Hold kæft og præster
MICHAEL KASTER
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Børn får ind med
modermælken, at
smerten i sjælen
løses med piller
ADHD-bøm lades
i stild<en.
.

.

Michael Kaster er klinisk psykolog og børne
sagkyndig.

DRENGEN har hede røde kinder. Han hi·
ver efter vejret i sin konstante overstadig
hed. Arme og ben går på ham, mens han
uden meget'held forsøger at sidde på en
stol, sådan som man ifølge konventionen
gør den slags. Han bliver korrekset fra
morgen til aften. Forældrene vil have
ham til at spise morgenmad uden atvæI·
te mælken og sende havregrynene ud
over køkkengulvet. Lærerne fortæller
ham, at han skal tie stille, dæmpe sig, hø
re efter, lade sidekammeraten være i fred,
lægge legetøjet væk, finde bogen frem,
sidde roligt. Fritidsordningen sender
ham hjem, efter at han har kradset en an·
den dreng på kinden, flået et gardin ned
fra stangen og spredt op imod en million
perler ud over gulvet.
Skal sådan en dreng tage nervemedi·
cin hver dag resten af sit liv for at holde
den urolige krop og det urolige sind i
ave? Sandsynligvis skal han det, hvis vi
fortsætter ad den vej, som mange læger
og psykiatere går: Antallet afurolige
børn diagnosticeret med ADHD (Atten'
tion Deficit Hyperactivity Disorder) og
derefter medicineret med f.eks. Ritalin er
steget eksplosivt de seneste år.
Medicinalindustrien må have svært
ved at få annene ned af begejstring over
børnenes stigende pilleforbrug, for jo
tidligere de kommer i gang med pillerne,
des større er sandsynligheden for et livs·
langt forbrug. Børnene får ind med mo·
dermælken, at smerter i sjælen løses med
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piller. [Danmark er den yngste Ritalin·
bruger under 1år.
Er detvirkeligdet, vi vil? Ønskervi som
forældre og som samfund, at vores børn
tager hul på livet med nervemedicin i

kroppen, fordi vi il,ke tager os tidtil at
forstå dem og samtidig ikke kan holde
ud, atde Idarer sig dårligt i skolen og
blandt venner og voksne?

'HOLD KÆFT ogvær smuk', skrev Vita An
dersen om kvindens fængsel i 1978. I dag
kunne vi til vores børn skrive: 'Hold kæft
og præster!',
Selv helt små børn blivervejet ogvur·
deret, og man skal ikke have mange år på

bagen, før man bliver klar over, at det
gælder om atvære dygtig, hurtig og 'tig
tig'. Og det er svært for børn, der har det
svært.

'

Mange afde urolige danske børn har
det utvivlsomt godt. Men de ligger i yder
kanten af det normale, og det stresser de
res forældre og forstyrrer lærerne og de
andre børn. Men nej, Emil fra Lønneberg,
Pippi og andre litterære vildbasser fra
gamle dage havde ikke ADHD. Gid vi også
ville lade være med at sygeliggøre virke
lighedens livlige og vilde børn.
En stor del af de urolige børn har det
imidlertid ikkegodt. De er ikke blot i
yderkanten af det normale. De lider, ogvi
skylder dem at finde ud afhvorfor. Skole
psykologernes formand, Bjarne Nielsen,
udtalte for nylig, at han ikke havde mødt
et barn med en ADHD-diagnose, hvor der
ikke også var en familieproblematik. Det
er både modigt og kontroversielt sagt.
Det er formentlig også helt korrekt. Der
for må det undre, atdet er kommet der~
til, at vi ild<e har blik for, endsige interes
se i, hvad deter for nogle sociale ogfami·
Jiemæssige omstændigheder, børnene leVNi.

Det skyldes formentlig, at det med
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markedsføtingen af Ritalin er lykkedes
medicinalindustrien at ramme plet på to
fronter. Forældre bliver fri for bekyrnrtng
og skyldfølelse, når deres børn får piller
aflægen. Samtidigtjenermedicinerin
gen det kapitalistiske samfunds interesse
i at sikre, at borgerne altid yder, uden at
vi behøver at interessere os fOf, hvordan
de har det. Det kunne ligne en win-win-si
tuation, men kun fordi de små borgeres
stemmer endnu ikke er gået i overgang,
så de kan protestere højt nok.
Tænk at vi byder vores børn at blive af
hængige afnervemedicin, fordi vi ikke
kan udholde smerten ved, at vi muligvis
selv har en andel i deres problematik
Tænk, at politikerne lukker øjnene for
børnenes smerte, fordi det er vigtigere, at
de kommer til at arbejde og yde.
Fra et forretningsmæssigt synspunkt
er det vanvittig godt gået af medicinal
industrien. Som det nok erde fleste be
kendt, finansierer industrien en væsent
lig del af den medicinske forskning. Der
for står det finnaeme frit for at arkivere
de forskningsresultater lodret, der ikke
passer ind i forrenlingsstrategien, mens
de resultater, der kan øge salget af medi
cin, bliver udgivet.
Dertil kommer, at medicinalindustrien
markedsfører sig betragteligt over for lae
ger. Kuglepenne og notesblokke lander i
lægernes postkasser. Lægerne inviteres
til konferencer og seminarer i herskabeli
ge omgivelser. Og førende læger hyres

som konsulenter i industrien. Det er el
lers bevist liere gange, at lægerne selvføl
gelig bliver påvirkede afmarkedsførin
gen.
En afde førende opinionsdannere på
ADHD-området i Danmark er professor

Per Hove Thomsen, som for nylig i en de

men der er tale om en uspecifik sårbar
hed, og alt tyder på, at graden af sårbar
I hed varierer fra barn til barn. Det udlø

sende for lidelsen erI hvordan barnets
omverden tager vare på sårbarheden, og
det er klart; at jo dårligere der rages vare

nalindustrien, der producerer medicin

på den, des større risiko har barnet for at
udvikle psykisklidelse. Med andre ord:
Det sårbare barn er ilde stedt, hvis det
vokser op i en familie med problemer el
ler med fortravlede forældre og går i en
skole med indsnævret fokus på test og

til behandlingafADHD, og at selvsamme

præstation.

medicinalindustri sponsorerer forsknin

Det er også almindeligt at forklare
ADHD som en kemisktrbalance i hjernen,
som kun medicin kan rette op på. Også
det er forkert Der er ingen tvivl om, at
ADHD-symptomerne hænger sammen

bat med undertegnede l Deadline 2. sek
tion påDR2 erkendte, at han fkke kunne

sige sig fri for at være under påvirkning
afsit samarbejde med de dele afmedio

gen i ADHD.
Er det i orden? Eller er det at lade ræ

ven vogte gæs? Per Hove Thomsen sidder
sammen med en håndfuld andre læger,
der også arbejder for medicinalindustri
en, og udarbejder den toneangivende be
handlingsvejledning for ADHD. Endda
med Sundhedsstyrelsens velsignelse. Jeg

tror, at det er blevet så almindeli~ at læ
ger bestrider dobbeltroller, at næsten in
ge!! sætter spørgsmålstegn ved det læn

gere. Og børnene kan som nævnt desvær

med hjernens kemi, men misforståelsen
opstår, når man tror, at hjernens kemi
udelukkende er medfødt og udelulcken
de kan påvirkes af medidn. Hjernen er et
komplekst organ, der på samme tid sty

rer os og optager alle udefrakommende
påvirkninger.
Når du har læst denne Kronil~ er din
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der har symptomerne, og at det alene er
barnet, der skal behandles. En sådan syg
domsforståelse gi

"

Det sårbare

barn er ilde
stedt, hvis det
vokser op i en

familie med
problemer eller
med fortrav
lede forældre
og gårien
skole med ind
snævret fokus
på test og
præstation

ver mening, hvis
der er tale om fy
sisk sygdom, men i
mange tilfælde er
den både forkert
og krænkende

over for børn med
psykiske lidelser.
Psykiske lidelser
hos børn kan i de
lIeste tilfælde ilcke
forstås og behand

les, uden at man
inddrager de rela

tioner, barnet er
vokset op i og lever
med.
Men i børnepsy

kiatrien i Danmark
er det ofte udeluk

kende barnet, der er patienten. Det er dej
ligt bekvemt: Lægerne slipper for det van
skelige arbejde med at skulle konfronte

re ikke selv rage kampen op.

hjerne for evigt en anden, end den var,

re forældrene med familiens mulige pro

MANGE forældre til børn med enADHD
diagnose tror, at lidelsen er genetisk. Det
er forkert. Men medicinalindustrien og

før du læste Kroniken. Ligesådan vil et
sårbart barn udvilde sig meget forskel
ligt, afhængigt afom det vokser op i tryg
ge, forstående og rolige omgivelser eller i

blemer, besværligheder og svigt, og for
ældrene slipper for at kigge indad. Men

læger i deres sold er lykkedes med at
markedsføre ADHD som en medfødt fejl i

belastende, stressende og krævende om
givelser.

hjernen. Der er hverken identificeret et
enkelt gen eller et kompleks af gener, der
kan pege på, at lidelsen er genetisk betin
get
Det gælder i øvrigt for alle psykiske li
delser. Flerrallet afde børn, der udvikler
ADHD, er formentlig sårbare fra fødslen,

barnet lades i stikken'l fordi det impræg
neres med opfattelsen afat bære på en
fejl, være den forkene, den, der ikke er
god nok For et barn med det stempel bli

ver det en livsJang opgave at frigøre sig
HVEM interesserer sig for, hvordan deter
at være et barn, derfår at vide, atdet er
født med enfejl i hjernen, som kræver
medicin? Psykologer ansat i børnepsyki
atrien slås daglig med læger, der tænker,
at problemet alene ligger hos det barn,

fra den selvopfattelse, hvis det da over
hovedet lylckes.
•
Nogle (få) børn fødes med en så stor
sårbarhed, at selv de mest gunstige op
vækstvilkår ilcke kan opveje den. l de til
fælde er psykisk lidelse ofte uundgåeligt.

t:(l<::.

Heller lluce nVls neaflvnmg Duver an
vendt i langt højere grad, end tilfældet er i
dag. For kommunerne samt den almene
boligsektor har stadig en boligsocial op·
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ling til arbejdsmarkedet eLLer uddallnelse.
overstiger 270.
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Formentlig er det sådan med de mest
gennemgribende psyltiske forstyrrelser.
Men oftest ildee medADHD. Pointen er, at
langt de fleste psykiske vanskeligheder
opstår i barnets relationer, og de kan
hverken forstås eller løses, uden atrela
tionerne, hvilket i de fleste tilfælde vil si·
ge forældre og søskende, bliver taget
med i behandlingen.
Professor Per Hove Thomsen fortalte i
Deadline 2. sektion, c1t man på hans bør·
nepsyltiatriske afdeling i Risskov gør me·
get ud af de psykosociale forhold, altså
barnets relationer. Efter programmet
blev jeg kontaktet af flere forældre, der
på ingen måde har oplevet, at deres børn
er blevet tilbudt andet end piIIerpå Per
Hove Thomsens afdeling. En forældertil
et barn medADHD slcrevtil mig: "Jeg har
henvendt mig(på den børnepsyldatriske
afdeling i Risskov, red.) i forbindelse med,
at min dreng har forsøgt at gøre skade på
sig selv, og efterlyst forebyggende ogud·
vildende samtaler med en psykolog, det·
te blev afvist, og i stedet fikjegtilbudt
stærkere medicin (til min dreng, red,)c<.
Eksemplet er et blandt mange.
DER ER grund til alvorlig bekymring for
tilstanden på de børnepsyldatrislceafde·
Hnger i Danmark, og det kalder på poli
tisle handling. Der er iJdte tvivl Offi, at ner
vemedicinhjælper mange børn, ogat
verden vilJe være et dårligere sted, hV1s ik
l(e vi hl1\'c!c nervem('dJrin,
Men vi rrJ;) Jldrjg glcmme, <l.lll(~rVemr'·
dicin t'j' rClr sji~?ll'n; hV,ld .~I1Wr1 estillende
nll'dicil'l Cl for kroppen Nogle gange el
hclbrr·rkls-r- jJ(\<r' JT!])h;l. Undr)}).\! ':'1 <:;3.
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kræftpatienter får morfin for at gøre de·
res.sidste tid mindre pinefuld. Og som
når vi tilbyder nervemedicin til psyldsk
syge, så dæmonerne lnister deres styrke.
Men hvorfor tilbyder vi oftestkull nerve·
medicin til børn medADHD? Hvorfornø·
jes vi med at lindre børnenes symptomer,
når vi kan hjælpe dem med atudvilde sig
og blive glade og velfungerende? Mit svar
er: Det er det billigste - på kort sigt. Men
det er menneskeligt uanstændigt.
Bømepsyldatrien ogde kommunale
ressourcer til børn med særlige behover
kommet under den politiske sparekniv.
Kassetænlmingen og besparelserne er
groteske, hvis børnenes ve og vel er ud
gangspunktet Forældre, som i nogle til
fælde er ressourcesvage ogi de fleste til·
fælde tyndslidte, sendes fra Herodes til
Pilatus mellem forskellige instanser, der
har gjort det til deres særlige beskæftigel·
se at retfærdiggøre, hvorfor netop de ile·
ke er forpligtet tll at hjælpe børnene.An·
svaret kastes frem og tilbage mellem sko·
lepsykologerne, egen læge, børnepsyltia·
trien og børnefamilieafdelingenle i kom~
munerne. Ingen vil tilbyde børnene den
hjælp, de har brug for. Vi kan ild<e være
det bekendt.
HVAD ER DET så, der sl"li til i stedet for at
JYlde børnene med piller? Først og frem
mest bør vi alle begra"de, atvi ikke for
mår at beskync vores børn mod r\t"11 hel
vedesmaskine afer s:amhmd, vi erved al
udvikJe.
1:1 samfund, )1\101" dcr ikke still('~
~pørgsm(11 ved, om jaglen P;l efrekLivjll~l
"I)! Jll<lll'rieJ
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Birgitta Gomez Nielsen, forskningsmedarbej
der, Anvendt Kommunalforskning (AKF).

mulighed for fordybelse. Hvor der ikke
længere er interesse for, hvad der skaber
psykisk sunde børn og senere velfunge·
rende voksne.
Det er muligt, at udviklingen i det store
perspektiv ildee er til at vende, men ved at
begræde tingenes tilstand kan vi forhå
bentlig starte en erkendelses- ogsorgpro·
ces, som i det mindste gør os i stand til at
hjælpe de børn, vi hari vores nærhed.
Ved at bruge tid på at forstå, hvorfor
det enkelte barn er uroligt, ogved tålmo·
digt, omsorgsfuldt og konsekvent at give
barnet rettesnore, vil det opleve nærvær
og tryghed. Og i nærvær og tryghed kan
børn udvikle sig sundt Men det kræver,
at de voksne respekterer barnets tempo.
Det kræver tid. Og mere tid. Og mere tid
endnu. Tid, hvor der ildee kan tjenes pen
ge. Tid, hvor vi ildee kan være effektive.
Tid, hvor vi skal stille os til rådighed uden
nødvendigvis selv at få noget ud af det.
Hvis ikke vi vil give den rid til vores børn
som voksne og som samfund, terapeu
tisk og pædagogisk - så er alternativet at
udstyre vores børn med et glas piller. Pil·
lerne kan lindre det sårbare barns smer·
te, men de kan aldrig gøre det ud for en
nær og velfungerende relation.
Er det virkelig det, vi vil? jeg håberdet
ikke,
t~nCHAkL K/~STHt
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Almindelig sund fornuft siger, at
det ikke kan passe, at 8 procent af
danskerne er klinisk depressive

Vi underbehandler de ægte, tunge og
vanskelige psykiske sygdomme som
eksempelvis skizofreni, mens vi over
behandler almindelige livsproblemer

Af og til må folk måske bare tage
sig sammen, og det er svært at
vide, hvem der kan, men ikke gør
det, og hvem der vitterligt ikke kan

Helt normalt
at være
psykisk syg
Vi er vidne til en depressionsepidemi, og stadig flere
får en diagnose for psykiske lidelser Men den grasse
rende sygeliggørelse af almindelige menneskelige
tilstande sl<æwrtder sundhedsvæsenet og gør
mennesker fattigere, siger psykologiprofessor Svend
Brinkmann, der netop har udgivet en antologi om
tendensen til at diagnosticere alt.
INTERVIEW
Svend· Brinkmann, du har redigeret bogen

epidemi. Nogle sociologer mener, at samfundet i dag gør os mere stressede, fordi
vi ikke kan håndtere de mange lcravom
fleksibilitet og omstillingsparathed og
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'[Jet diagnosticerede liv' og skriver bl.a., atvi
er vidne til ell depresswnsepidemi herhjem
me. Hvad handlerdetom?
»Oer er en enorm vækst i antallet af
danskere, der har en psykisk lidelse. For
eksempel er over 400.000 danskere i dag
i behandling med antidepressiv medicin,
og forskere anslår, at cirka 20 procent af
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konstante udfordringer, og når VI..::r stres·
sede, er vi sårbare over for ar udvilde de
pression. Derfor er rier simpelthen flere
deprimerede mennesker nu end tidlige
re, Andre forklarer epidemien af psykisl<e
sygdomme med, at de er et resultat af mo
ralske domme over uønsket eller afvigen
de adfærd. F.eks. var det tidligere i histo
rien ærværdigt at være melankoliker, for
di melankolikeren måske havde et sær

befolkningen i de vestlige lande har
mindst en psykisk lidelse i løbet af et år.
Det er ekstremt høje tal, og man er nødt
til at spørge sig selv, om det virkelig kan

ligt blik på verden. I dag betragtes man
som syg, måske også fordi der ikke er tid
til at være melankolsk Vi har indsnævret

passe«.

grænserne for normalitet«.

Hvorfor skulle detik!," kunne passe?
})Almindelig sund fornuft siger, at det
ikke kan passe, at otte procent af dansker·
ne er klinisk depressive. Det kan sagtens
være, at de er triste eJler nedtrykte eJler
melankolske-jeg sætter ikke spørgsmåls·
tegn ved, at de lider - men det er jo ikke l

Hvad mener du med det sidste?
»ADHD (en hyperaktivitets- og op
mærksomhedsforstyrrelse, red.) er forek
sempel en utroligt interessant diagnose.

Der er børn, som er så markant anderle
des og svære at håndtere, at de skal have
medicin. Men man må altid spørge, hvad
grunden er til, at de har denne adfærd.
Hvis de nu ervokset op heJe deres liv j et
skolesystem, som er flydende og grænse
løst, og hvor rammerne ikke er så tydeli
ge, så er der børn, der ikke kan håndtere
det. Før vi fik det her flydende .sk2k>Y
stem;var der mgen børn med ADHD, dia
ll!l_osen fandtes iklee. ~'!!rt.!!led at
diagnosticere med ADHD er, at det er ilt

sig selv en sygdom at have det svært Man
kan jo godt have livsproblemer ener afvi·
ge fra normen uden at have en psykisk
sygdom, men i dag er der en tendens til at

diagnosticere enhver afvigelse«.

Kan du uddybe det?
llHver gang vi har noget, der af nogen
opfattes som et-problem i livet, så gøres
det nu til en sygdom Det mest gtoteske

individualisere problemet. Problemet 012:
står, når vi kUn kan få øje på, at barnet har

ek'>empel, jeg har. er tanoreksi, som end
nu ikke er en sygdom, men den er på vej.
Tanoreksi er afhængighed af at gå i sola
rium. Et andet kuriøst eksempel er orto

etpfol)!em, men ild<e, at det kan sl~

noget i familien eller i miljøet, e~~~

reksi, der er den fjerde spiseforstyrrelse,
som man kan lide af j dag. Man kan spise
for meget ener for lidt, ener man kan ka

ste op. Det nye er så, at man spiser for
sundt, og så er man artorektiker. Om det
virkelig skal være en psykisk lidelse frem
for at være et IivsstilsvaJg, der afviger fra
normalen, kan man godt diskutere«.
Men hvis folk føler sig syge, er det så ikke
godt, de%ren diagnose og bliver hjulpet?
»lad o's tage eksemplet med depres
sion, og jeg vil gerne understrege, at jeg
ikke taler om de alvorligt deprimerede.

I

har opbygget skolesystemer, som tim~,
de stærke børn, der kan agere i det her
grænselø~Dl.YOreSTorhmgat milln,j"
som'er medicinen mod ADHD, er steget I
med 600 procent siden 2005 for alders
gruppen 15 t1119 år, og med 300 procent
for børn menem 10 og 14 år. Det er kun ti

år siden, det var tabu at medicinere børn,
• men i dag er det helt norma1t«.
cit, at du er d~p!:im~r_,-t,jl~Lsg.ci•.l'@.Kst

hed kan jo pege på alt muligt andet end

Hvad er problemet?
)IBlandt andet at det fratager forældre
ne, skolen og samfundet for ansvar. For
ældrenekansigetiIvennerne,jamen,han
er AnHO, hvis barner opfører sig anderle·
des, og det kan på sin vis være pOSitivt
nokDetgiverenrerningogen forldaring.

ercProlj"iem~t er, at når'man diagnostice
fer på'a~li iri.~q~,-sa~f~ der -J:'!.gcigffiange<;
der slår ~d på det Så får man de her.vUde-'
"tal med, at mindst 20 procent i de rige,.
vestlige lande kan få en psykiatris~ diag~,
nos e indeu foret år. Det er voldsomt man
geo Lige nu overvejer man at tage nikoti

<:vannTT1 M;:m Ir~n v;:prE> tri<.:t fE>lr<.: fnrni

ME>n npt innivi(hl~li<,:prprnrnh]PlTIPt nO"vi

n:.fh;pnaJj:rherLinn WD1 PH nsvld"k !jdpl

Jeg taler her om de lettere former, som er
dem, der er fIe!;;t af, og de former for trist

dig ftere danskere
lider tiLsyneLaden~
de af en psykisk
sygdom,og1orske
re ansLår, at mindst
20 procent i de
rige, vestlige Lande

Hvad er der egentlig galt i, at man bruger
medicin mod ondt i livet?
»Jeg tror _bare, at der et:_diIP-~nsioner i livet',som vi mi.ster blilcket for, hvis vi seratt
med et medicinslc~diagnostisk blik., Hvis
'vi aldrig tillader os selv at have ondt i livet
eller dårlig samvittighed eller føle døds
angst, hvis vi mister evnen til at bide tæn·
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normalen, kan man godtc1iskutere({.

Men hvis folk føler sig 'yge, er det så ikke
godt, de får en diagnose og bliver Iyulpet?
llLad os tage eksemplet med depres
sion, og jeg vil gerne understrege, at jeg
ild,e taler om de alvorligt deprimerede.
Jeg taler her om de lettere former, som er
dem, der er flest af, og de former for trist·
hed kan jo pege på alt mulIgt andet end
sygdom. Man -kan være trist, f.eks. fordI
man har dårlIg samvittighed og ruger
over noget, man har gjort. Me_11get erku!1
muligt at forsJi\ d~.n tristhed, der skyldes
dårlIg siinvittiglled, hvis man har
ralsk \jiikpå det, man hargjort.HVis~ma;
erstatter dermora].skeblik~soffi kan være
helt legitimt, med et medicinsk blIk, så
forsvinder moralen og ansvaret, og så for
svinder de mere eksistentielle sider af li·
, vet<<.
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år siden, det ;'iar tabu a.t medicinere børlI,
men i dager det helt norrnalt«(.

Hvad er problemet?
nBlandt andet at clet fratager forældre
ne, skolen og samfundet for ansvar, For
ældrene kan sige til vennerne,jamen, han
er ADHD, hvis barnet opfører sig anderle
des, og det kan på sin vis være positivt
nok. Det giver en retning ogen forIdaring.
Men detindividualiserer problemet, ogVl
far ikl« øje på, atder kan ligge sociale pro·
blemer nedenunder eller nogle sam
fundsmæssige faktorer, som handler om,
_~hvordan vi har indrettet skolesystemetn.

Hvem menerdu haren interesse i atgive alle
de her diagnoser?

cit, at du er deprimeret, har social angst
etc. Probl(!meter, at når man diagnostice
rer på den måqe, så er der rigtig mange,
eler slår ud på det. Så får man de her vilde
tal med, at mindst 20 procent i de rige,
vestlige lande kan fa en psykiatrisk diag
nose inden for et år. Det ervoldsomtman
geo Lige nu overvejer man at tage nikoti
nafhængighed ind som en psyldsk !Idel~
se, og pludselig bliver alle rygerne psy·
ldsk syge, og så er det Idart, at tallene bli·
verhøje((.

f(vac! er eler egentlig gult

Sta
dig flere danskere
Uder titsyneladen
de af en psykisk
sygdom, og forske
re ansLår, at mindst
20 procent j de
rige, vestlige lande
kan få en psykia
trisk diagnose
inden for et år.
Men kan det virke
lig passe, spørger
en ny bog. Foto:
Joachim Adrian

Er der ikke også nogle læger; som har et an~
svarJorden stigende diagnosticering?
lIJO, men ofte ved de nok ikke, hvad de

)lMan kan ikke komme uden om, at me
ellers skal gøre end at give en diagnose.
dicinalindustrien tjener milliarder på at Lægerne tror jeg oprigtigt gerne vil hjæl·
behandle de her mere eller mindre lette pe patienterne, men for at patienterne
psykiske tilstande. Det er naturligvis en lom få en sygemelding, må de have en di·
Hvad erprobLemet med alle de diagnoser?
forenklet forldaring, men vi skal ikke agnose. Hvis en patient træng~~..JQ~!}
)}Der er flere problemer ved det. Først overse den kendsgerning, at der er utro
pause frast~~~~~'KJ~i-=-qgl~.9m~~m~
og fremmest risikerer det at skævvride ligt mange penge at tjene på dette mar· meie-elIer mindre diffuse symptomer.
sundhedsvæsenet. Den tunge del af psyki· ked. Idet hele taget på markedet for men· ~o'?2~.ii~P?fur1n.~'S~~rlægennød!
atrien er udsultet, der mangler senge
tal sundhed, og det er ikke bare medicin, tirat stille en diagnose for at give Ratien·
pladserogressourcer, så vi underbehand
menaltlige fra psykologer, terapeuter, beo ten muligliea.:ror~fiOl~~jenpa:use.P:' \
ler de ægte, tunge og vanskelIge psykiske handlere til coaches, som profiterer af, at \jRort SIgt giver diagnosen en legitim !~
sygdomme som eksempelvis skizofreni, vi vil være sunde, også mentalt(.
Ild grund til at tage den med ro, men på 11
mens vi overbehandler almindelige liv
! langt sigt hænger diagnosen ved. Det er ~
sproblemer. Derudover risikerervi, at folk Kan stigningen i antallet afpsykisl< syge ild« "svært at komme af med den, og mange
paradoksalt nok blIver mere sårbare af al handle om, atvi erblevet bedre til at diagno· ender også med at bygge deres identitet
den sygeliggøreIse, for når vi taler så me· sticere?
op omkring den, 'nu er jeg sådan en, der
nMan kan diskutere, om vi diagnostice
er deprimeret'((.
get om sygdomme og menneskelig sår·
barhed, tager mange mennesker det til rer bedre eller ej, men vi er i hvert fald beo
sig, og det blIver en selvopIY1dende profe· gyndt at diagnosticere anderledes siden Hvad skalfolk ellers gøre?
80'erne. Før diagnosticerede man ud fra
tiet
"Af og til må folk måske bare tage sig
patientellslrQelSeShlstone,"men:g~i:..gø[
sammen, og det er svært at vide, hvem der
Men er vi ikTæ blevet mere sårbare i et stadig
ma~~i"~iæ!deLcili::.... kan, men ikke gør det, og hvem der vitter·
mere stresset liv?
t)lel~e-fu!pto!Jl\Jill~ ..Q~$_Ull'is dl! bill... ligt ikke lean. Det kan diagnosesystemet
,,[o, det er en af de forklaringsmodeller, . haft mindst..~~~!!<::!.?He.m gi'y!!<:'~Y.JIl...R~' ikke skelne imellem. Der har man brug
der er på, hvorfor vi ser en depressions _~~~_~de~ for _ge s_en~s.t~, tg Jf~C:,~~ s~_ e~ ,f~- _for menneskelcunQskab((,

'Det diagnosticere
de liv' med bidrag af
Nikolas Rose, Lars Fr. H. Svendsen,
Søren Hertz, Ole Thyssen, Uffe Juul
Jensen, Lars-Henrik Schmidt & Claus
Holm, Kirsten Marie Bovbjerg, Klaus
Nielsen & Carsten Rene Jørgensen,
Marianne Raakilde & Verner Møller,
Morten Nissen, Nanna Mik-Meyer
og Svend Brinkmann,
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Er professor i psykologi ved Aatborg
Universitet, hvor han underviser i at-,
menpsykologi og kvalitative metoder.
Han har udgivet flere
bøger, senest har han
redigeret antologien
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medicin mod ondt i livet?
llJeg tror bare, at der er dlnlensioTI\..'r lli'
vet, som vi mister blikket for, hvl:; vi .>C:1 ait
med et medicinsk-diagnostisk bltlc Hvis
vi aldrig tilla.der os selvat have ondt i livet
eUer dårlig samvittighed eller føle døds·
angst, hvis vi mister evnen til at bide tæn
derne sammen i en periode, og hvis det
alt sammen bliver indsnævret til det her
biomedicinske, så tror jeg, at vores ver
den og selvforståelse bliver fladere, og i
sidste ende bliver vi en slags maskiner,
Men så er vi ikI<e længere aktører i vores
eget "Itv. 'og så er vi Ikke længere menne:
sl<er -med'ansvar. Så Vi er pr~ej mod ~t ei~
st"atte~iri orais l<e,-_ek§is tenifeOe_t.Ov~J;'~ lses
tcilkiliiige"i m~d ~!iji~n;_~slictnsl( tilvæ~
ielSestoflCiiIng«.
meti:~:ho;ibierg@poL.dk
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Tag ild<e
medicinen fra

Biogas

ADHD-bøm

Biogas kan øge den
økologiske produktion
og samtidig løse de
udfordringer, der ligger
.i miljøvenlig pleje .at
naturarealer - og bahe
vej for et mere klimå,,_
rigtigt landbrug. . ...

BØRN MED ADHD
CAMILLA FABRICIUS!!G RASMUS TERP THOMSEN
HHV LÆRER OG CAND.MERC.

l DENNE UGE opblussede diskussionen om bru
gen af medicin til bøQl med ADHD, bl.a. med udta-'
lelser fra socialpædagoger og psykologer.
PsykiatIjen har som medicinsk fagområde ofte
lidt under angreb fra netop disse to faggrupper,
der mener, at man med medicinering behandler
symptomer i stedet for den reelle diagnose.' .
Behandlingen af børn med ADHD er desværre
ingen undtagelse.
DER DISKUTERES desværre ofte, hvorvidt medici·
nen har effekt eller sågar skadelig effekt på det en
kelte barn eller sågar voksen.
Ligesom andre kroniske diagnoser giver ADHD
. psykologiske følgevirkninger. Det er derfor vitalt
at sondre mellem psykologiske følgevirkninger
og den psykiatriske behandling. ADHD er defini
tivt genetisk disponeret, hvilket underbygger
nødvendigheden afden medicinske indsats.
Som al anden medicin er effekten individuel, og
derfor skal den medicinske behandling af ADHD
tage udgangspunkt i det enkelte barn.
HERMED KAN man i samarbejde med forældrene
finde det præparat, der bedst behandler sympto
merne. En generel tilgang om udelukkende at be
handle via kognitiv terapi er absurd og vil kunne
sammenlignes med at bede en diabetiker produ
cere insulin gennem samtaleterapi. ADHD resul
terer naturligvis i psykologiske følgevirkninger,
men for at afhjælpe disse er det helt essentielt at
behandle diagnosen medicinsk
Der findes en lang række præparater, hvorfor
der er mulighed for at finde en unik løsningtil det
enkelte barn. Herudover findes der enkelte børn
og voksne - som ingen eller negativ effekt har af
medicinen. Men dette må aldrig afskære den re
sterende og langt overvejende gruppe fra at få me·
dicinskhjælp.
Forudsætningen for, at børn medADHD kan på
begynde et behandlingsforløb, er en afhjælpning
af diagnosen, hvilket ikke er muligt via kognitiv
terapi. Medidnsk behandling må naturligvis al

drig stå alene, men den socialpædagogiske og
psykologiske indsats skal ses i progression til den
~~
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LANDBRUGETS ENERGI
EVALD VESTERGAARD
OG RIKKE LUNDSGAARD
FORMAND FOR ØKOLOGISK LANDSFORENING
OG LANDBRUGSPOLITISK MEDARBEJDER I
DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

BIOGAS kan være en undskyldning for
at producere flere husdyr på mindre
jord. Men der er også en anden form for
biogas, som er baseret på plantemateri
ale frem for gylle. Den form for biogas
kan danne grundlag for mere økolo
gisk produktion og for et landbrug, der
producerer energi, uden at det sker på
bekostning affødevarer.
Samtidig kan det bane vej for et redu
ceret CO,udslip fra landbruget og løse
en række udfordringer som miljøven
ligt brug og pleje af følsomme natur
arealer. Men det kræver en intelligent
biogaspolitik, der sikrer, at vi bruger
biogasteknologien fornuftigt.
ØKOLOGIEN har fået et solidt tag i de
danske forbrugere. Danskerne er det
folkefærd i verden, som køber mest
økologi, og regeringen har i 'Grøn
vækst' sat et mål om, at det økologisk Tegning: Mette Dreyer
dyrkede areal skal fordobles inden
2020. Danmarks Naturfredningsfor
I køernes vom bliverldøvergræssetså
enings mål er mere ambitiøst: Dansk
til gylle, som landmanden kan gøde
landbrug skal være 100 procent økolo
kornmarkerne med. Det danner samti
giski2040.
dig grundlag for økologiske planteavle
Desværre kniber det med at få land
mændene til at lægge om til økologisk re i mælkeproducenternes nærområ
drift - især indenfor planteavLEn del af de, som kan.bruge nogetafkvæggyllen
forklaringen er en skævvridning afhus· til at gøde deres marker med. En plante
dyrproduktionen i Danmark De fleste avler! ·der ingen køer har, kan ikke ud·
1_~
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drig stå alene, men den socialpædagogiske og
psykologiske indsats skal ses i progression til den
psyldatriske behandling. Sondring mellem den
psykiatriske indsats og socialpædagogiske er lige
så essentiel som ved enhver anden kronisk dia~
gnose.
AT SÆTTE spørgsmålstegn ved brugen af medicin
til børn med ADHD er at bryde denne sondringog
svarer til at fratage kræftpatienter deres medicin
og i stedet gennem terapi tale om sygdommens
følgevirkninger. Brugen af medicin til børn skal
naturligvis foretages ansvarsfuldt, men de, der
anfægter den som legitim, skaber en enorm usik
kerhed for de børn - og deres forældre - som har
særdeles stor nytte af den. Og i et psykologisk og
socialpædagogisk perspektiver skabelsen af usik
kerhed en af de mest fatale fejl over for børn med
tIlJHD.
Camilla Fabricius arbejder som pædagogisk afdeLings
Leder på Langagerskolen i Århus. Skolen er Århus Kom
munes mest specialiseredetilbud til børn og unge med
AOHD. Rasmus Terp Thomsen er 32 årog Lider i eks
trem grad af ADHD. Hans diagnose er så Vidtgående, at
den ligger uden for anvendte definitioner i forbindelse
med tiLdeling af pLads på f.eks. specialskole. Han er som
følge deraf klinisk set 100 procent invalid, men via me
dicinering som grundlæggende behandLin~ kombineret
med omfattende egen indsats arbejder han i en konven
tionel stiLling som konsulent i det private erhvervsliv.
Han anvendes desuden SOm oplægshoLder.

forldaringen eren skævvridning at hus
dyrproduktionen i Danmark De fleste
køer er i Jylland, og de økologiske plan
teavIere i resten aflandet har derfor ik
ke adgang til den husdyrgødning, de er
helt afhængige af, da de ikke må anven
de kunstgødning.
BIOGAS ER blevet det nye buzzword i
dansk fødevarepolitik og i dansk land
brug. Og det er slet ild<e så dumt, for
biogasanlæg kan nemlig sammenlig
nes med en komave og dermed gøre
det ud for den manglende husdyrgød
ning. Det vender vil tilbage til.
Og ser vi på biogas i et bredere per
spektiv, l<an det bane vej for et mere kli
mavenligt landbrug, øge den økologi
ske produktion og samtidig løse de ud
fordringer, der ligger i miljøvenlig ple
je af naturarealer. Det kræver en biogas
politik, der giver mulighed for at putte
andet end gylle i et biogasanlæg.
Økologisk landbrug er i dag især ud
bredt i områder med mange køer. Det
er derfor i Jylland, vi finder 8S procent
aflandets økologiske areal. Kvægbruge
res fordel er, at de dyrker både ldøver
græs 0g andre afgrøder, hvilket er et al
sidigt og robust dyrkningssystem. Klø
verplanterne fikserer kvælstof fra luf-'
ten og gøder dermed jorden.
ø

til at gøde aeres marKer m~U.l:ll PldllU::
avler;der ingen køer har, kan ikke ud
nytte kløvergræsset på samme måde.
Og det går derfor trægt med at få mere
økologisk planteproduktion i Østdan
mark, hvor konventionel planteavl
uden husdyr er den dominerende
driftsform.
I koens vom arbejder de samme bak
terier som i et biogasanlæg. Det kan li
gesom' en ko lave kløvergræs om til
gødning og således spille samme rolle
som en kvægbesætning - altså udnytte
energien i kløvergræs. omdanne den til
gødning og gøre det muligt for flere at
lægge om til økologi.
Biogasanlæggene kan skaffe økolo
gisk gødning til de økologiske plante
avlere, fordi den afgassede biomasse
kan bruges som gødning på markerne.
Og der vil samtidig blive produceret
vedvarende energi fra landbruget,
uden at det går ud over fødevarepro
duktionen. Skal biogasanlæg bidrage
til at sætte skub i omlægningen til øko
logi, kræver det imidlertid store inve
steringer. Investeringer de færreste
landmænd kan Idare på egen hånd.
Derfor er der tilskud på vej til land
mænd, der bygger biogasanlæg. Det er
selvfølgelig godt. Men fra politisk side
er der krav om, at man skal bruge
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Bare rolig, Lene Espersen og Lars Løld<e,

(.f/ ,. Den mangLende re-.

Sundhedsudvalget. Helt narurligt kræver
oppositionen, at sagen belyses til fulde,
men det vil så langtfra være enestående.
når Dansk Folkeparti sandsynligvis fri
holder regeringen fra ansvar. Det vil være
lige efter bogen.
jeg vil tillade mig at nævne et par me
getvelbelyste eksemple<
Det havde eksempelvis ingen konse
kvens, da Claus Hjort Frederiksen som be
skæftigelsesminister ulovligt pålagde
kommunerne at standse udbetalingen af
kontanthjælp til mennesker, der ikke var
omfattet af300-timers reglen.

om sandhedspligt for ministre.
Hendes partifælle, tidligere sundheds
minister Jakob Axel Nielsen er også i den
politiske skærsild, fordi han tilsyneladen
de gav vildledende svar i et samråd i

SENERE hemmeligholdt og slettede Be
skæftigelsesministeriet de dokumenter,.
der vidnede om et tæt samarbejde mel
lem ministerium og forskere om en kon
troversiel rapport om effekten af300-ti
mers reglen. Det viste sig, at rapportens
positive konldusioner i1d<e holdt stik
Claus Hjort Frederiksen vildledte end
da Folketinget, da han forsikrede, at Kam
meradvokaten havde sagt god for, at han

DEMOKRATISK PROBLEM
BENNY

~:NG!:U;~ECHT

MF (S)

SAGEN OM overbetaling af private syge
huse får sandsynligvis ingen konsekven
ser for de ansvarlige ministre.
Ikke fordi ministrene vjser sig at være
uskyldsrene, men fordi Dansk Folkeparti
altid beskytter regeringen, når den har
begåetfeil.
Den manglende respekt for demokrati
ets basale spilleregler vil imidlertid blive
ændret, når der kommer et regeringsskif
te i Danmark.
DET ERIKKE nogen enestående situation,
at regeringen er 1 problemer. Lige nu er
det statsministeren, der er i skudlinjen,
fordi han var med til at beslutte, at pri
vate sygehuse blev overbetalt med 900
mio. kr. i perioden 2002-2008.
Foran ham står Lene Espersen, der13.
mai 2009 overtrådte ministeransvarlig·
hedsloven, da hun overtrådte reglerne

~.

spekt for demokratiets
_
basaLe spiLLeregler viL
imidLertid blive ændret, når
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Du bliver ikke syg af diagnoser
Forfaldsdyrkerne tager fejl: Politikken, solidariteten og fællesskabet er ikke
forsvundet. Men begreberne ændrer udseende og karakter, og den udvikling
er det vigtig at holde øje med, siger den franske sociolog Alain Ehrenberg
AF RUNE LYKKEBERG
'Z
Livet i Danmark ligner en dans på diagno~ »Det var helt almindeligt dengang, men
tiOIlSst ede e
ed,. den indresJY
tet, politik og frigørelse i dag: »Vi har jo
ser. Der er diagnoser i klasseværelset, i det blev ikke tænkt som medicinske pro
rede personligh$d 6
en ydrestyrende hørt mange forfaldsfortællinger gennem
popsangene, i brevka.sserne og over det blemer. Og de blev ikke beskrevet med de
personlighed. Den bog Eleven overra- årene. Og vi har set forandringer udlagt
hele i bøgerne om, hvordan man skal føde,
diagnoser. vi ville bruge i dag. Så man kan Skende stor og bred succes.. Den blev læst
som samfundets undergang. Vi har lavet et
opdrage og forberede børnene på dansen -ikke sige,- at der er opstået en masse nye li
og citeret og bredt. Og pludselig stod over
samfund med andre typer problemer end
på diagnoser ude i samfundet.
delser. Det· er den sociale beskrivelse af klassen ved cocktailpartyerne både i Lo~
det, vi havde for 30 år siden. Men samfun
Angeles og New York og diskuterede;;;;;'
Der er selvfølgelig nogen) der mener, at mentale lidelser, som har forandret sig.«
det er ikke forswndet, det sociale er ikke
- Hvad betyder det for grænsen mellem
når alle omtales med diagnoser, bliver vi
man var indrestyr~ner ydrestyret. Det
blevet væk, der er stadig politiske initiati
alle til patienter. Det kaldes sygeligt eller det normale og det afvigende. det sunde og Detød jo ikke at den ="neskelige tilstand ver og fælles handling i dag. Og det er ikke
. var ændret. Men det var blikkefjiIden.<, uægte alt sammen. Det har bare forandret
sygeliggørende. Men sådan ser den franske patologiske?
--~-·--~·-~""~-·_·_-·~·"·'·"-'''~·'--·--sig.«
.
sociolog Alain Ehrenberg ikke dansen på
»Den grænse er ikke et metafysisk
diagnoser:
spørgsmål. Det er en praktisk diskussion Forfaldsteserne
for psykiatere og læger. Det er en måde, Alain Ehrenberg har i en række studier
»Det vigtige er _ikke. om vi bruger dia
Ny form for frihed
Det store brud for Ehrenberg ligger mel
gnoser til at beskrive hinanden og os selv. hvorpå man kan finde ud af, hvad der vil analyseret sammenhængen mellem kon
Det er for let og hurtigt at slutte fra bnlgen fungere med hjernens molekyler.«
kurrencekulturen og forventningerne til lem to epoker i det 20. århundrede: Den
periode, som i Frankrig kaldes la tren te
af et medicinsk sprog til, at vi alle er under
Ehrenberg afbryder sig selv, tøver et det enkelte menneske. Han har vist, hvor
. behandling.«
jeblik, inden han fortsætter: .
dan mennesket i dag måles og evalueres på glorieuse fra 1945 til 1975, og den næste pe
sin evne til at præstere - eller ikke præ
»Man bliver. ikke syg, fordi man bliver
riode, som rækker frem til i dag:.
»Jeg kan naturligvis ikke fuldstændigt
steie.
»Det er selve begrebet om selvstæn
beskrevet med .en diagnose. Vi må se på, afvise tesen om, at grænsen mellem sund
hvordan folk i deres daglige liv bruger' hed og sygdom er blevet ophævet; _men - Andre har beskrevet en tilsvarende
dighed, som forandrer sig. Det store ord
sproget til at give mening. Vi skal se, hvor
jeg kan heller ikke tage den bogstaveligt. historie som en ny ånd i kapitalismen. Ser
fra '2..4S.ill.!275:"~t~f.rig~!I,\§e'.Selvstæn
-aTihed betød i denne periode, at man ikke
dan diagnoserne fungerer i praksis. Vi skal Det for mig at se_bemærkelsesværdige er De kapitalismen som motor i den store
sætte dem i perspektiv.«
skiftet til. at almene problemer beskrives fortælling?
var a1bængigaf andre. Man var uathæn
•
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Det er for let og hurtigt at slutte fra brugen
af et medicinsk sprog til, at vi alle er under
behandling.«
"Man bliverikke syg, fordi man bliver
beskrevet med en diagnose. Vi må se på,
hvordan folk i deres daglige liv bruger
sproget til at give mening. Vi skal se, hvor
dan diagnoserne fungerer i praksi!'l. Vi skal
sætte dem i perspektiv.«
pet har Alain Ehrenberg selv gjort i La
Fatigue d'etre soi fra 1998, der nu er ud
kommet på dansk som Det udmattede selv.
Han beskriver ikke alene, hvordan de
pression er blevet en udbredt betegnelse
for dårligt humør. tristesse og nedtrykt
hed. Han beskriver også, hvordan brugen
af ordet depreSSIOn ~~e ~lor.tæll~
om samtiden: Depression fungerer på
mange måder som det riiodsatte~et.aer
forventes af.de:Lenkelte....menneske.-i..d.agMan skal være h':1ndlende, a:knv og tage an
svar for sit eget liv. Den deprimerede er
den, der ikke er stand til at handle og lever
som tilskuer 'til en tilværelse, han ikke ta
ger anljvar for. Depression bliver brugt
som betegnelse for det mislykkede selv.
»Jeg siger ikke, at der er kommet fiere
depressioner i vores samfund, selvom vi
konstaterer flere og tiere tilfælde,« præci
serer Ehrenberg.
») Depression har derimod bevæget sig
fra udkanten af vores samfund til centrum.
Det var for ikke så mange årtier siden kun
fagfolk, psykiatere og medicinske afdelin
ger, som beskæftigede sig med depression.
I dag er depression blevet et centr~It <3n~
liggende for alle aktører i den sociale vir
kelighed. Det var denne forskydning, som
jeg var optaget af at vise.«

Sund eller syg
Ehrenberg læste under sine studier til Del.
udmattede se!v en række artikler og bøger
fra 1930'erne og 194o'erne. Det slog ham
under1æs'nlngen~at -t~eksterne var"flllde~af
foIk mea-sYTr:pt~IAer:Pl~:P.iili9s~1iY~t~n~_J
s~e tTfbøJefigh_eder og andre fonll~J" fQr
fo-l·-t\!lVrel~e: 

fungere med hjernens molekyler.«
Ehrenberg afbryder sig selv, tøver et
jebHk, inden han fortsætter:
.
"Jeg kan naturligvis ikke fuldstændigt
afvise tesen om, at grænsen mellem sund
hed og sygdom er blevet ophævet, men
jeg kan heller ikke tage den bogstaveligt.
Det for mig at se bemærkelsesværdige er
skiftet til. at almene problemer beskrives
som medicinske problemer.«
- Hvad afstedkommer dette skifte?
»Det skaber for eksempel en følsom
hed over for visse former for lidelser. Her
er det vigtigt at minde om, at vi har hele ti
den brug for nye former for sprog, så vi
kan forandre os selv.~(
Ehrenberg nævner Q...<!,Yid.,R.iesman-s
bog Det ensomme menneske fra 1950, der
blev en sociologisk bestseller i Amerika:
»Han arbejder i denne bog med tre be
greber, som han har hentet fra den tyske
psykoanalytiker Erich Fromnt: Den tradi
"--".. "'-~

»Hele tanken om, at de
sociale bånd er blevet

~~~kked.e:ir-et-gen-~-·

kommende tema i
samtiden. D_~t skyldes
,~f!~r.mj!J1tieni.og;~iif
man ikke har været i
'sEandtii a'Hdentificere
vores æras sociale for
"bindelser. Alt er i
forandring, også·solida
ritetog fællesskal:l« .
'·"o,_~,,«_-,
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kurr~ncekulturen og fo;ventningerne til lem to epoker i det 20. århundrede: Den
det enkelte menneske~ Han har vist, hvor- periode, som i Frankrig kaldes ta trente
dan mennesket i dag måles og evalueres på glorieuse fra 1945 til 1975, og den næste pe
sin evne til at præstere - eller ikke præ- riade, som rækker frem til i dag:
»Det er selve begrebet om selvstæn
stereo
'
- Andre har beskrevet en tilsvarende
dighed, som for<3ndrer sig. Det store ord
historie som en ny ånd i kapitalismen. Ser
fra '245 _ti.\!975Y?J:Jrjg!l[el!ie'. SelvstænDe kapitalismen som motor i den store
~dlghed betød i denne periode, at man ikke
fortælling?
var afhængig af andre. Man var uafhæn
»Det er rigtigt, at der er en ny ånd i kagig."
- Men det er vel stadig normen i dag?
pitalismen, men historien er meget bredere end etableringen af denne nye ånd.
»Ja, man skal stadig være selvstændig,
~~i<!s~ar.\<.e_~~t!'r:..il.<k,~ E.~le .v~t(kJ:j. Der
menoet ~~:~n.~~!1~a~sT~a&.:gill[@5!leri
~-~ .0.Eså..apgr~.forventnin.E;eJ;: i fatI!ilt~nJ_ i . '-'aagWoninandlin~~..
!E!~J,~.tiY,_9~~J:EgJ~k~;
uddannelsessystemet og i parforholdet, 1Jen;el\i§tæn~~!!nes!s:~._<;'LU!~.lL<!.~t,
'somN~er·s[a!J[?l.ful~S~~~!),~Q.ih;:.r:··1ieFfageransvar for sit eget liv og h!'E<!.lir:
~ser ~an. tilsvar~l}d~.fs>.~andctp.$~!.Q..~~_~.:,., ...ni~~er.YITrle:El~YJ!Ly~Jg~;'J!YOr.4inYi
s~
vil leve. Og så kommer meget til at handle
C''' S~ciologen betoner sin skepsis over for
hvordan du klarer dit valg afliv. Hvorde forfaldsfortællinger, som hævder, at ane
dan du forvalter ejersk<3bet til dit eget liv.«
de progressive kampe fra Go'erne og -Det er blevet sagt, at den første periode
t.
7o'erne i dag står i kapitalismens tjeneste:
var præget af et opgør med disciplinering,
I
»)De store, overordnede betragtninger
mens vi nu er fri fra disciplinering?
t.
er ikke så interessante som afdækningen af \
»Jeg vil sige det på en anden måde: :Qi- ~
de konkrete spændinger, som skabes i den ) scipnnen",nd,-;;r~m~.l&.t.Y'lLtali:om,\
nye tilstand. Desværre betragtes nutiden ~oI;gør me~ ~~_~~~1:!.e.E..t~nlZ ?!?,..~~_k_a.- \ f
alt for tit med en idealiseret fortid som l' mSKaisdi>liii. M;~!,_§ky)le adlY<Je.-.V.ilev.ex_; ,
kontrast.«
'Ufider~Iraiide~..1Qrll! fOf_gjsciplill.L9..'!8,_ 1
Det gamle industrisamfund ses i følge 1-,!iisv%!~, 1):',I,~,>lL,4ts,<;jRliJ:l...hYJ!LIDJl.!!..:;.;:lv
Ehrenberg ofte som et sted.. hvor der var
væ}~,~t ad}l:<le.,, _
- Hvilken rolle spiller konkurrencen for
barsk disciplin, men også stærke fællesskaber:
det selvstændige individ?
»Det siges. at det skulle være mere kol»Konkurrence er et ambivalent begreb.
lektivt og solidarisk end vores samfund er på den ene side realiserer det ansvarlige
individ sig i konkurrence med andre. Det
i dag. Mere fællesskabsorienteret. Det
er en måde ~t praktisere frihed på. Det
fremstilles som et ægte samfund med ægte
familier, ægte fællesskaber og ægte arselvstændige individ er klar til at konkur
bejde.«
rere med andre. Men konkurrence er også
')Bel~ JaJIken o~~ ~t de s,ocial~ bånd er
forbundet med en masse negativt: Man fo
blevet svækkede, er et genkommende tema
restiller sig, at konkurrence betyder, at den
i samtiden. Det skyldes efter min mening, beskyttende stat bliver rullet tilbage, og
a.t m<3TI ikke har været i stand til at identiat alt bliver overladt til markedskræfterne.
ficere vares æras sociale forbindelser. Alt
Så konkurrence er i dag for os både frihed
er i forandring, også solidaritet og fællesog markedskræfter.({
skab.«
Når man ser på udbredelsen af konDet vigtigste intellektuelle arbejde er
kurrence, kan man godt forstå, at nogen
derfor for Ehrenbel·g konk.ret: Det handler bruger diagnosen til at stå af: Man kan
om a1 afqækkc bctingtlscrne for solidatimelde ~ig ud af konkurrencen med en dia
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Jeg kan naturligvis ikke
fuldstændigt afvise tesen om, at
grænsen mellem sundhed og

sygdom er blevet ophævet, men
jeg kan hel/er ikke tage den
bogstavetigt. Det for mig at se
bemærkelsesværdige er skiftet til,

at almene problemer beskrives
som medicinske problemer', siger
Atain Ehrenberg
Foto: Jean-Plerre Couderc

,

j
gnose. Man kan blive erklæret officielt
ukaJ:r!pdygtig.
Den omfattende brug af diagnose, te
rapi og psykofarmaka kunne indicere, at
hele den menneskelige tilstand er under
forandring. Selv mennesket bliver et andet.
Men omvendt ser man også gamle fortæi
leformers genkomst, traditionelle motiver
i kultur og politik og naturligvis revitali
seringen af religion i det sekulære Vesten.

Ellers er der terapi
Men vi ser ifølge Ehrenberg ikke religio
nens genkomst:
»)Vi er vidner til en forandring af reli
gion,« forklarer han.
.
»B-~Hgi.on er ikke længere I}Qge.t, .du ar.-,
ver. Det er ikke en tro, du overtager, Den er
noget, du selv overtager, fordi du vil hav'e
den. Selv isfam er blevet markedsgjort og
individualiseret: Man kan profitere på at

sælge islamiske produkter, og du kan ud
~_{f1"
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er ikke l~ngere noget, du ar
ver. Det er ikke en tro, du overtager. Den er
Iloget, du seiv overtager, 'fordi du vil have
,den. Selv islam' blevet inarkedsgjort og
'individ.:ualjseniCM,m 'kan profitere på at
s';'lge isl~rcisk~ pr~dukier, og du kan ud
itxtte l'~Jigioneri tll"foPilå verdslige f~r
d~le.«

er

»i,lg!'. .IIl"g"t,9lll .du. vælgerden.gam
IIl~~gJ..!<:,.~_e.I~,,~d..e~!ota1.!'jlfbol~ephe.d.,,
~~,~~~~L4~g 5:! _W.<?5!.~~p.~. v~})~! f?r. ~tJ~~,t

~,g.:..M.~

kan også sige, at du genopbygger

\le.(mj~)y1ikedes·ervmedielig16ii Terapi'

er selvføigeiigogi;å altlcreri --riiiiligned:,(
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Det udmattede selv.

Forord af Axel Honneth.
474 sider, 349 kroner.
Informations forlag

1'1:"
Født i Paris i 1950. Sociolog 09
arbejder til daglig ved CNRS i Paris.
Fik sit gennembrud med bogen la
Fatigue d'etre soi fra 1998, som er
oversat til dansk og udkommet
under titlen 'Det udmattede selv'.
Senest har Ehrenberg udgivet bogen
la Societe du Mataise.
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Vi bør stoppe
bRIg af våben
i psykiatrien

Myter om sm~!,

Vi skal beldage, at Danske Regioner
endnu ild<e har taget sig sammen
til at spille ud med en løsning

Det er en misforståelse,
at der skulle være et
særligt folms på teknisk
naturvidenskabelig
forskning i Danmark,
tværtimod,

TVANGSINDLÆGGELSER

FORSKNINGSBEVILLINGER

~~G~~~~Å~~~rul~~~E~?S~~I~~~I~~~~t~~LLANO

KNUT CONRADSEN

POLITIET SKAL ikke være skraldespand for de pro
blemer, vi for tiden ikke kan løse i psykiatrien. Vi
er fuldstændig enige med politiet, når de siger, at
der må findes en anden måde at håndtere tvangs
. mdlæggelserpå end den nuværende.
Vi må konstatere, atvi ikke har satset tilstrække
ligt på de midler, der skal til, når et psykisk sygt
menneske skal tvangsindlægges. Ofte udvikler en
tvangsindlæggelse sig voldsomt, og patient eller
betjente slGldes. Indimellem ser vi, at et forsØg på
tvangsindlæggelse ender med, at patienten bliver
dræbt. Det ma ikke ske.
EN PSYKOTISK patient har ofte tanker om overvåg
ning og forfølgelse ogvil derforreagere voldsomt
over for kontante betjente i

unifann. Betjentene, som

Tilgangen af
patienter til
social
psykiatrien er
i voldsom
stigning

ikke har erfaring med psy
kotiske patienter, reagerer i
mange tilfælde helt forken
på den sindslidendes ud
fald, og sagen bliver endnu

mere kompliceret. Vi må

sætte os for, at vi ikke vil en~
de i disse situationer mere.
Derfor skal der snarest ta
ges hul på at få etableret psyldatriske udrylming

steam, som ikke må forveksles med de opsøgende
psykoseteam; som ofte fejlagtigt nævnes i debat
ten om udrykning og tvangsindlæggelse.
Faguddannede psykiatrimedarbejdere skal ud

gøre disse udrylmingsteam, som sammen med
en læge kan rykke ud og hjælpe patienten til en
nødvendig indlæggelse. Et sådanttearnvil kUnne
gå til opgaven på en helt anden måde end politiet,
<:nrn lOfto rT;vor .,r1rr"lr fl-.r c.rr1o....
"rlrl"nn",}""" c1""..
"'C'
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PROFESSOR, DTU INFORMAllK

I POIJTIKENS leder (24.10.) rejses et me
get fundamentalt spørgsmål omkring
de små sprogfags skæbne ved landets
universiteter. Spørgsm~leter vigtigt for

universiteterne, fordi det berører den
måde, hvorpå de forvalter deres selvsty
re, og ikke mindst vigtigt for et sam
fund, der løbende skal komme til en af
klaring af, hvad man ønsker at være
dygtig til. Og de fleste vil nok sætte vi
den om fremmede sprog og kulturer
også de mere 'eksotiske' - højt i en så
dan prioritering.
Ilederskribentens analyse sniger der
sig nogle myter ind, som kunne give læ
seren et helt forken indtryk af årsag,
virkning og mulige korrektive handlin
ger. Miseren tilslaives »det sidste tiårs
overdrevne fokus på naturvidenskaber
ne« og en vis 'fra forskning til faktura'
minister. Man mærker- den retfærdige
hanne og forargels~ over en oplevet
styrkelse af de 'hårde' fag på bekost
ning af de 'bløde'. Oven i dette får taxa
metersystemet nogle ukærlige ord
med på vejen.
SER VI imidlertid p~ udviklingen i de
statslige forskningsbevillinger siden
1993, er der i løbende kroner sket en
stigning p~ ca. 130 pct. med store varia
tioner mellem hovedområderne. Bevil
lingerne til den 'hårde' telmiske og na
turvidenskabelige forskning er faldet
fra 42 pct. af de samlede forskningsbe
villinger til 35 pct. Forde 'bløde' fag, hu
m'>n;,", ..."
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Tegning: Jørn Villumsen

lingeme til medicin, veterinærrnedicin
og jordbrug er i perioden steget fra 38
til 41 pct. aftotalen.
Ydermere bruger vi i Danmarken væ
sentlig mindre andel af forskningsbe
villingerne p~ teknisk og naturviden
skabelig forskning end OECD-landene.
For teknisk videnslGl]) udgør andelen
s~ledes mindre end det halve af OECD
tallet..
Det er med andre ord en myte, at der
«1n,110 ..- 0 . . - 0 0 1 ' <,-orlioTt- tnln.<' "".!l,. t'o.lrT'1i.,1,_
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ildee indeholder det, der skal til for at arbejde med
psykisk syge mennesker.
VI MA konstatere, at psykiatrien er under vold
somt pres ogharværet det i flere år. Der eroverbe
lægning på psylaatriske afdelinger. Der er færdig
behandlede patienter, som ikke tages hjem af
kommunerne. Tilgangen af patienter til social
psylaatrien er i voldsom stigning, og i det hele ta
get har både behandlings- og socialpsykiatri tran
ge kår. Politiet vil gerne finde en løsning. De pårø
rende har en forventning om, at der snart gøres
noget ved sagen, og vi vil som politikere på det
kraftigste opfordre til, at der snart sker noget på
området.
FØRSTE SKRIDT kunne være at lade psykiatrien
komme på finansloven næste år - at finansiere
psylaatrien over satspuljemidler er uholdbart og

giver stor usildcerhed for patienter samt medar
bej dere på området.
Vi skal beldage, at Danske Regioner endnu ildee
har taget sig sammen til at spille ud med en løs·
ning, selvom det er længe siden, at det blevan
nonceret. Derfor gørvi det nu og håber, at der kan
komme skred i sagen.

---er

~

samme periode tale om en stigning fra
20 pct. til 24 pct. af de samlede forsk
ningsbevillinger, men med en betyde
lig intern forrykkelse til fordel for sam
fundsvidenskaberne. Forskningsbevil-

-~_._-
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naturvidenskabelig forslming i Dan
mark, tværtimod.
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DA MAN indførte taxameterordningen'
til fordeling afuddannelsesrnidler i ste-
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Derfor ender generl
NAVLEPILLERE
ASTA S,J, ØSTERLUND
16 AR OG GENERATION Y
SELVPROMOVERENDE, selviscenesæt
tende, egoistiske, rastløse, ukritiske,
ambitiøse og bekræftelsessøgende.
Det er sådan, mange eksperter be
slcriver min generation - generation Y.
Generation Y er betegnelsen for børn
født i den vestlige verden fra midten af
70'eme til starten af 00'erne.
Jeg er selv en 16-årig pige, som står

midt i rodet af forvirrede teenagere,
som alle prøver at skabe SIg en identitet
og vise, hvor specielle hge netop de er. I
løbet af det sidste år har jeg lagt mærke
til, at der har været stor fokus på min
generation. De fleste af os er vokset op
med tryghed omkring os. Vi har det he
le. Vi ervokset op med overbeskyttende
forældre, som har fortalt os, at vi kan,
hvad Vi Vil. At vi er specielle. Enes~åen~
de. At alle muligheder er åbne for os.
Vi har altid haft muligheden for
nemt at komme ud med vores mening,

da ~'
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Tvivlsom lyld<e i prostitutionsmiljøet Ren
LUDERLlVI

Hvorfor fortæller' dokumentaren' hei
ler ikke, at i Holland er prostitution lega
liseret, hvorefter kriminaliteten omkring
prostitution er eksploderet og kvinderne
nu så stigmatiserede, at man har oprettet
særlige børnehaverfor børn afprostitue
rede?Til gengæld fortæller man, at for
bud mod købesexhar haft beskeden ef
fekt i Sverige, skønt det er Iyldeedes Sveri
ge at bremse sexindustriens vækst.

PERNILLE VIGSØ BAGGE
MF (SF), L1GESTILLlNGSOROFØRER

EFTER DR's Dokumentar om prostitution
i Danmark, 27.10., kan man fa det indtryk,
at det er komplet idiotisk, at vi bruger en
eneste skattekrone på at forbedre forhol
dene forde prostituerede- de hardet jo
fantastisk! De mangler bare flere kunder.
Og så dog. For DR vælger kun at vise en lil
le del af prostitutionen i DK via nogle få
glade massageklinikprostituerede, som
har det godt agtrives med deres arbejde.
Godt for dem. Den ene er dog langtfra et
ubeskrevet blad, idet Susanne Møllerog
så er talskvinde for Sexarbejderneslnter
esseorganisation (SIO ),der arbejder ben
hårdt på at få hollandske tilstande i Dan
mark
SIO har kun omkringlOo medlemmer.
Men deres dagsorden er glimrende tv
med latex, læder og lir, så ingen kan være
i tvivl om, hvor skønt det er med etarbej
de med en "god udfordring og sex fra
morgenstunden((!
DR DOKUMENTARS journalister har købt
510'5 dagsorden råt - det må være forlda

Ji,lr , . Livet i prostitution er

ll
,.
!f:"
"l.

langtfra uproblematisk

.

ringen på, at DR helt fravælger attale
med nogle af de kvinder, Lita, Christina,
Odile og andre, som har haft modet til at
stå frem i offentligheden og fortælle,
hvordan deres liv i prostitution har været
et helvede. Ifølge Kompetencecenter Pro
stitution har 66 pet. af massageklinikker
ne udenlandske kvinder 'ansat' -dem har
man heller ild<e talt med - formentlig for
di det er højsttvivlsomt, om de kan for
tælle så glade historier, som de tre ud
valgte kunne.
w

PI MORGEN-debatten i kølvandet på DR
udsendelsen var knap så orkestreret af de
to sammensvorne aktører DRog SID, idet
glædespigen Diana fra Aalborg ærligt for
talte, at hendes og andres baggrund for
at gå ind i prostitution er skilsmisser, eks~
mænd, derforfølger, hjemløshed, krise
centre, bundløs gæld, frygt for børnenes
muligheder m.v. Alle sociale problemer,
som et velfærdssamfund som det danske
burde kunne afhjælpe.
Her fremgile det i hvert fald tydeligt, at
livet i prostitution langtfra er uproble
matisk. Jeg ville ønske, at en public servi
ce~station som ORkunne lave dokumen
tarprogrammer om prostitution med
knap så manipulerende fortællinger om
livet som prostitueret.

POLITIKE~
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tor meget ned pa. milItæret I
denne kr/selid. Jeg kan beroli
ge Anders Fogh. I den nyeste

som IJdce er blevet aittlveret l
det omfang, reglerne siger, Al·
le er selvfølgelig uskyldige,

dag - men mærKellgI nOK spu
ler det ikke nogen rolIe for Po
litiken.
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fremmest ens eget problem.
l august satte Politiken folrus på proble

Men hun forholder sig ild
pralesis ikke er muligt for at
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Voksenpsykiatriens fallit
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»HAN HARLlGE fo,,;øgt at kvæle migl«.
Selvom stemmen er grådkvalt, er bud
skabet klart nok. Alligevel far jeg lrun
fremstammet et spørgsmål:
»)Hvad har han?«.
»Ja, det er Mikkel. Han har lige forsøgt
at kvæle mig!«.
Så vidt var det ikke kommet før. Mikkel
- Evas 27-årige skizofrene søn - har ofte
optrådt både aggressivt og truende. Han
har smadret ting i vores hjem, når han
harværet på besøg. Han har truet med at
slå sin mars tænderud, hvis hun ilcke
holdt op med at sige, at han er syg. Og
han har skældt os ud over alverdens ulyk
ker lige fra nedlæggelsen af Christiania
til udviklingen i Kinas militær.
Han har også været voldelig over for
andre, så voldelig, at han for nogle år si
den fik en behandlingsdom på fem år-i
øvrigt den hidtil eneste periode, sjden
diagnosen blev stillet for syv år siden,
hvor Eva og Mikkels far (sam heldigvis
har et forbilledligt samarbejde) ik],e er
gået i konstant angst far, hvad den næste
telefonopringning mon Indeholder,
Men selvom det det meste af tiden har
været rigtig skidt, siden Mikkel- efter be
handlingsdammens udløb -kom til at bo
for sig splv, har h;:J11 aldrig lJgt hånd P,l
sin mor len Nu e'rden grænse og<i over,

i 1\11

_J~~I

Kan det virkelig
være menmgen,
at politiet skal
tage sig af det,
psykiatrien
ikke magter?
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~-r{f~ f~f"m'ii'f 'nt V/t~RRH. Situationen i voksenpsykiatrien er blandt andet, )at patienter kommer ind
og hurtigt ud igen - uanset om de er raske eller fortsat meget syge. Psykiatrisk Center på Sjælland.
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de felt. Han vandrede frem ogtiJbage i
stuen som en løve i bur udeaf stand til <it
få ro på sig selv og himlende op om alle
nm lige ting. )\It og alle var imod ham, in
gCIl ville' ham dC'l godt, ogpludsehg kom
del: nMa/l sl\l1lJe fand'me kweje en eller
dndeJllcOg i n <1...\S" Lr sekund sprang han
hen mac! mig ng log el list og voldsUJllt
kV3.~leJ .:tg. J':g hcl\'d~' Ikke en chancr (Ol' al
. . 1ippC' lY'. Jeg 1,Yll)..:11', dl nu \-"11" clet .;,!Llt,
~
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I men afen eller anden gmndslap han
pludselig igen. Hangik væk fra migog
lOJisatte med at himle op om alverdens
ulykker og ondskab, og jeg magtede at fa
mig selv stablet på benene og komme ud
derfra. TJi alt held fulgte han ikkE' efter, og
lig-\.' IIU sidder jeg i min bil og ryst er«,
>;[-lvdc1 <;.1 I1U'? I\JI1 du kore biP Skal jeg
](() 111 Il1C ag hente dJlfht.
pNI~j, tiC'!. Ill'!lover du i1ikr- JI'g Im!"!.:r ell
- - - - - - ----------

---------

tur omkring skadestuen, og si
jeghjem«.

JEG HAR aldrig vidst særlig mt
'Zofreni. Jeg har engang set del
gende film 'A beautifulmind',
sej] Crovlt' i hovedrollen som (
Irene og nobelprisbe-lønlwde,
ske lllatemJlikC']', John Nash (~
I1v\.\ du ikke kencier dl'll! 1J. Ml'

---------
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er del bare ærgerligt. Og det er tørst og
fremmest ens eget problem.
I augu~t satte Politiken foku::i på pruble·

at la forlænget sygedagpengene.
Men hun forholder sig ikke til, at det i
pralcsis ikke er muligt tor at la forlænget

\

,tionen i voksenpsykiatrien er bLandt andet, »at patienter kommer ind 
. raske elLer fortsat meget syge. Psykiatrisk Center på Sjælland.

l1("n afen eller anden grund slap han
lludselig igen. Han gik væk fra mig og
ortsatte nwd at himle op om alverdens
Ilykkerog one:skab, og jeg magtecleat la
lligseJVSlJbh.'l på beneneogkolTImeud
'er[r<l. Til alt held fulgte han ikk(~ eftp!",og
;sl' lill sidde-r Jcg i min bil og ryst"er«.
»)Hv;:\d sc'l nu"! Kan du kore bil"! Sbl jeg
Oj1lJYll: og hl'J:'\(~ di)},?'I.
d\1 l 'i, del hej 1,,lVCT dr, IJ(\(('. Jt'g kører en

tur omkring skadestuen, ug sj kommer
jeg hjel1w.

JEG HARaldrigvidst særlig rnegetolll ski
zoFreni. Jeg harengaJlg set den frel11lJ
gpnde film 'A ~e"utir\11 mine!', med Rus"
sdl Crowp i hovedrollen som den ski7.0
frene og nobclprisbel(.lllnedf' a rncri:..:an·
",ke lll,ltelll,l'\ ikt'r, John N3<;h (Sl' den ril lll,
lwh du ikke hudl'rckn 11 ) .1V:en dk,]",)}l,l)

Den triste erkendelse er, at regeringen
med helt åbne øjne vælger at lade stå til
og gøre ingenting.

min viden ikke været større end enhver
andens, som Udle harværet tæt på.
Det har det sidste halvandet år, siden
jeg mødte Eva, vendt op og ned på. Og ik
ke nokmed,atjeg harfåetindbJik i,hvad
skizofreni er for en ganske forfærdelig li·
delse for såvel patient som pårørende.
Værre endnu har jegved selvsyn kunnet
iagttage, hvor helt katastrofalt ringe det
psykiatriske system her j landet er til at
håndtere sygdommen.
8. september skrev fem fremtrædende
psykiatere her i Politiken et åbent brev til
sundhedsminister Bertel Haarder, hvori
de bJandtandet pegede på, at vi lige ml er
llpå vej fra slemt til værre((l og at situatio
nen ivoksenpsyldatrien blandt andet er,
llat patienter komnIer ind -og hurtigt: ud
igen - uanset om de er raske eller fortsat
meget syge((.
Det er desværre ingen overdrivelse. Ef
ter kvælningsepisoden havde Eva mange
svære overvejelser. Foreløbig tør hun af
indlysende grunde ikke besøge sin SØn
alene mere. Enhver forælder kan for
mentlig forestille sig, hvor srort et tab
alene dft forhold er.
Man IlVad .~lnJl1f' hun derudover gøre?
Mikkrl havde elet jo værre end ondt. Og
når han kUllne finde pa Jl t,:ge kvælertag
p/l sin mor, ]mllllt' 1l<11l vd finde på at
springe på In'cJll som hel:-.l.
l:Jll'r konsul [-J110n ba.de med Mikkels
«l1",.'g med [V,l.S psVb10g ble\' beslut ni nQt'I]. "11 vl2LDd\:ll si<l1lk_PWI!~~2,,--~-i~~~~'!_---:--=-.~_
--
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UU::ilyrel meu er SK~ae. uer gIver mung
hed for at belåne ejendom og geninveste·
re i nye økonomiske aktiviteter.

IOIKS rØlelse ar sumerneo. 'LanograDDlng
- hvor jord bliver taget af investorer eller
lokale eliter - er et stigende problem i

Ellers sker der ingenting - før der sker no
getngtig galt! Ingen tager sig afMikkel,
bortset fra en kommunal kontaktperson,
der kommer på besøg i hans lille lejlig·
hed en gang imellem_ Og når han er mest
psykotisk, tager han heller ikke sin medio
cin. For medicin tager man jo ku~ hvis
man anser sig selv for syg. Og et afkarak
teristikaene ved skizofreni er netop
manglende sygdomserlændelse.
I stedet tager han hash og speed og
hvad han ellers kan få fat i. Uden det er li
vet uudholdeligt. Problemet er bare, at
speed i længden ikke dæmper, men sna
rere forstærkerden psykotiske tilstand.
Så Eva ringede til politiet - og blev ud·
sat foret forhør så ubehageligt, at man
skulle tro, det var hende, der var den kri·
minelle. Havde hun nu overvejet, hvad
hun var i gang med? Var hendes ærinde i
virkeligheden ikke bare at tørre sin fru
stration over det psykiatriske system af
på politiet? Og meget, meget mere i den
dur.
Heldigvis er hun en stærk kvinde. Så
hun holdt fast. Hvis Mikkel får en dorn, er
der en chance for, at han kan få reel
hjælp. Så politiet i Slagelse, som hun
meldte sin sØn til, har ret så langt, at der i
den grad er flyttet ressourcer til retspsy
ldatrien, at man reelt kun kan få en or·
dentlig behandling afsin sygdom, hvis
man får en dom.

nesker, jeg holder af. Hallen vil være fuld
af mennesker fra min Sengeløse-fortid,
som jeg virkelig har lyst til atvære sam
men med igen, Det vil være en lise for
mig(C
Beslutningen var taget. Vi gjorde Idar
til 'Loppefest' i Sengeløse-hallen. Men lige
inden vi skulle.afsted, ringede Mikkel
med en højst overraskende besked:
»Jeg vil gerne indlægges!«.
Hold da op. Såkunne han selv mærke,
hvor skidt det var. Eva ringede straks til
psykiatrien på Slagelse Sygehus,forldare
de situation~nog bad dem sende en vagt·
læge ud til Mikkel.
»Er det nu også siklærinok?«, ville
medarbejderen, som Eva havde fået i rø·
ret, vide.
njal når han selv vil, er situationen en
anden. Han ergodt nok psykotisk, men
han vil selv nuet
»Er han psykotisk? Jamen så skulle han
måske tage sin medicin((, foreslogmedar
bejderen i en lettere belkrende tone.
Så skulle han måske tage sin medi
cin!! !I!
»Ja, hvad tror du, vi har brugt de sidste
syv år på))? At få ham til at tage sin medio
cin. Men det er jo just det, der er proble
met!!! Tag nu for guds skyld ud og besøg
ham og få !lam indlagt, nu han endelig
gerne selv vik
Eva var stærkt ophidset, da hun lagde
røret. Men hun kom hurtigt ned igen, for
hun havde - trods den himmelråbende
tåbelighed, hun lige havde været udsat
for-opnået det, hun og Mildcel ville: Han
kunne blive indlagt tH ordentlig behand
ling. Så vi tog med ro i sindetturen fra vo
res hjem i Nyråd ved Vordjngborgtil Sen

I

»HAR DU overhovedet lyst til at tage til
den fest i Sengeløse på fredag«, spurgte
jeg, ))el1er hardu ikke mere brug for at
være hjemme og slappe af?«(.
)JNej, jeg har så meget brug for at grine
og more migogvæf(~ sammen med men·

----_._--
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omcer, aer nanurerer JO
de skiftes ud, skal nye p'
Ligeledes bør medlemn
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geløse og begyndte på køreturen så småt
at glæde os til den forestående fest. Indtil
telefonen ringede. Det var Mild,e!.
Vagtlægen havde været der og havde
sl{fevet en indlæggelsesseddel til Sanld:
Hans i Roskilde. Og var gået igen!
llJamen Mikkel((, hørte jeg Eva sige,
»hvordan skal du komme fra Slagelse til
Roskilde?«.
Og svaret: )}Det ved jeg ikke((.
Detvar næsten ikke til at tro: En vagtlæ
ge havde været ude hos Mikkel og havde
ved selvsyn kunnet konstatere, hvor fuld·
stændig hjælpeløs manden var. Hans lej
lighed lignede lort. Hans !lænder rystede
afen blanding af abstinenserog psykoti
ske nerver. Og han ejede ild,e kongens
mønt. Alligevel skrev vagtlægen bare en
seddel på, at Mild,e/ skulle indlægges på
Sankt Hans 60 kilometer væk - og gil'
igen!
Der var ikke andet at gøre, end at vi
måtte komme for sent til fest og tage en
tur til Slagelseførst. For indlægges skulle
han. Og nu var der ikke mere overskud til
flere 'systemdiskussioner'.
DA VI KOM til Mikkel, så han rædsom ud.
Han var snavset, han var afkræftet, han
var totalt opgivende. Han havde formået
at få pakket en taske med de mest nød
vendige ting. Vi tømte affaldspose, vand
ede blomster og kom af sted.
På turen mellem Slagelse og Rosldlde
mælede han ikke et ord. Han havde helt
tydeligt nok at gøre med.at holde sam
menpå sig selv. Han smårystede hele ti
den. Det var forfærdeligt at se på.
Da vi kom til Sankt Hans, mødtes vi af
en plejer, derindle~te ~_ned at slå Fas', at
---- ----- ----
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selvom Mikkel havde en indlæggelses
seddel til Rosldlde, var det ild<e siki<ert, at
han skulle blive her. Det måtte en læge af
gøre, når
. ' ,.,.
,. '_ ::'i' _
han eller
hun fik tid
til at tilse
En vagtlæge havde
Mild<el.
ved selvsyn konstate
Jkkeno
ret, hvor fuldstændig getmed
hjælpeløs manden
llVelkom
var. Hans lejlighed
men«, eller
»nuskaljeg
lignede lort, Hans
hænder rystede af en vise jerril
rette«.Kun
blanding af abstinen et
koldt un
ser og psykotiske
derliggende
nerver. Og han ejede budskab: I
'voksne' for
ikke kongens mønt.
ventes
at bJiAlligevel skrev vagt
ve her - i et
lægen bare en seddel
uvist antal
på, at Mikkel skulle
timer - ind·
indlægges på Sankt
til det er
Idart, hvem
Hans 60 kilometer
der skal tage
væk - og gik igen!
sig af MikI ke!. Og hVIs det er Nykøbing Sjælland, fOl'
venter vi, atI kører ham derop. Hvis det
er Vordingborg, forventer vi, at l kører
ham derned. Hvis det er os, forventer vi,
at Isiger farvel ogtalc.
Inden vi nåede at reagere, gjorde Mik
kel det »Hvis l ildce indlægger mig, går
jegud og slår nogen ihjel!!«.
DetfJyttede trods alt plejerens op·
mærksomhed fra de praktiske til de reel·
le problemer. Her var en voksen mand
(han et ikke noget barn mere), som i den
p'ad behøvt'?f:' hJ~lp, Og her var e_TI m~Jr,
...
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som lige nu havde så m~
nogen med kom petencI
byrden fra hendes skuld
Så vi valgte at overhør
bebrejdelse, gav Mild<el,
Der findes altså ambu
transportere patienter f
et andet. Og det er UhyrE
tionen til psykisk syge ve
nærmeste pårørende bl;
en rolle som de primærE
med væk fra den rolle, d,
deres - nemlig omsorgsJ
VI HAVDE en god fredag
Og vi var spændte på at l
skete med Mildee!. Han v
på den sikrede afdeling l
var derfor ikke til at kom
med. Der må man nemli
biltelefon. Til gengæld v,
der nu for alvor skete no
ham. Troede vi. Indtil m,
gede til Sankt Hans og SF
det gik
nMed Mild,e!? Han er t
vet!((,
nHvad er han? Jamen, i
syg. Hvem har udskrevet
ketgrundlag?«.
)10verlægen. Han men
var kommet så meget til
han godt ku nne ldare sig
Vi var lamslåede. Og er
Om mandagen vardet3(
dagi måneden, hvor Mil<
ved vigodl-ogdel gør h
gelJg også - hvad det er, l~
Flere stoffer, nen:: nedtur
I fJerf.,.7
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orneer, aer hdnaterer Joraspørgsmal. Nar
de sldftes ud, skal nye personer trænes op.
Ligeledes bør medlemmer af landsbyråd

'"t, ........

Rasmus Hundsbæk, ph.d.-stJderende, Dansk
Institut ~or Internationale Studier.
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"avde en indlæggelses
de, var det ild,e sikkert, at
her. Det måtte en læge af
gøre, når
han eller
hun fik tid
til dttllse
havde
MildeeL
onstate
I1dee no
;tændig gctmed

Inden
ghed
Ians
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Jstinen
iske
n ejede
mønt.
vvagt
1 seddel
;kuLLe
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leter
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llvelkom~

men/I, eller
nnuskaljeg
vise jer til
rett€l(' Kun
etkoldt un
derliggende
budskab: l
'voksne' for
ventes at bli~
veher-iet
uvist antal
timer-ind
til det er
Idart,hvem
der skal tage
sigafMik
"NykøbingSjælland, for
-er ham derop. Hvis det
forventervi, atI kører
is det er os, fOlventer vi,
g raIc
'" at reagere, gjorde Mik
I,e indlægger mig, går
genihjel!k
)ds all plejerens opa de praktiske til de ret+
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som lige nu havde så meget brug for, at
i SIDSfE SKUD på stammen var en opring
nogen med kompetence og forstand tog , ning fra politiet, derforetpardagesiden
byrden fra hendes skuldre.
lige ville sikre sig, at Eva nu også virkelig
Så vi valgte at overhøre den slet skjulte I mente, at hun ville opretholde anmeldel
bebrejdelse, gav Mikkel et Imus oggilc.
sen -om hun nu virkelig helt forstod
konsekvensen afdet.
Der findes altså ambulancerl der kan
transportere patienter fra et hospital til
Mon de også ringer til en kvinde, der
et andet Og det er uhyre farligt for rela
har anmeldt sin mand for hustruvold, og
tionen til psykisk syge voksne, hvis deres
spørger, om hun virkelig har tænltt sig
nærmeste pårørende bliver tvunget ind i
om? Eller til et voldtægtsoffer? Eller...?
en rolle som de primære plejere og der·
Nej, selvfølgelig gør de ikke det. For det
med væk fra den rolle, der er og skal være underliggende budskab er formentlig
deres nemlig omsorgsfulde forældre.
det samme som det, der afstedkom den
voldsommeafhøring, da Eva anmeldte
VI HAVDE en god fredag aften i Sengeløse.
kvælningsepisoden føme gang: Kan det
virl<cligvære meningeu, at politiet skal
Og vi var spændte på at høre, hvad der
skete med MikkeL Han var blevet indlagt
tage sig af det, psykiatrien ikke magter?
på den sikrede afdeling på Sanlet Hans og
Ogsvaret:Nej,detkan ikke være me
ningen. Men hvad med, om politiet drøf
var derfor ild<e til at komme i kontakt
med. Dermåman nemlig ikke have mo
tede den situation med psykiatrien i ste
det for at bebrejde ofrene? Og hvad med,
biltelefon. Til gengæld varder håb om, at
der nu for alvor skete noget for og med
om de politisk ansvarlige indså, at dette
ham. Troede vi. Indtil mandag, da Eva rin
her system er helt og aldeles utilstrække
ligt, umenneskeligt og- ja, livsfarligt.
gede til Sanlet Hans og spurgte, hvordan
det g/k
Det han dier i1dæ bare om, hvorvidt Eva
»MedMild(el? Han er blevet udsIcre
og hendes eksmand fortsat slealleve med
vet!(.
konstant sorg, angst og magtesløshed.
Det handler først og fremmest om, at
»Hvad er han? Jamen, han er jo stjerne
Mild(el- og mange andre i hans situation
syg. Hvem har udskrevet ham og på hvil·
ket grundlag?«(.
- skal have kvalificeret hjælp, dels for at
nOverlægen. Han mente, at Mikkel nu
komme ud af den yderst uværdige livssi·
tuation, han lJ(~finder sig i, dels for at for
var kommet så meget til ha.:-gternc, at
han godt kunne klare Slg selv igem.
hindre, at den næste opringning handler
Vi varlamslåede. Og er det stadigvæk
om, al" han enten har taget livet af sig selv
eller aren eller flere andre.
Om manddgen var net 30. dll~}Jst, den
NlCH Dll,JUr~
dag i lnåneden, hvor Mikkel far penge. Så
ved \Ii godt -og det gør hospitalet selvføl
gelig også -- hvad det er, han skal hjem til:
H~ll eJu komrnentan:;r-til K!'onil'en
Fll."re si oill'r, flere ]wdwre, Oere psyl<osel~
f-)2rt:"
- ;:::, ild D, :Jol!lin Il.cjl ill! :"-'11,'
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Ghettostrategier uden et ord om fattigdom
I

KRONIK I

af Knud Vil by,
formand for Socialpolitisk Forening

l ghetto-debatten sættes indvandrere ofte i
forbindelse med øget kriminalitet. En sådan
sammenhæng findes nærmest ikke. Omvend~ef

der en sammenhæng mellem kriminalitet og!ff1

fattigdom - uanset etnisk baggrund.

eringens og S-SF's
gllettostrategier viser, at det
er vigtigt med en
fattigdomsgrænse.
Socialpolitik erstattes af
arbejdsmarkeds- og
udlændingepolitik.

Både regeringen og S-SF er kommet
med barske ghettoudspil. Men ingen
af dem nævner i udspillene ordet »fat
tigdom«, selvom de økonomiske pro
blemer og fattigdom i høj grad er en
.grundårsag til en række af de proble
mer, man slås med i de boligkvarte
rer, politikerne nu har valgt at kalde
ghettoer.
Det var socialforskeren Morten
Ejrnæs, der fremhævede det, ved
den ene af de store konferencer om
fattigdom, der blev holdt på Kofo
eds Skole i uge 44, den uge, der af
EU er udnævnt til at være dansk fo
kusuge i det europæiske fattig
domsår.
Morten Ejrnæs er sammen med
en række andre forskere i gang med
at finde ud af, hvad fattigdom betyder
for mennesker i Danmark, og her
under i hvilke afsavn man har, når
man lever på de allerlaveste sociale
ydelser. Det var i den sammenhæng,
han også nævnte de to store ghetto
udspil.

MISVISENDE FOKUS
For Morten Ejrnæs er der ingen
tvivl om, at der er tæt sammenhæng
mellem fattigdom og en række for
skellige sociale problemer.i de ud
satte almene boligkvarterer. Krimi
nalitet er også et af problemerne:
men Ejrnæs dokumenterede. at
_--.SammeIiI.iiiIler man de
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siger, at man er i risiko for fattigdom,
hvis man har en indkomst på under
60 procent af middelindkomsten, så
har AE-Rådet brugt OECD's defini·
tion, der er skrappere og først erklæ
rer folk for fattige, hvis de ligger un
der 50 procent
Målt på den måde voksede antallet
af fattige i Danmark fra 135.000 i 2001
til20LOOO i 2007, selv når man træk
ker de studerende ud af statistikken.
Man ved at fattigdom gør rigtig ondt.
når mangelsituationen varer længe,
og tallene viser, at omkring 50.000 . i
havde været fattige i mere end tre iJr li

trwk ?ODZ.er---.Sf'..n.est.e.1lr---.mp...dnr~jSE'J

nalitet er også et af problemer~
men EJrnæs dokumenterede, at
sammenligner man de forskellilie
Dohgkvarterer med forskellig bebo
ersammensætning, så er der stort
set ingen sammenhæng mellem kri
min3lltetsrnveauet og antallet af be
boere med anden etnisk baggrund
end dansk.
---saer det jo unægtelig mystik, at(
de politiske udspil ikke har fokus
på fattigdommen, men i meget høj
grad på hele det etoiske spørgs
mål
Morten Ejrnæs konklusioner
var klare. Med regeringens ghetto
strategi sker der en stigmatisering
af etoiske minoriteter og boligkvar
terer. Man bortleder opmærksom
heden fra den fattigdom, som rege
ringen selv har været med til at
skabe ved at reducere en række
sociale ydelser. Man foreslår en
overvægt af tiltag, der skal kontrol
lere og straffe og vil i øvrigt ind
føre nogle ubegrundede yderligere
restriktioner overfor familiesam
menføring.

I

IDEOLOGISKE GRUNDE
Og det peger alt sammen i retning af
en afvikling af socialpolitikken som
erstattes af arbejdsmarkeds- og ud
lændingepolitik,langt mere afideo
logiske end af saglige grunde.
Morten Ejrnæs' præcise analyser
og konklusioner handlede om rege
ringsudspillet, men han nævnte som
sagt også, at S og SF heller ikke om
taler fattigdommen i deres udspil,
selvom fattigdommen er det helt do
minerende problem, som er veldoku
menteret i en række af disse bolig
områder.
S-SF har i anden sammenhæng
lavet fattigdomsudspil, og de to par
tier har bl.a. lovet at gøre op med
en række af de reducerede sociale
ydelser. Alligevel er de to ghettoud
spil karakteristiske for den danske
---=

~-"

"'C::-_.

diskussion. Fattigdom er noget
man kommer i tanke om i ny og
næ, og hvis det specielt er sat på
dagsordenen. Men selv i udspil af
denne art glemmer politikerne fat
tigdommen. f stedet står den
også hos S og SF - på flere sanktio
ner, mere politi og mere straf. Og
det straffende kommer til at stå
temmelig alene.

FATTIGDOMSGRÆNSER
Der er nu gået mere end ti af det eu
ropæiske fattigdomsårs 12 måneder.
Mange af de diskussioner, der er
ført undervejs, har handlet om, hvor
en dansk fattigdomsgrænse bør lig
ge.
Den danske regering har, som en
afde meget få regeringer i EU, afvist
at anerkende den grænse, som EU

· · I I..... ~
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og tallene viser, at omkring 50.000 . l
havde været fattige i mere end tre år 1
træk. 2007 er seneste år med præci~ei
tal, men skønnet er, at niveauet er &~
1
samme i 2010.

en fattigdomsgrænse, så ville det'
være umuligt at forestille sig et udspil
omkring socialt udsatte boligområ
der uden at inddrage fattigdommen
som en central faktor. Men fordl re
geringen bagatelliserer fattigdom
men og snakker udenom, kommer S
og SF o~å til at glemme det vigtig
ste.
Det har den konsekvens at næsten
alle partier på det allermest populisti
ske kommer til at synge med på de
melodler, som Dansk Folkeparti syn
ger for på. Det er da virkelig sørge
ligt

.

I,
I

TRE GRUPPER OG FEM STEDER,::

j

De tre grupper, der præger statis.tik
l
ken, er enlige mødre med børn, 1),11['1
nerige familier og enlige uden bø!'.tl,
ofte med en form for misbrug.
er en relativ overvægt af mennesker
med anden etnisk baggrund end ._
dansk, men der er også vækst i fat
tigdommen blandt etoiske dansk"

DeC!

fattig~1\

re'Af de omkring 200.000
2007 var omkring 56.000 børn.
Det er rigtigt mange børn og l
unge, der rammes af fattigdom ogJ
som får en dårligere start på livet
og senere ofte får dårligere job'9G
muligheder.
"-A
AE-Rådets analyser viser, hvor' ae
fattige børn lever. Der er rigtigt jWj
mange i storbyerne, i det politikerne
nu kalder ghettoer, og der er m"'1~
i det der med et lige så dårligt onl,xci
hedder Udkantsdanmark. De dan~'lo
ske byer med allerflest fattige børriT
rent procentvis er Tønder, Køben
havn, Langeland, Lolland og BorniJ2
holm.',,)
Sagen er, at vi både marginaliserkf!
særlige grupper af befolkningen og~~
områder i lande~ og det er s~æm~um
mende. Det er fortsat værre 1 mang~ l
andre lande, men i Danmark har det
været langt bedre før.
,,
Derfor er der brug for fortsat at:,~'
diskutere fattigdom. Og der er hei'::,;,
tiden brug for at hjælpe politikerne';'
med at huske, at det også handler :::.
om fattigdom, selvom der derudover
er andre årsager til sociale proble- :'.
mer.

UØNSKET AF REGERINGEN

Som det fremgår, er der grænser for,
hvor meget der er opnået under det
danske fattigdomsår.
Regeringen pusler stadlg med at
udarbejde sine egoe såkaldte retvi
harlwetRegeringenafvisero~å
sende indikatorer for fattigdom. Der
den Oavere) grænse som OECD har
lavet OECD's grænse siger, at man
har været tid nok, så når de ikke er
kommet, er det fordi, regeringen
er fattig, hvis man tjener mindre end
ikke har ønsket det Imens har andre
halvdelen af middelindkomsten i et
gjort meget mere med hensyn til at
land. Fattigdomsgrænser siger ikke
informere og definere og analysere,
noget om den reelle fattigdom. hæv
der regeringen.
men de politiske udspil har det skor
tetpå.
Alt muligt andet kan vi måle og
Det er dog vigtigt,.at året har med
veje, men netop på dette område,
ført dlskussioner og debat om fattig
ønsker regerlngen ikke, at vi sam
menligoer os med det øvrige EU,
dom som ikke i mange år. Trods re
geringens modvilje har der været
selvom vi i øvrigt ligger pænt med
færre fattige end langt de fleste lan
langt mere fokus på, at ulighed og fat
tigdom er voksende problemer i Dan
de.
mark.
Nogle har talt om, at det nær·
Danmark ligger stadig rigtig
mest har været misbrug af fattig
pænt i en EU-sammenligning. Langt
domsåret at blive ved med at tale
bedre end gennemsnittet og him
om fattigdomsgrænser frem for at
melhøjt over situationen i østeuro
tale om indsatser, og det er en for
ståelig kritik. Men regeringens
pa. Men siden 1990'erne har der væ
. ret vækst både i ulighed og i fattig
og S-SF's ghettostrategier viser,
dom.
hvor vigtig grænsedebatten alli
En af de nyeste og mest detaljere
gevel er.
de opgørelser kommer fra Arbejder
Sagen er jo, at hvis Danmark 
som andre lande - havde anerkendt
~evægelsens Erhvervsråd. Hvor EU

Følg med på de soci.J~
organisationers fælles hjemmeside
www.sY~P_f01!-t_i_9dAm.nu
~.
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Et rigtigt
menneske
o
...
.
er ogsa en sladrehank
Hvad enten du er en højtstående officer i hæren,
generaldirektør, kollega eller en 12-årigs bedste
veninde, kan det være svært at holde på en
hemmelighed. Som mennesker lækker vi. For at opnå
social anerkendelse; for at undgå uretfærdigheder;
fordi vi ikke kan bære det alene - eller bare fordi vi
ikke kan lade være. For hemmeligheder er
grundstoffet i det at være menneske
AF LASSE LAVRSEN

--_._-

fordi vi ikke kan bære det alene - eller bare fordi vi
ikke kan lade være. For hemmeligheder er
grundstoffet i det at være menneske
AF LASSE LAVRSEN

Det er svært at stole på nogen for tiden.
Hemmelighederne vælter ud af skabene 
hos forsvaret, der har problemer med jæ
gerbogen, hos regeringen, der har proble
mer med Wikileaks, hos· nazisterne i ÅI
hus, der har problemer med hemmelige
agenter, og hos DR's nu tidligere general
direktør, der har problemer med den plud
seligt landskendte journalist Kurt Lassen.
Mange har svært ved at holde på hem
meligheder. For hemmeliglleder er han
deIsvarer og en vital del i hele vores sociale
omgang med andre mennesker: Ved at in
kludere andre i hemmelighederne, kan
man opnå sodal status, så andre føler sig
inkluderet, eller ved selv at føle sig betroet
hos andre mennesker. Men også ved at
kunne honorere tilliden ved at holde på
dem.
»De fleste af os kan kun holde på en
hemmelighed i få minutter eller i bedste
fald et par dage,« forklarer psykologipro
fessor ved Harvard Universitet Dan Weg
ner, der har forsket i menneskers evne til at
holde oplysninger tilbage.
,)At holde på en hemmelighed er til
lært. Se på børn - de er notorisk dårlige til
at holde på hemmeligheder. De lærer det
først med alderen,« forklarer Wegner og
påpeger, at vores behov for at røbe hem
meligheder kan spores neurologisk. Dele af
hjernen er altid i kampberedskab og foku
seret på de værste scenarier og alt det, vi
ikke må. så hvis du har en hemmelighed,
der for alt i verden ikke må komme frem,:
beskæftiger din hjerne sig næsten konstant
med det scenarie, Iwar du fortæller om
den. Og dej Lm være svær! 31 bJ."re alene.

Den ensomhed oplevede Charlotte Jo
hannsen, da hun gennem næsten et år ud
gav sig for at være højreekstremist i det ny
nazistiske miljø i Århus. Hun fortalte ikke
nogen, at hun arbejdede under dække.
Hverken gamle venner eiler det nye miljø,
hun færdedes i, anede uråd, men i længden
blev selve hemmeligheden altoverskyg
gende og opslidende. For hende selv.
"Det at holde på en hemmelighed så
stor som den, jeg levede med, skaber en di
stance til andre mennesker. Fordi der er så
stor en del af dig selv, som du ikke må for
tælle om,« siger htm.
»Jeg blev meget ensom - distancen,
samvittigheden og de komplekse følelser,
der kører rundt i kroppen på dig, er du
helt alene med. Ingen omkring mig kendte
dem.«

Syndere og helte
Selvom motiverne kari være vidt forskel
lige, har vi et grundlæggende behov for at
dele hemmeligheder. Et behov, diverse in
ternetsites har hjulpet folk med de sidste
år, hvor sider som Grouphug, Jegttlstaar og
Postsecret hver dag har modtaget tusinder
af hemmeligheder fra folk over hele ver
den. Som en moderne skriftestol, men
uden omverdenens dom. Fraværet af om
verdenens reaktion er også det, der gør, at
folk har meget svært ved at nøjes med at
røbe sig til sin skriftefader.
I tilfældet af militære eller statslige
helr'lmelighedcr kan selve omverdenens
reaktion være selve pointen ved læk;1gen.
l det system lever de såkaldte whistleblo
wers, hvis moth!er [ar at røbe hemmelig

heder J:can. være lige så forskellige som de
u-årig~ pigers i skolegården - forsmå~lse;
.popUlaritet, ensomhed eller kedsomhed.
<~~n so~m regel pa~ei:i~ir~1Y@sq~bJ.9W~rs
sig en iiøjeresagSij~_n,~t~.b.yQcsandhederi
e

e

$E_(oi~§f~~_~e}].~Y~~Qtl!~l!~.~!!<!<i'Jbedsri,.
sika. Derfor har lande som USA og Sverige

'1fgclrem beskyttet de lækkende elementer

forfærdeligt meget at råbe højt om,« siger
han.
»Mennu. hvor der kommer flere sager,
mener jeg, det store problem er, hvordan vi
behandler de mennesker bagefter, og det
har man heller aldrig løst i andre lande.
Whistleblowers får ofte en lidt dobbelt
modtagelse i befolkningen. fordi de på den
ene side kommer ud med historier og op
lysninger. vi ikke ellers ville få fat i, men på
den anden side anser vi dem også som an
løbne eller forrædere. Det vil altid være

ved lov. Men sådan en beskyttelse har de
ikke i Danmark, og måske netop derfor
har vi meget få af den slags sager i Dan
markshistorien, mener forsker ved Dansk
Institut for Militære Studier Lars Bangert <>f?-!~~!!~.~.~~:I_~~, ~i§_f9Em:t~iif~~~~.7
Struwe.
rinJ'\ ikke at kunne holde på en hemmelig
,Ni har indtil for nylig heller ikke haft =~ii~~!~~~~-}g~Etaf.~.'~itigeI+~$I~~~e.j~er-.~r
skæbnen for store institutioners og staters
':sl~il:r~)l~eil<Jieiiieketf9.~s1<:emglr:i
~eiii
vi kendte som børn.
))Whistleblowers får
~;D~t'~~1iafsoln'dem,der sladrer i sko
ofte en lidt dobbelt
legården - på den ene side er det i orden at
modtagelse i befolk
sladre, men vi ved også alle sammen, hvor
dan vi har det med dem, der gjorde det
ningen, fordi de på den
bagefter,« siger han uden at tage stilling til,
ene side kommer ud
hvorvidt læksgerne er skadelige for mili
med historier og oplys
tære samarbejder med andre lande eller
gavnlige for demokratiet - eller begge dele.
ninger, vi ikke ellers
De store institutioner er også selv stor
ville få fat i, men på den
forbrugere af brodne kar. Både Politiets Ef
anden side, anser vi
terretningstjeneste og Forsvarets Efterret
ningstjeneste baserer væsentlige dele åf
dem også som anløbne
deres opklaring på informanter eller spio
eller forrædere«
ner, der lever i de kriminelle miljøer. Og
- LARS BANGERT STRUWE,
selvom det i lige så høj grad som i det mi
litære system kræver et særligt mod, bliver
MILITÆRFORSKER
også denne type whistlebIGwers ofte anset
for at have en lidt blakket moral, for ifølge
filosof An \lers Fogh Jensen gælder det
samme ræsonncmen1 overalt i samfundel:
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Det at holde på en
hemmelighed så stor som den, jeg
levede med, skaber en distance til
andre mennesker. Fordi der er så stor
en del af dig selv, som du ikke må
fortælle om', siger Charlotte
Johannsen, der gennem et år udgav
sig for at være højreekstremist i det
nynazistiske miljø i Arhus.
Foto: Sofie Amalie KJougart
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»Hvisdukant)n!:\~p.~ ats\iJ<keodine ven
I1~[";_p.y~mJcan du .så _Qg~J.-~de_p.å)H
stikke?,~~ !il1ørger..hanretorisk.
Det handler ifølge ham om, risikovur
deringer og om hvilken gruppe, man øn
sker at beskytte.
»Beskytter du en større gruppe men
nesker, end du risikerer at skade ved at
bryde tavsheden? Sælger du dine rocker
venner for at hjælpe det danske samfund 
men så følger spørgsmålet: Vil du også
sælge det?«

Kapitalisering
De moralske og etiske dilemmaer, de store
whistleblowers står over for, kan godt sam
menlignes med de overvejelser, vi må gøre
os på et personligt plan, mener dr. Linda
Stroh, der er adfærdsforsker ved Loyola
University Chicago og forfatter til bogen
Truth Ru!es. Det handler om de personlige
omkostninger og mål.

»En hemmelighed giver social kapital
ved at blive røbet, men også ved at kunne
holdes. Hvorvidt det ene eller det andet
vinder, afgøres i sidste ende af dit ego og
dit behov for at være tæt på andre menne
sker,« siger Linda Stroh.

»De fleste af vores handlingsmønstre er
styrede af vores ego, og når vi fortæller en
hemmelighed, er en stor del af det at vise
et andet menneske, at de er vigtige. Vi bli
ver gjort særlige ved at blive betroet, og vi
bliver gjort særlige ved at betro os - det er
Iler, de tætte rc1ationer kan opstå.«
Således kan psykisk meget stærke dkr
selvstændige personer have et mindre be
hov (or ekslern anerkendelse, mener Linda

Stroh, men det er også her, hemmeligheden
virker dobbelt. Det kan også være nødven
digt for folk at opbygge selvtillid ved at
vise sig selv, at man er en person, der kan
holde på en hemmelighed, siger hun.
Professor Dan Wegner går endda så
langt som at sige, at det for de fleste men
nesker er sundt at have hemmeligheder.
»På et dybere niveau kan man sige, at
du slet ikke har et 'selv' medmindre du har
en hemmelighec!,« forklarer han.
»Vi oplever alle sammen perioder i vo-,
res liv, hvor vi mister os selv i en social
gruppe, arbejde eller parforhold, og her
kan det være rart og sundt at gribe fat i sin

»De fleste af os ka" kun
holde på en hemme
lighed i få minutter
eller i bedste fald et par
dage. At holde på en
hemmelighed er tillært.
Se på børn - de er noto
risk dårlige til at holde
på hemmeligheder. De
lærer det først med
alderen«
-

DAN WEGNER,

rSYKOLOG,HARVARD
UNIVERSITY

hemmelighed - som et tilflugtssted, der
kan skærme din identitet fra omverdenen.«
Det var det, der skete for Charlotte Jo
hansen, der infiltrerede det århusianske
nazistmiljø. For hende var det hemmelig
heden, der afskærmede hende fra det miljø,
hun nu var blevet en del af:
"At det var en hemmelighed - at jeg I
ikke var som dem, jeg omgav mig, var også \
det, der holdt mig fast i, hvem jeg var. Det .
var det, der skærmede min personlighed,« I·
forklarer Charlotte Johannsen, der .efter- .
hånden på grund af sin store hemmelighed ~
fik et mere og mere overfladisk forhold til ~
andre mennesker. Desuden fik hun dårlig
samvittighed over at få personlige historier t
fra mennesker, hun intet gav igen. Efter et j
halvt år røbede hun sig for en kollega.
»Det holdt mig selv fast i, hvem" ieg i :
virkeligheden var. Hvis man i så lang tid, i
som jeg gjorde, går rundt og holder på en !
hemmelighed, som ingen mennesker ken- ]
der til, hvor er så barrieren, som gør, at du 1
ikke bare bliver den, du foregiver at være?« il

i
i

En menneskelig handelsvare
Og det er ganske typisk. For når det allige
vel er så svært for de fleste mennesker at
have en hemmelighed, kan det skyldes fø
lelsen af svigt over for andre mennesker,
der ikke får lov til at kende sandheden,
mener Linda 5troh.
}}Vi kan føle os som løgnere, fordi vi
ikke fortæller sandheden, og meget få men
nesker brydp'l" sig om at se sig selv som
løgnere. På den måde kan hemmeligheder
\lære dræhende for menneskelige relatio
ne1',«

Sandy Allgeier er ligesom Linda Stroh ad
færdsforsker og forfatter til en række stor
sælgende bøger blandt andre The Perso
nal Credibility Factor, der handler om det
,der giver folk troværdighed. Også hun ser
i høj grad hemmeligheder som handelsva
rer, der har forskellige kapitaliseringsmu
ligheder og som kan røbes med et hav af
motiver.
)Aile mennesker har hemmeligheder,
og det er der ikke noget forkert i. Der er
heller ikke noget forkert i at dele dem, men
det er vigtigt for hele dit velbefindende at
være bevidst om, hvem. man har lyst til at
videregive sine oplysninger til, og hvor
for,« formaner bun, der ligesom Daniel
Wegner mener, at det at -beholde hemme
ligheden kan være identitetsopbyggende.
»Alene det at bearbejde hemmelighe
der kan opbygge identitet. Hele den mo
ralske afvejning af, om man s~al dele sine
informationer, hvorfor og med hvilke be
væggrunde. er en stor personlig proces,
der er med til at skabe en selv som men
neske,« siger hun.
Først sidste mandag blev det offentligt
kendt, at Charlotte Johannsen havde levet
et dobbeltliv. Her udgav hun sine oplevel
ser i bogen Forklædt som nazist.
»Det var en stor lettelse at komme frem
med min hemmelighed, men samtidig var
det også meget overvældende, for det var
jo min hemmelighed. Det var nærmest
grænseoverskridende, for det var en del af
min identitet at have en hemmelighecl.«

Ila@informatlon.dk
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Tvangsarbejdere
i nazismens vold
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Nazisterne brugte 20 millioner mennesker som tvangsarbejdere.
Nu vises den komplette europæiske dimension af tvangsarbejde
under krigen på stor udstilling på det Jødiske Museum Berlin
Udstilling
af HenrieUe Harris
BERLIN - På Berlins Jødiske
Museum kan man for første
IJ'lllgopleve en fremstilling af
den komplette europæiske
dimension af tvangsarbejdet
under krigen. Som italiene
ren Claudio Sommaruga, der
var tvangsarbejder fra 194-3
45. siger i et videointerview
på udstillingen: »Det er en
anerkendelse af vores for
hold, der interesserer os.
Penge interesserer os ikke,
for en deportation kan man
ikke godtgore. Der fmdes ik
ke den sum i verden. der kan
godtgøre en deportation.«
Anerkendelsen er der i
hvert fald nu taget hul på med
efterårets store udstilling:
Tvangsarbejde.
Tyskerne,
. tvangsarbejderne og krigen.
13 millioner mennesker måt
te i løbet af Anden Verdens
krig udføre tvangsarbejde i
»det stortyske rige«, dertil
kom syv millioner i de besat
te eIler tysk kontrollerede
oITIIåder. Senest fra 1942 var
de del afhverdagen både i by
og på land. Antallet af døde
kender man kun i forhold til
rigsområdet, hvor tallet aD-.
slås til cirka 2,7 millioner. De
omkom af sult, sygdom, mis
handling eller mord. Hårdest
led koncentrationsleirfan

hvis endelige mål var under
kastelsen og udhytningen af
Europa. Hertil blev de besat
te områder udplyndret, og
millioner af mænd, kvinder
og børn slæbt til det tyske ri
ge. Som det også hedder i ka
taloget:
))Overalt blev tvangsar
bejdere sat ind - på rust
ningsfabrikker, på bygge
pladser, i landbruget, i hånd
værk eller i private hushold
ninger. Enten som besættel
sessoldat i Polen eller som
bondekone i Thiiringen - alle
tyskere har mødt tvangs
arbejdere, næsten alle var in
volveret. Tvangsarbejde var
ingen hemmelighed, det var
en vidt udbredt forbrydelse,
der fandt sted i fuld offentlig
hed.«

trædende direktør, tager
imod Information i sit lille
kaotiske kontor højt oppe i
Daillel Libeskinds snørklede
hygning.
),Det hører tilde temaer,
hvor folk siger: 'Det kertder
vi'. Men det gør de jo i virke
ligheden ikke,« siger Kugel
mann. Udstillingen begyn
der længe før krigen, den, vi
ser, hvordan jordenlangsomt
gødes, så den for alvor kan
bære frugt, da tyskerne går i
gang med deres store projelrt
»)Le,bensraum«..
Et eksempel er en serie
små fotografier taget af hog
holderen Hans Kåbel i Dins
lakeni Nordrhein-Westfalen.
Sommeren 1935 stillede han
sig op foran forskellige jødi
ske forretninger og'/,;ripsede
snapshots af de folk, der
Jødehad sat i system
handlede hos jøderne. Foto
Cilly KugeJmann, museets grafieme sendte han til det
antisemitiske hetzblad Der
programdirektør og stedfor
Stiirmer, der i midten af
1930'erne havde et ugentligt
,
, Det er en anerken
oplag på over 450.000. på
delse afvores forhold
b~iden af billederne har
•
'
Kabel omhyggeligt skrevet
der Interesserer os.
meddelelser på maskine
som: »Denne kvinde købte
Penge interesserer os
ikke for en deportation hos skojøden 'Davids' - Dins
ka'
ikke g dtgø
laken« eller, »Denne mand
n man. o
re. køhte hos krælI.n;I.eriøden
DllrfindJllJlduulensum - --SaImn1f,'DiiiSJaken, Schlage
i verden der kan godtterstrasse. Han bærer. sågar
gøre en deportation
etSA-bælt~, viskalnokfåfati
ham!« Nazisterne havde alleClaudio Sommeruaa.
Tede den ,_ anril,m> ivæn""t

byggede et racistisk sarn
fund, hvor tvangsarbejde til
sidst var en selvfølge.
»Hver eneste tysker har
deltaget uden at indse, at
denne slags tvangsarbejde er
en del af det racistiske sam
fund. Man bearbejdede sarn
fundet, så det til sidst delte
opfattelsen af at mennesker
. ikke er lige. Og så var det
' pludselighelt normalt altage
sådanne billeder og sende
dem til' Der, Stiirmer, siger
K\1gelmann. Hun nævner, 'at
·.. xP:Uj.·"'ogs~ ranite folk m'idt';~
deres fOrelskelse. En serie fd'
togråfier viser, hvordan pat'
ret Juda Rosenberg og Elisa
heth Makowiak blev udmy
get og hånet på gaden i Gel
senkirchen i 1935. Han bærer
en højt hat med påskriften
'raceskænder' og et skilt på En polsk tv
maven med navn og adresse. bliver haenl
Hun bærer et skilt ligeledes ger i s~ribe(
med navn og adresse og med tvunget til
teksten:'Jeghlondeengelsov bødler. So
med denne jødefyr'. Rundt der Iiggeri
om dem står mange begej
res nyfødt< I
s~<:de og ivrigt deltagende børn, der el II
tedøden ilI '
CIvile tyskere.
»En slags Romeo og Julie
klædt tysk I
histori«<, kalder KugeJmann blød hat, dl '
slips ogskjl I
det. »Bortset fra at hos Sha
kespeare var det to rivalise- , et lille han
reade-familier.lIer er det en helmden3. I
opdeling i mennesker og ik de SS-brig; I '
ke-mennesker,« tilføjer hun. KammIerfr I
1945 befale!
RystendebiJJ(!Ifer
ger af si", II
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ioner mennesker som tvangsarbejdere.
lropæiske dimension af tvangsarbejde
IIling på det Jødiske Museum Berlin
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varunder~

trædende direktør, tager byggede et racistisk sarn
imod Information i sit lille fund, hvor tvangsarbejde til
kaotiske kontor højt oppe i sidst var en seMølge,
lyndret, og Daniel Libeskinds snørklede
»Hver eneste tysker har
od, kvinder bygning.
deltaget uden at indse, at
det tyske ri
»Det hører til de temaer, denne slags tvangsarbejde er '
hedder ika- hvor folk siger: 'Det kender en del af det racistiske sarn
vi'. Men det gør de jo i virke- fund. Man bearbejdede SaID
tvangsar
ligheden ikke,« siger Kugel- fundet, så det til sidst delte
- på rust
mann, Udstillingen begyn- opfattelsen af, at mennesker
på by~ge der længe før krigen, den vi- ~e er lige. Og ~~'Y.!'1'~'" '
tget, i hand
ser, hvor~an jordenlangsomt, "P!l!dseug~ltnor~,~,:" " ,:~
te hushold
gødes, sa den for alvor kan sådanne billeder og sen I' '
TI besætteI
bære frugt, da tyskerne går i dem til ,Der Stiirnder, si@!
l ener som
gang med deres store projekt ~elinann. H\lIl nævner, ~t
ringen - alle »)Lebensraum«.
" .Q?cin- ogs~ ramte folk midt)i
\dt tvangs
Et eksempel er en serie deres forelskelse. En seriefm
små fotografier taget af bog- tografier viser, hvordan;,,~,
! alle VJr in
u'bejde var holderen Hans Kabel i Dins- ret Juda Rosenberg og Elisa
lcd, det var lakeni Nordrheln-Westfalen. betlb Makowiak blev udrny
urbrydelse, Sommeren 1935 stillede han get og hånet på gaden i Gel
Id offentlig- sig op loran forskellige jødi- senkirchen i 1935. Han bærer
ske forretninger og knipsede en højt bat med påskriften
snapshuts af de folk, der 'raceskænder' og et skilt på En polsk tvangsarbejder, der kanske hær nåede bertil, jog
"Stem
handlede hos jøderne. Poto- maven med navn og adresse. bliver hængt. Hans medfan
den de westfaliske omkring
il, museets
grafjerne sendte han til det Hun bærer et skilt ligeledes ger i stribede fangedragter er boende, herunder den pæne
og stedfar- antisemitiske hetzblad Der med navn og adresse og med tvunget til at optræde som mand med blød hat, ud i sko
StUrmer, der i midten af teksten:'Jegblondeengelsov bødler. Sovjetiske kvinder, ven, så de kunne få syn for
sagn. Karnrn1er begik selv
1930'erne havde et ugentligt med denne jødefyr'. Rundt der ligger i sengene med de
res nyfødte og udhungrede mord dagen efter den tyske
oplag på over 45°.000. på om dem står mange begej
nerken·
bagsiden af billederne har strede og ivrigt deltagende børn, der er dømt til at gå sul kapitulation.
'orhold,
tedøden i møde. En ulasteligt
Tvangsarbejdere var et
Kilbel omhyggeligt skrevet civile tyskere.
!fOS.
klædt tysk civilist, der med vidt begreb, Der var de civile
»En slags Romeo og Julie
meddelelser på maskine
ereros
som: ~~Denne kvinde købte historie«, kalder Kugelmann blød hat, dobbeltradet jakke, 'fremmedarbejdere', der var
der var straf
lortation hosskojøden'Davids'-Dins- det. »Bortset fra at hos Sha slips og skjorte holder liget af krigsfangerne,
fefangerne; som- sintt og ro;
laken« eller ))Denne mand kespeare var det to rivalis~: c;;:t lille bam i arm.ene·-i,War
Ddtgøre. købte hos kræll1lll,erjøden. rende1antiller.Hei er det en beirnden3,maj1945. Herhav ma og h-fanger, også var der
densum SalinO'ii, Dinslaken, Scblage- opdeling i mennesker og ik de SS-brigadeføreren Hans 'arbejdsjøderne'. For jøderne
terstrasse. Han bærer sågar ke-mennesker,« tilføjer hun. Kammlerfra denZl.-z3. marts og for sinti og roma var arbej
,n godt.
det blot et stadie på vejen til
etSA-bælte, vi ska1 nok få fat i
1945 befalettrenedskydnln
ation
Rystende billeder
ger af slægtningene til en udryddelse. Og den historie
ham!« Nazisternehavde alle
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eget liv, hvis man arbejdede.
Slavtll"ne i ghettoerne så ar
bejdet som en rednings
krans, men den eksisterede
ikke,« siger eilly Kugel
mann. Endnu har hun ikke
modtaget nogle personlige
reaktioner pa udstillingen.
Ud over et par antisemitiske
malls. »Denene mente, at 'vi'
skulle fa ryddet op ivores eg
ne sager iMellemøsteri,førvi
lavede sådan en udstilling.
Den anden var forarget over
udstillingens plakat,« fortæl
ler hun. Plakaten forestiller
en polsk-jødisk mand med
fuldskæg og endnu ved sit
huld, der graver, mens han
kigger op på en ung tysksol
dat. der skriger ham ind i ho
vedet. Nogle børn stårogkig
ger interesseret på.
))Billedet er taget i Polen i

1939, og man ser denne jødi

ske mand, og hvordan han
med al mulig forundring kig
ger op på sin plageånd. Han
erendnu ikke reducerettil en
fange, menhar sin fulde men
neskelige status<{. siger Ku
gelmann. Om det er den end
nu velbevarede menneske
lighed eller fremstillingen af
den rabiate tysker, der har
provokeret den pikerede
mailskriver, melder histol:i
en ikke om.

Bastionerne fålder
»Tvangsarbcjdet er den an
denafde tre sidste bastioner,
der har været regnet for 'cle
an'. som nu falder. I efter
krigstiden har tvangsarbej
det været betragtet som en
beklagelig, men uundgåelig
følge afkrigen. Det gør denne

udstilling op med. Den første
bastion, der faldt var værne
magten. der fIk taget sin
uskyld i 1995, da fotoudstil
lingen »Tilintetgørelseskrig.
Værnemagtens forbrydelser
'941-44« åbnede i Hamburg i
'995. Den tredje bastion er
udenrigsministeriet. En af
efterkrigstidens mest hård
nakkede legender er, at det
tyske
udenrigsdiplomati
med dets rige opbud af adel
var en rede for modstands
kampen", siger Kugelmann.
Bogen Das Amt und die
Vergangenheit (Ministeriet
og fortiden), der udkommer
senere i denne måned, ven
der endegyldigt vrangen ud
på denne forestilling. De ty
ske diplomater var tvært
imod overalt i EUropasærde
les aktive i jagten på og ud-
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Nazisterne satte 20 millioner
lvangs.jdere ind på
rustnil1!lsfabrikker, på
byggepladser, i landbruget,
i håndværk eller iprivate
husholdninger. Ingen ved, hvor
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mange tvangsarbejdere, der
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omkom af sult, sygdom,
mishand6ng eller mord.
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å sent som(midten af

'erne kunneint~t,min"C
dre end Sovjetnnionens
. tiske Partivæ1
, o1;reg,eringsle
orbatjbv, der vil
det stalinistiske
til fordel for en de
mokratiskudvikling - en
elt utænkelig situation i
d!,fnaiistiske system.

: Andre intentioner
: De kommunistiske idealer
,
ødderiforestillm
. gen melem
nes er og menne
,; sketsfrjgørelse. Det ville
'i, ,,~~~ab§lltd~tpå$t~J'a1~~:"
" : ledere afBolsjevikpartiet,
, deri '9'7 stod i spidsen for
: den bblsjevikiske magt'
overtagelse, havde skyggen
l,;,~i~~~;nti~tl~tom at skabe
': det samfund, Stalin stod i
" : spiasenfor.Detvarogsåår
: sagentil"atdenstalmisti
.: ske magtelite fysisklikvi
: derede alle de bolsjevikker,
.
. ,9'7 stod i spidsen for
;',::ertag~lsent'ogsom
vrigt led en naturlig
ikvidermgsbølgen
. erende i øvrigtined
det på Trotskji, der
ede indførelse afet
emokri!,tiskflerpartisy
::;st~n1:t$,ovjetl.rpionen.

~i<L, ,'Mens kommunisterIle
: støttedesigtilarbejder
: klassen, støttede nazister
: ne sig til storkapitalen, der
. optilnazisternesmagt
:' overtagelse ydede vigtig
:. økonomisk støtte.
. ,", ,,$;ø~en~l~a, derrtlenex;
"""'~:,"~t kC:>l~munism~"c>g:n~,zis~:
: me blot er to alen '1J' sall).me
: totalitære stykke, skylder
: at forklare, hvorfor den ty
: ske storkapit~l særdeles
: gerne'støttede nazisterne,
: men ikke i deres vildeste
.: fantasi drømte omat støtte
~ 'k()~tI11n,linisterne.

