:'~lc;hali 
mod ((eres ind\t:ndinger, n;{"ten f'1r'd(~' 

nåede aL lænke dem, 
I dag \ille Hitkl's n1<"loder n'1'()pe \;1'

ke efter hensigten ret '~l(lIlg(' steder i 

n'relen. Til gt:"ngæld ligger vi sikken 
Undl:'f for andre former for politisk 
lHiUlip111alion. som vi først kan gennem
skue om 5, 10 eller 20 år, 

I det, \i kalder den nie verden, finder 
\1 os ikke i l:\'ang og trusler. ;\olen vi har 
stadig s\'ært \'ed at IlIre den form for 
ImUlipulation, der får vores egen qjerne 

,lil at spille 0S et puds. 1 bl)TlLS cingulatus 
' ()\'enaler ~ierllen sig selv Lil at skifte 
;, mening afangst for. at \i skal opleve nen 

Ih'Sfarlige situation, det er at blive isoIe
reL fra de andre. J-Uernens processer 
{()n;'f{<"u'uc1ell om vores bevidsthed og er 
Si\ hurtige, flt \i ikke opdager dem, D 
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Skadede børn. En svær fødsel, lav fødselsvægt og en mor, der ikke 
magter sit barn. Det er opskriften på et menileske, som aldrig får kodet 
følelser ind i hjernen. 

Sådan bliver
 
psykopater til
 
AffINE EIBY 

"MANGE TROR, de er onde. Men de 
er i ....irkeJigheden dybt følelsesmæssige 
handicappedt:<l. 

S~dan karakteriserer psykolog Niels 
Peter Rygaard psykopater. rier er em
net for et stort, internationait gympo

virke Delt normale. Wske endda bega
vede og charmerende, og det kan være 
:;-vært lige at ge~m§kuedem. mener 
Niels Peter Rygaani Men pa det følel~ 
sesmæssige område er de som helt 
srn.a børn. Og det kOtJ1D]er til udtryk 
før eller Hden. 

For de ilestes vedkommende om

oDet er de første ar, fundamentet 
bygges, og er det et lille fundament, ja, 
Så bliver det ogSå kun til et meget lille 
hu,%', siger bun om barnehjernens ud
vikling. 

Psykopater er mennesker. som 
mangler et føJeJsesregister, og som aJ
drig har fi\et udviklet en selvfølelse, 

Min gud 
hedder Tvivl 

Interview med forfatteren
 
Gunter Grass. KULTUR side 1
 

iE ~o/llf'f. --: 
EP p~r II '~E ENl:.f~""· rJ
 

.•0(, f'. ~~E"E"" S~ ..1'tl.lI(;,· f>i

til- fil.... (tE(/. I-ED"" ~.1fI#\ j\lIDT
~qtll"l' yto~r!>' /'Il-V(l.\~"1 ~ 1'1" SP/N(",

\'f:.~E . I-ED9I'tlE ' N& \I'ID EHotDEli: 

sine mordere. Side 5 

Ip~'S:1 

I~~Y=:C_17 "c 

Gener 
og dollar 
Industri- og forskning 
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,Det nye komma
 
Ind med enhedskommaet og ud med 

kryds og bolle. SØGER side 4 I 
I 

Mord og 
skyld 

Norsk doktor i drab om 

Hamsuns 
syndrom 
Enquist om de"-store 

forrædere.. SØGER s. 8-9 

slum, der finder sted i disse dage i Kø krin,il skoJestarten, nar de skal tit ilt forklarer Niels Peter Rygaard. Evnen 
'.JenJlavn. bega sig blandt anDre menne~. For til a\ \wytt~ sig til nQgen blev ikke ud~ b<nnene vældig gode. De xan med an Manipulation. Fortrolige dokumenter afslører, 

"Psykopater gør det, et halvandet ilogles vedkOJllIIlende den dag, de be viklet dengang, de var spæde. dre ord det, som helt små bøm kan, 
::lrs barn gør - trækker vingerne af går en voldsom og følelsesmæssigt af ,>Sidenhen er det for sent. Den slags kopiere. Til gengæld kan de slet ikke at Rovsing A/S tilbageholdt belastende oplysnin'"luen. De skelner ikke mellem menne- stumoet forbrvdejse. Som f.eks. hin- skader kan ikke repareres senere i li- klare de opgaver, SQm lidt størn børn 
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-~~psykolOg Niels små børn. Og det kommer tiladtryk 'F;;'kopater er mennesker, som I KryClS og bOlle. BØGER side 4 'o"æde'•. BØGER $, 8-9 
Peter Rv~~,der er em
net IO(' •.ørt,_~ 

~C{~-.Hdiile..dirilS-iXø

~JibP; .,.' ,
ån-bam......~.....a( .' 
fluen. De skehøir.ii&"iDetIemmenne
::;,,%,"=:'~=:' 
Je!Be. Del;" iI-_..~detlLise
90m ellbellEfilleJ:)IImJieUer ikklttæn
ker·over del.-,h*;RØJ~fIuebc, __.Iom-""h _ .. til 
_"'Jjt""".!Jeå'Ir"'~IoJetid. 
Størs~r.\tikl) "~,deo!-Ionn 
for psykiøke-"Itader har børn, detr-&dee 
med ~01'"Ja~iJt;" 1_ .":~~jIloønaer 
til. m:den;~~ClØ'Ja;m-.
plicecret'~~~"-;bønU~ eft>veiede cHt.i germem
st:emeffil:,.... '-~-"--,, '.' , . 1Ølit'ftjet316.grammWdreendgen
fu1;;~Ukltg"",wf r, f rY tedøeli ..,." ~ DemSDitl$. abnø·dlmske bønt. Og 50 
Det VISer;;::. ,ZtNiels<Peter· '-prooeuI:af fødalen:te havde væt'etpræ
RygamU~~~F",>jiW_wdet:i:går. get-af.rrære kømpIDætioner.l kontrol.u::= =,~ .~xrutJI)eD_VlII'derkpntale.-mn4proc~t
mn;ø, ~ ØL -- ,_ affødsk:rne, " -, - , 
_~Hl.IiJII.tid. Med Iænsyn,tilden """". ",,,,,,,,,,cl 
Her har NteIi-~,lttiijaa1iaClY haft - v..ste det Illa:, at flll'ingen ai børnenes. 

-dem tæt inde-'_~·-k.. _. _njØl,IJV- vedIIoIlUll8l1de var der læDgere tale om 
;ldg ~$QI'Q:~--~. eD ttr.,Han var gledet htlt ud ai farni-

N''''~~"""",_" , " en af~~'/Wt:Pl~ AlderBmæssigt bgnede·mødreIle 

før eller siden. 
For de fleBtes vedkommende am

- .k'dfIa.~, Dår de skal til at 
·beøtlit-b1aildt-adre.-~.For 
noøJe:$ Yed\'mnucpde deadag, de be
går en 'roIdaorp..pg.fele'se1!mæ4sigt af
stumpet forbrydelse; Sem f.eks. hip

.~eu, der plud891igt og umoti
veret-at.aken·lariv i en anden dreng, 
han met:.ikke kendte,. midt på Køben""""'__""'d. 

Peykapatlllk. mødre
 
.". ,


Niels: feter -Rygaards undersøgelse vi
ser, atøUet-ede:ved fødslen var der 

'markaPte-foiBkeIle-meIlem de 48 børn 
på be~lJT~etog.~elige 

det o(t:~-Udet~en. 
rebo&cmtiJtilfM "1øibøm.'i 

Af-erla:riris;,w:Ø-lJIØi,at.eJuQeaet- . 
star de1-·af 1ii9lIe-lrøm senere be;nkom
mer i- .!ronfJUlt--øed.·SØllfundet og far 
den diagnose, vi kender.som »psy)ro.. 
pat«, men-~korreit-~der 
a"tisocial ~- _, 

Man reg:tJe:I>~·itJ:~.~ 
cent Hf danske-Iløm ~,Get;:inan beteg
net sam mddsomt._OØISØrgSSYigted. 
Heraf betragtes ~ 112 ()g 1 pro
cent som følelsemOlf"'sigt afstwppede 
og psykopatiake..iatalkøn-odakrlng 
3-500,,-'TD,geoøæJd.i;S'1leteng:rj.lppe ",_ 
bom og ~ llDD1:~)ær'e farlige. OS 
smn voksne-~,~1aPdets)æDg--_. 
sler. < , .T:::-;' ,__ lo .,', '" 

Det er børn,; SQpI''dIIIiIldeJ,bar( kan 

U" 

landsgennemsnittet. Men perøonlig
hedsmæSsigtvar de generelt dårligt 
fungerende - de a1IerlIeste-ba'ide selv 
psykisJæskader. 56 procent var- psyko
patiske og dermed E1elv !elelseænæssigt 
underudviklede. 9 procent led under 
varige PS:/kose.r S(Jfll skizofreni ener 
lllaDio-depre9Siv:itet, og 23 procent 
havde aet diagn08f'n grænse-psykotisk. 

De resterende 12 procent var så:. 
kaldt normale, Dog bestod gruppen af 
en del mære. sem efter fødslen havde 
fået en voldsom fødseIsdepression og 

. derfor havde været ude af stand til at 
pasae barneL F.eks. en indvandrennor, 
hvis mand begyndte at ga med danske 
piger. Hun fik et 'VOldsomt kulturchok. 
trak sig efter fødslen helt ind i sig selv 
og overlod paMlingen af den øpæde til 
de to børn. hun havde i forvejen. 

Enkelte børn havde haft helt norma
le. sunde mødre. men var blevet vuld
samt skadet under Selve fødslen eller 
kort tid efter af meningitis og havde 
derfor ikke været i stand til at modta
ge moderens kontakt. 

Følelser kOdeS ind 

Uelge såvel erfaring som videnskab er 
det helt afg0tende for menneskebarnet, 
at det lærer at knytte sig til ain mor i 
løbet af de Im'ste leveår, Selvet skadet 
og pjevset.lille barn kan i nogle tilfælde 
tære at kompensere for sine slcader, 
hvis barnet får kærlighed og kontakt 
med sin mor. 

»Det spæde barna hjerne er meget 
plastisk og vokser fantastisk, bAde i fo
stertilstanden og de første år efter fød
slen«, sjger børnepsykiater LeDe Lier 
fr.I børnepsykiatrisk afdeling pa Bispe-
bjerg hospital. 

mr- ~Ier et følelsesregister , og som al 
dl r faet udviklet en selvfølelse. 
In. er-Mels Peter Rygaard. Enen 
tU al knytte sig til nogen'b}ey ikke ud
viklet dengang. de var-spæde, 

»Sidenhen er det for sent. Den slags 
skader kan ikke repareres ~enere i li
vet. Følelsescegistret skal kodes ind, 
allerede inden barnet er b>-tIe år«. si
ger Niels Peter Rygaard. Her baserer 
han aig dels på erfaring, dels pa en. !:to
ri 0Dl, at det her drejer sig om:den del 
af hjernen, som kaldes den limblske,·.0g 
som mennesket 8tnrt set har til fælles 
med aben. Det sIruIIe være med den 
del af hjernen. vi f.eks. lærer at skelne 
tonefald. kropslige signaler etc. fra hin
anden. Den limbiske bjernedel er eks
tremt modtagelig for sanseindtryk i 
netop de to første leveår, 

Hø!ge børnepsykiater Lene Lier er 
hjemena udvikling så kompliceret. at 
der er stor uenighed om, hvor og hvor
dan tillmytningsevnen og fi'delseregi~ 

steret udvikles. 

Sove; som sten 

»Børn, som har været udsat for om
sorgssvigt, kan ofte kendes ved den 
måde, de ukritisk knytter sig til hYelD" 
somheist pa. Men de børn her. som er 
tidligt og voldsomt s\Q.dede, og-som al· 
drig rigtigt har udvikle t følelger, kan 
ikke lmytte sig til nogen. De er ligegla
de, De kan ikke skelne mellem mennt!
Skel. Det ~ som en grød far dem. De 
lider heller ikke af adskillelsesangst. 
De SO~'er som sten allerede den første 
nat pli bebandliogshjt:nw:æt(j. siger 
Niels Peter Rygaard. 

Sætter man en løgnedetektor på et 
normalt b:an og præsenterer det for 
ord som ske, hest, ma'rk, mor, vil der 
være et tydeligt wleisesmæssigt udslag 
på ordet »mor{(. hvorimod deT ingen 
forskel vil være bos det tidligt ~kadede

""rn. 
Ofte en;tatter det tidligt skadede 

barn følelser med begavelse. De kan 
f.eks. være meget manipulerende, si
ger Rygaaro og giver et eksempel: 

"En dnmg på 16 år kommer ind til 
de voksne pædagoger og siger, at han 
har ~et Thomas ihjel med en kniv. 
Pædagogerne 1~~I .straks ud for at Sf! 

om. de kan redde Thomas. Men det er 
der slet ikke grund til, for Thomas står 
og f1øjt~ og maler l>takit. 'Jeg ville 
bare se, hvordan I re<l.gerede'. siger 
drengen på 16(. 

Faktisk kan de umiddelbart være let
tere at omga.s eod de børn, som har 
lidt af tillrnYtningsemen i behold og 
derfor føler et voldsomt had til de for
ældre, der har svigtet og skuffel. 

)}Men de har i det mindste et motiv 
Wat sege hjælp, nar de bliver voksne. 
Det har de andre ikke. for de føler det 
slet ikkeil. 

Niels Peter Rygaard udsatte og.så de 
4-8 børn for en ætt:lligenstest, og den 
\iste, at sålænge det gælder sproglige 
formuleringer - udenadslære - så: er 

børnene væIdi,g gode. De kan med an
'dre ord det. sam helt små børn kan. 
koJ>iere. Til gengæld kan de slet ikke 
klare de opgaver, som lidt større bmn 
magter, hvor det går ud plat finde 
gelvetændige løsninger, ømstnlkturere 
og ~e bgikken. 

Fa••". tilbud 
~. 

lIMEth kan sige. at de trr meget rigide. 
De kan kun klare sig. hvis omgivelser
ne er, som de plejer at Yæl'e. De kan 
ikkecplanlaagge selv. og bYi& man ~t
ter dem i en ny situaticm. sa kan de 
i:kkefinde ud af det. Som f.eks. den 7
åriA•.dreng. som lærte at klare sig 
selv bro morgenen på belJandIingsbjem- . 
met,;" vaske sis. bm;.te tæGder, tage 
tøj If,. Det gik mægtigt godt lige indtil 
den dag. der var hængt et båndldæde 
til ham. i en andenfæve.: Så- gik ban 
aIlXlL Det kunne han ikke k:Iate«. 

B$nene viSte sig ogsa at "'llf:f'e eks
traordinært gode til at lære normer for 
god opførsel. Som Leks. 'Man sth ikke 
på ett:tillc dreng, dt.r kou:mær.helJ:og , 
skubi:iier·. Den :dags Inmoe de buske og 
sige fgen og igen. Men følelsesmæssigt 
fattede de det ikke og kunne derfor 
be1!eJ ikke efterleve det. 

Det stiller efter Niels Peter Ry
ga.aros apfattelse nogle ga~ke klare 
krav til, hvad vi skal gøre for disse 
mennesker. De skal belr.lgtes som han
dicapPede, og de skal have )ydre stabi
litel{cog den lISaIlU7le behandling hele 
]jVeL({. 

Derfor har de tilbud, man giver den 
bl:r gruppe.lutn ringe eff~. m~r 
Rygaard og hentyder til de-dagtilbud 
og lrorttidsterapier, som er dukket op 
som alternativ efter nedlæ~lsen af 
flertallet af landets lmne- og behand
lingshjem i BOerne. 

De kan iklre hel!nedee,·men de kan 
mås.kelære at overbolde enma8Se 50-. 
cia/e ritualer. der sætteJ:' d~ i stand 
til at beR! sig. Som fænisei!lpSJ'kr.ltl"l 
Heidi Hansen udlægger det: »Jeg siger 
ikke, at jeg kan helbrede psykopater. 
Men de kan få hjælp til at blive rarere 
psykopater«. Heidi Ilan5en er overlæge 
pa AnAtalten ved Herstedvester, hvor 
man har en stor del af de psykopatiske 
fOIblydele siddeude. 

På den forebyggende side har Bispe
bjerg HOSlliUl haft gode erfaringer 
med et forsøg5prOjt:kt, hvor man satte 
ind med særlig hjælp allerede, nar en 
psykisk syg mor korn til svangrekon
trol på hospitalet. 

Eflekten har været, at der blev iDdt 
langt færre for sm<\ eller for tidligt foo
te børn af JlSykisk !>yge l1l9d.re. oplyser 
Lene Lier. Sidenhen har Bispebjerg 
Hospital oprettet en de<:ideret spæd
børns~kiatriskafdeling, hvor psykisk 
syge m0dre og deres nydfødte kan 
komme i behandling, fa radgivning og 
blive indlagt. 

Manipulation. Fortrolige dokumenter afslører, 
at Rovsing A/S tilbageholdt belastende oplysnin
ger om sikkerhedsprojekt på a-kraftværk. 

Vildledning i 
sag om a-kraft 
Af HANS OAvrDSEN~NIELSEN 
øg HENRIK OØRGE l)O'-

VlSAGINAS - DEN konservative EU-
parlamentariker ChrUtian Rovsiogs sel
skab, Rcming A/S, haJ ptI en række 
væsentliQ6.punkter·vi1dledt Miljmtyre]
sen og offentligheden om fumaeU 
sJrnndaleramte projekt på Ignalina
atornkraftVlerket i Litauen. 

Det iremgctr af en omfattende ltor
respcrndem:e mellem atomkrnftværket 
og Rovsing AIS. !l()m Weekendavisen 
er i besiddelse af. 

Dokument.erne afslører blandt andet, 
~t Tgnalin;l værket sidl!ll juli sidste år 
gentagne gange har klaget og påvist a/~ 
vorlige fejl ved Rovsings måleudstyr, 
som er betalt af den danske !;U!t. 

Alligevel haJ.Ravsiog AIS - efter 
Weekendavisens gennemgang af sagen 
for to uger siden - forsøgt at fremstille 
sagen i et gunstigere lys for firmaet, 
end dokumenterne giver belæg for. 

J en redegørelse fra fumae t til Miljø-
styre15en, dateret den 9. april, hedder 
lietrat siden-ud&trret blev sat i drift. 
er der kun rapporteret om lImindre væ-: 
sentlige pr1>grannejl. der alle siden er 
rettet«. Finnaet kalder problemerne 
IlSæJdeles begrænsede sammenlwldt 
rTll'd Jevemncens omfaQ.g og systemets 
starrelse't. Desuden anfører firmaet. at 
de siden juli sidste år jævnligt ha1 kon
taktet Ignalina værket l)for at verifi. 
cere, at systemet fungerer tilfredsstil
lendelt. 

Dokumetlteme fortæller en anden 
Illstarie: 

Den 14. noveml:ler oplyser Ignalina. 
at systemet er ))komplet in-{}Jlerativt«. 
Selv eItt!l" at systemet l december 
1995 var begyndt at køre, fort~lter 
Ignalinas-ledelse med at beklage sig 
over fejl. Systemet Jloverbolder ikke de 
krævede standarden. oplyser værket 
de[l19. februar i år. Hel gør Ignalrna 
direkte opmærksom på, at hvis syste
met ikke i løbet affrre mAneder llarbej
der uden fejl. vil vi være nødt til at 
skrotte del<l. Faxen eT lensaget af en 

udskrift på tIe sider. der viser, hvor
dan målinger fra Rowingssystem er .så 
upålidelige, at de ikke kan. accepteres. 
Senere, den 5. marts, henviser 19nalina 
til, at værket skal komme med en rap
port om. sym,emet til M1Jjøstyr1!'lsen: 
IlSom-man bo forstå ud øf;.BituatiOIlen. 
vil konklusionen muligvis blive udeluk
!rende negativK. hedder det. 

- 'Ogiiå på andre punkter er der mod
strid mellem oplymingeme :fra Rovsing 
AIS til Miljøstyrelsen og korrespondan
æns akter. 

Hølge gelskabet har Rovsing A/S si
den den 4. marts - da man blev klar 
over, at Ignalinas t~~n~ nu slet 
ikke kunne komme.ind i systemet
rykket værket for at få Bere oplysnin
ger, men med det resultat. at llingen al 
disse lax'er er blevet besvaret(t. Rov
sing A/S er derfor farsi-den"29. marts 

. blevet klar over, at 9Ylrtemet fortsat 
ikke var sat i drift, hedder det. I en 
pressemeddelelse fra Rovsing A/S tilfø
jer .firmaet desuden. at man 1Jvat" helt 
uvidende oml, om at systemet fortsat
te med at være standset i en lang perl· 
ode. 

MeD korrespondencen viser, at Igna
lina to gange i dagene efter den 4-. 
marts har faxet til Rov!ring A/3 om si
tuationen. FllJl,:'eme giver ikke Rovsing 
de lilOskede informatiooer. Men de fnr
tæller heller ikke, at systemet skulle 
være blevet genstartet. I stedet »m:5i
sterer« værket på at fa eksperten fra 
Rovsing AIS pil besøg for - !l()m det 
bedder j en faJ( frn. den 19. marts - at 
få })løst spørgsmålet om, hvordan man 
sk.al bruge .systemet i fremtiden«. 

l modsætning til de seneste erklæ
ringer fra Rovsing AIS viser korrespon
dancen også. at det var firmaet - og 
ikke Ignalina - der udæ.tte besøget på 
værket 

WeekeDdavisen har forsøgt at få en 
kommentar frarlirektør Søren A. Ras
mussen fra Rov.si:ng AIS. men ban vil 
ikke udtale sig: »Vi ønsker ikke at ska
de forholdet til vores kunde via dia/og i 
pressen4l, siger han. 

,. 
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