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INTRO-OPLÆG TIL 20. KRITISK PSYKOLOGISKE SEMINAR,
HILLERØD 4.-6.MARTS 1994.
Et hurtigt arbejdspapir
vi Kalle Birck-Madsen,
Regnbuen/solidaritetshuset
Griffenfeldsgade 41, 2200 København N
35-37.86.58

GRUNDBEGREBER I PSYKOLOGIEN.
- en kritisk psykologisk analyse.

1. PSYKOLOGIENS SELVFØLGELIGE UDVIKLINGSHISTORIE: OPSTÅELSES
PARADIGMET.

2. DET "SELVFØLGELIGE" SOM PROBLEMET.

3. DEL I KLASSEPSYKOLOGIENS PARADOKS.
DEL II SELVSAMPUNDSMÆSSIGGØRELSE SOM FØRSTE GRUNDBEGREB I

EN ALMEN PSYKOLOGISK VIDENSKAB·.
DEL III: BEVIDST SANSELIG VIRKSOMHED SOM ANDET GRUNDBEGREB.

4. AFSLUTNING: "SELVFØLGELIGHEDENS·· KERNE.

Psykologien som fag, profession og videnskabelig disciplin er af
nyere his~orisk karakter. Dette udtrykkes ofte på den måde, at
IIpsykologJ.en har en lang fortid, men en kort historie"l. og med
dette henvises der særligt til to forhold: For det første at de
fleste - og måske alle - videnskaber oprindeligt har været en
filosofisk disciplin, hvor det for psykologien gælder, at der
refereres tilbage til den græske oldtid, og særligt til Aristote
les, der indførte "psyken" i verden"2; og for det andet at

I Jvf s.265 i "Psykologisk LeksikonII, K.B.Madsen (Red.), Gylden
dal 1973.

2 Aristoteles inddeler og afgrænser de forskellige psykiske
fænomener - dvs sjæleevner: evnen til at ernære sig, at føle, at
bevæqe sig 09" at tænke - fra h i.nanden. og d.~+:te l.!d f~.o::. =~n

opfattelse, at sjælen er uadskillelig forbundet med den levende
krop, en 'materia prima '-opfattelse. Heraf kommer }--.;''c:"en om den
vegetative, den animalske og den rationelle sjæl, der er hos
henholdsvis planter, dyr og mennesker. Desuden ligger der hos
Aristoteles den opfattelse, at sjælen eller psyken puster liv i
det legeme, hvori livets ubestemte mulighed ligger, men denne
opfattelse implicerer samtidig en idealistisk, religiøs op
fattelse af udviklingsgangen i den materielle verden. Hvilket
hiver Aristoteles tilbage til et Platon-standpunkt - et 'idea
prima', et idealistisk standpunkt - hvor det mest væsentlige er
de oprindelige ideer, som virkeliggøres gennem det enkelte. For
denne selvmodsigelse hos Aristoteles, se Henning Rose: "A-f
handling om det psykiskes almene form", KonferenS/Første del, KUA
1990. Det er da også blevet sagt om Aristoteles, at "Aristoteles
tilintetgør sjælen, for at gøre den udødelig", og dette ud fra,
at "det, der lever, er ikke personligheden med dens flygtige
følelser og begær, men sjælen i dens mest abstrakte upersonlige

2

psykologiens fødsel placeres der, hvor man begyndte at tage
eksperimentelle metoder i anvendelse til løsning af filosofiske
psykologiske problemer, og med dette refereres der til Gustav
Theodor Fechner, der i 1860 udgav bogen IIElemente der psycho
physik", og som havde undersøgt og fremsat lovmæssigheder mellem
sjæl og legeme, der påstås at kunne opfattes som "forholdet
mellem de fysiske sansepåvirkninger , stimuli og de psykiske
sanseindtryk, forne1Tl1llelser eller perceptionII}
Som fag - og dermed starten for en ~rofessionsdannelse - træder
psykologien dog først frem nogle år efter. og det er i slutningen
af 1870-erne, hvor det første institut - wundt-instituttet i
Leipzig - oprettes i 1875. og for Danmarks vedkommende er det
Psykofysisk Laboratorium - der oprettes af Alfred Lehmann - i
året 1886.

1. PSYKOLOGIENS SELVFØLGELIGE UDVIKLINGSHISTORIE : OPSTiELSES
PARADIGMET.

Ovenstående lIopståelses-paradigrne" for psykologien er i store
træk forblevet uproblematiseret helt op til idag, hvor det danner
udgangspunkt for enhver psykologi-historisk fremstilling. Således
er det blevet børnelærdom, at psykologien opstod i slutningen af
sidste århundrede, hvor de eksperimentelle metoder blev taget i
brug. og ligeledes er det blevet børnelærdom, at dette udgangs
punkt ikke forblev sig selv nok, men også var grundlag for
realiseringen af andre psykologiske teoridannelser. Psykologiens
egen historie er nemlig karakteri~eret ved, at der vedvarende er
kommet nye skoledannelser til, hvor det først og fremmest er
psykoanalysen - Freud - der markerer sig som et fyrtårn, og som
udviklede sig i begyndelsen af dette århundrede~ og som i sit
kølvand har trukket enten accept og indre udvikling i form af en
psyko-dynamisk psykologi, eller afvisning og etablering af en
humanistisk og/eller eksistentialistisk psykologi. Det skal også
nævnes, som børnelærdom I at de forskellige skoledannelser eller
psykologitraditioner anvender forskellige metoder - som positi
vistiske, herrnaneutiske og retorisk epistemiske filosofisk~, med
et fikspunkt idag, startende i midten af 80-erne, omkring
nødvendigheden af såvel kvantitative og kvalitative stUdier - og
at deres indbyrdes relationer er domineret af tidstypiske og

form", jvf Will Durant: "Store tænkere", Jespersen og Pio 1961.
Aristoteles' psykologi indeholder da også et formålsprincip. De
forskellige besjælede væsener er stræbende, de bærer deres formål
i sig selv og er formål for sig selv.

} Fechners lov lyder således: R = K log S, hvor R står for den
perceptuelle reaktion, som en forsøgsperson må udtrykke verbalt
for at få den omsat til offentlig observerbar adfærd, S for
stimuli, medens K er en konstant der varierer med de forskellige
sanseområder (jvf s.266 i Upsykologisk LeksikonIl) .

4 Retorik er diskursviden, medens episteme er vidensdiskurs. Og
anvendt ift psykologien er det forsøgene på at grundlægge
psykologien ved at tage udgangspunkt i tidligere tiders myter om
menneskets opståen, eller i nye til lejligheden skabte.
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skiftende konsensus- 09 konfliktforhold. De rå.dende forho'ld
indenfor psykologien er at sammenligne med den uholdbare
situation, det vil være, hvis der inden for fysikken eksisterende
flere, uforenelige og konkurrerende teorier om tyngdeloven
(Holz:K.amp) •

I forhold til ovenstående opståelses-paradigme er det endvidere
kendetegnende, at den eneste oppositionelle strømning - den
Kritiske Psykologi, og dennes kulturhistoriske rødder IVygotsky
Luria og Leontjev - der grundlæggende går imod denne fælle~
børnelærdom, alligevel lader sig placere og indplacere som en
sær l i':) , godt nok marxistisk eller socialistisk, skole eller
tradition indenfor selvsamme opståelses-paradigme, og dette på
trods af intentionen i Kritisk psykologi Om at ville klarlægge og
overvinde objektivt givne kerneproblemer i psykologien som
videnskab betragtet, og ogs~ på trods af at denne intention på
grundlæggende områder er indfriet.
Nu er den kritiske psykologi ikke mere end et kvart århundrede
gamm71, så optimistiSke sjæle og fortalere for denne psykologiske
teorldannelse, kan vælge at se den uretmæssige inddefinering i
det ops~åelses-paradigme,man søger at adskille sig fra, som et
spørgsmal om tid, og at fornuften vil sejre til sidst. Alligevel
er der, grund til at hæfte sig ved nogle udtalelser af Leontjev
fra mldten af 70-erne, og dette fordi "tingenes miserable
tilstand" (Marx) ikke synes at have forandret sig til det bedre,
tværtimOd. Leontjev skriver i forordet til "Virksomhed be
vidsthed, personlighed" følgende: npsykologiens Udvikli~g i
verdensmålestok, har nu efterhånden i hundrede år fundet ;ted
under en metodisk krise i denne videnskab. Efter i sin tid at
være blevet spaltet i humanistisk og naturvidenskabelig
beskrivende og forklarende, kommer der stadig nye revner o~
spalter i hele systemet af psykologisk viden, så det kan se ud
som om selve psykologiens genstand løber ud imellem demus • so.:o.
dengang dette blev skrevet, og hvor der også eksplicit blev
advaret mod eklekticisme som kriseovervinder, idet dette ikke
medfører en gennembearbejdning af psykOlogiens grundlæggende
begrebslige arkitektur6

- hvorved dens sammenhængskraft som
videnskab ellers udtyndes yderligere - er der tværtimod sket en
øget brug og skønroaling af en eklektisk fremgangsmåde. og med en
r~fcrcr.~~ til p~Y~0tera~iGrnyå~et skal Eølgende uusagn citer~=:
IlIdag er det nærmest umuligt at åbne et tidsskrift uden at støde
J?å arti~ler om nødvendighede~ af et udogmatisk, pragmatisk,
lntegratlvt, selektivt, multlteoretisk eller eklektisk ud
gangspunkt", hvad forfatteren hilser velkommen med ordene at lien
pragmatiSk holdning •. formodentlig •. vil.. bidrage 'til en
velkommen afideologisering af sygdomforståelse og behandlings
strategier. Dette vil igen muliggøre en større overensstemmelse
mellem teori og praksis, da klinikeren oftest er nødt til at
udvælge behandlingsteknikker fra forskellige teoretiske referen-

5 5.5-6 i A.N.Leontjev. IIVirksomhed, bevidsthed, personlighed",
Sputnik 1.983.

6 S.70-78, jvf forrige note.
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cerarnmeru7 . Der tales også åbent om "en flugt ind i pragmatisme ll

som den nødvendige vej fremB
•

~ sammenhæng hermed kan det også konstateres, at tyngdepunktet
for, hvad psykologi er, og hvem der kan bedrive psykologi, mere
og mere flyttes hen imod nogen idealistiske og ukritiske normer
om "international standartII, som den enkelte kun kan leve op til,
komme inden for I gennem eksklusive forskeroverbygningsuddannelser
på universiteterne og gennem særskilte videreuddannelsesprogram
mer indenfor bestemte teorirammer, der er privat-kapitalistisk
organiseree. Det at trænge ind i psykologiens genstand på
videnskabelig vis, samtidig med at man uddannes til psykolog, det
er ved at tilhøre en forhistorisk tid. så der er egentlig ikke
noget at sige til, at den eklektisKe og pragmatisKe fremgangsmade
vinder stadig større indpas. Hvilket også vil bekræftige
opståelses-paradigmet som den mest naturlige ting i verden. Dette
trækker så også psykologer med sig, hvor tilpasningsdygtighed til
skiftende modepsykologier og magthavere - som opdragsgivere 
bliver den mest efterspurgte kvalifikationlO.

7 S.107 i N.K.Rosenberg: "Systematisk selektivisme eller kritisk
eklekticisme i angstbehandlingen", Psyke & Logos nr.1, 1993.

8 Overfor dette står centrale videnskabelige ledetråde, udviklet
på kritisk psykologisk grundlag. Det er for det første, at
teorier ikke kan grundlægges alene ud fra deres empiri-optag, men
at teorier på kategorielt niveau - dvs grundlagsniveau - må
udledes og begrundes historisk-empirisk, medens enkeltteorier på
dette historiSk-empirisk grundlaq selv kræver en særskilt
oparbejdning gennem aktual-empirisk arbejde. Der er derfor et
tre-ledet skema at agte, nemlig kategori-enkeltteori-empiri. For
det andet er enhver subjektiv handling selv en del af en objektiv
proces, hvilket også giver et tre-ledet skema, nemlig et subjekt
subjekt-objekt-forhold (:psykologiens genstand), idet en psykisk
organisme 'forholder sig' til sine foranderlige omverdensbe
tingelser, som den er 'middelbart' indlejret i på grundlag af en
aktiv sanselig genspejling af sit aktuelle forhold hertil (jvf
5.19 i ilEt hjerte der slårII, Forum Kritisk Psykologi nr.6-7,
1990i sam,t Holzkamp:. 'IDie "W7ltlosigk~itll d,er traditi(:me~len

Pcy=h~logle u~d Le0:!1t)e,,:,!'" VerSlon ~,?'9 Wldersplegcl'..lng~pr1.n::;.::.pll,
Forum Kritische Psychologie 25, Argurnent 1990). 'Subjekt-subjekt
objekt-forholdet' kan ogs~ - som marxismen genstand - bsstemmes
mere generelt som forholdet mellem objektiv bestemthed og
subjektiv bestemmelse, et forhold der altid er givet på såvel
individ som på samfundssiden (jvf s.147 i Holzkamp: "Kan der være
en kritisk psykologi inden rammerne af den marxistiske teori?",
i Dreier (Red.): liDen kritiske psykologi", Rhodos 1978)

9 Dette ses også tydeligt i Tyskland, jvf papiret "Uber den
Zusammenhang der kommenden Reformierung der Psychologie und der
Frage Struktureller Gewalt an der FU BerlinII, af studentische
Arbeitsgruppe I Kritische Psychologie, Arbeitsbereich studentinnen
am PI, 15. juni 1993.

IO Denne profesionsmæssige udvikling for psykologien styrker
tendensen henimod psykologen/terapeuten som lille selvstændig og
lønarbejder i samme person, hvorved de problemer - tilpasnings-
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Der er således' stadig langt til indfrielsen af Lehmanns håb om
psykologien som "basis for alle åndsvidenskaberne": "Ligesom den
moderne fysik først begyndte at gå fremad med kæmpeskridt, da den
i atomteorien havde fået sit faste fundament, således vil sikkert
også psykologiens fremtid være afhængig af, at den får et fast
teoretisk grundlag. Først så er der håb om, at denne videnskab,
der nu i 2000 år, fra Aristoteles til fechner, kun har vundet få
nævneværdige resultater, kan indtage den plads i videnskabernes
række, som tilkommer den ifølge dens stilling som basis for alle
åndsvidenskaberne"(A.Lehmann 1890).

2. DET "SELVFØLGELIGE" SOM PROBLEMET.

Men hvad er der egentlig galt med den dominerende opfattelse af
psykologien, altså med opståelses-paradigmet? Der er det galt, at
der ikke skelnes mellem det menneskelige individ som særegent
psykologisk væsen til enhver samfundsmæssig tid, og tiden for, at
psykologien opstår som filosofisk og senere som psykologisk
videnskabelig disciplin. Det kan nemlig gøres gældende, at en
menneskelig psykologi eksisterer forud, både den Aristoteliske
psykologi som del af filosofien i det Antikke slavesamfund, og
den eksperimentelle udforskeise af psykologien med positivistiske
metoder i starten af den kapi talistiske samfundsudviklingspreces .
Psykologien er så gammel som mennesket selv. Det. der er galt. er
dermed. at det ikke agtes. at al den filOSOfi og al den psykolo
gi. som opståelses-paradigmet trækker ind under sig. at dette er
knyttet til den samfundshistoriske form. hvor undertrykkelee og
udbytning af slaver gennem strukturelle magtforhold er dominQren
de samfundsmæssig anordning. og en agtelse af dette den
historiske dimension: at enhver form selv er en tilbleven torm,
en historisk udviklet form, der kan udvikle sig videre - netop
dette bringer vores overvejelser, i den grad vil vi sige nog~t om
mennesket i sig selv, og ikke bare hvad mennesket er blevet gjort
til som slaver og slaveholdere, over i en oppositionel ind
faldsvinkel til den med opståelses-paradigmet etabl~rede

uMainstream-psykologi ".

En oppositionel indfaldsvinkel er en kritiSk psykologi i dohbelt
fo!""sti"_nd~ t.:'I.e'!1 er kritisk mod QRD ~tab] p.reCle psyk01 ogi f tordi
denne ikke griber dybden, men forbliver i ahistoriske C)ver
fladebetragtninger omkring sin genst~Tldi og den er kritisk, tordi

normaliteten - der knytter sig til den " s måborgerlige bevidsth~d"
må skærpes yderligere. Hvilket i anden omgang bringer psykolog~n

/terapeuten i samme afmægtige og udlevere situation som de~es

klienter (Jvf Ute Holzkamp-Osterkamp 79: "Emotionalit~t,
kognition, handleevne", i Dreier (Red.): liDen kritiske psykolo
gi", Rhodas 1978). Psykologers/terapeuters IIkompetence ll til at
en vende en stagnativ eller lidelsesfuld udviklingsproces tor
deres klienter vil dermed Udhules, idet der indenfor rækkevidde
ikke er nogen begrundelser eller anknytningspunkter for, at liVet
kan være anderledes, og at det derfor primært gælder om at ko~e
overens med den, nærmest anarkistiske repression, der gennemsy-l:"er
ethvert samfundsliv fra denne position. Hvilket i tredje omg~ng

skubber på videreudviklingen af psykiske forstyrrelser.

(
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de samfundsmæssige betingelser for den menneskelige psykologi er
kritisable.
En kritisk pSYkologi må derfor trække sløret væk omkring de
nuværende forholds pseudo-naturlighed, dvs opløse deres natur
haftighed, og den må gøre det på en sådan måde, at de væsentlige
Udviklingsforhold, der betinger og overvinder dette, lader sig
begrunde på kategoriel genstandsbunden vis. En kritisk psykologi
må sætte psykologiens genstand på den samfundsmæssige dagsorden,
og ikke bare overlade til de givne omstændigh~der, at alt hvad
der kalder og fremstiller sig som psykologi også kan gøre krav på
at være det.

At stille sig på et kritisk psykologisk standpUnkt er ikke bare
at stille sig i opposition til det til enhver tid fremherskende.
~ritik giver i sig selv ikke et positivt grundlag for videreud
vikling. Det gør kun selvstændig teori- og praksisopbygning ud
fra, hvad selve den psykologiske genstand "svar~ru, når den gøres
til genstand for udforskeise.
Det er derfor kun muligt at nå et stykke af vej en mod en
psykologi i egentlig forstand gennem en kritik af den etablerede
psykologis opståelses-paradigme. For en videnskabeliggøreise af
psykologien må de problemer af grundlæggendea samfundsmæssigll

karakter, der binder psykologien ti l at ,være bestemt primært
gennem dette, selv videnskabeliggøres.

I forhold til opståelses-paradigmet drejer det sig derfor ikke
bare om at forkaste det, og sætte et andet i stedet. så vil man
også begå en klassisk før-marxistisk fejl, idet man i stedet for
eet dogme blot sætter et muligt andet, som virkeligheden så må
indrette sig efter. Det gælder tværtimod om liat udvikle virkelig
hedens nye principper ud af virkeligheden sel'l"12. Vores opgave
overfor opståelses-paradigmet har derfor i sig selv opgave
karakter. Og spørgsmålet er derfor, hvilken Opgave opståelses
paradigmet stiller os over for.

Til en klarlæggelse heraf skal det bemærkes, at opståelses
paradigmet har to fikspunkter: eet omkring antikken og eet
omkring overgangen mellem feudalisme og kapitalisme.
Det er derfor - og for det første - ikke nok, som megen kritisk
teori og samfundsteori gør det, blandt andet freudomarxismen og
den kritiske scunfundsteori i "Udkast II_gruppen på Psykologisk
Laboratorium, at have feudalismen som histC)risk nul- eller
fikspunkt. Det er selvfølgeligt rigtigt, at det menneskelige
individ er blevet frisat sine feudale bånd V~d overgangen til
kapitalisme, men det feudale samfund er ikke individets vugge.
Der er samfundshistoriske former før feudalis~en, og individet

It Dette giver sig ud fra samfundsteoriens, in casus sociologiens,
primat over psykologien: at psykologien ikke kan udvikles videre,
eller længere, end den sociologiske teori selv er udviklet, jvf
L. S~ve: IlMan.dsmen og personlighedsteori Il, Rhodas 1977. Dette
grunder i, at de sociale strukturer overlejrer hvert enkelt
individs egen overlevelse.

n S.345 i Marx: "Briefe aus den "Deutsch-Franzosischen Jahrbii
chern ll

, MEW 1.
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eksisterer såvel i som før feudalismen som særegent psykologisk
væsen. Agtes dette ikke, så falder enhver kritisk psykologisk
bestræbelse tilbage på en klassisk sociologisk opfattelse, som
blandt andet også f indes hos Georg Simmel, der naturaliserer
mennesket som på een gang værende adskilt og forbundet med de
sociomaterielle strukturer, et standpunkt der just også er blevet
gentaget i Kritisk Teoretisk/Freudomarxistisk forklædning af
steen Visholm i teksten "Kæmpesubjekter og forlængede kropsorga
nern13 •

Det er ligeledes - og for det andet - heller ikke nok at lade det
andet fikspunkt -antikken og Aristoteles psyke-opfattelse, hvor
slaver ikke opfattes som mennesker, men som "talende redskaber II -

være styrende for vores opgave. i så tilfælde haVner man i
Hegels bevidsthedsfilosofi L en selvudviklende å.nd der
hjemsøger den historiske proces, og hvis genese taber sig i
metafysiske tå.ger omkring noget ideelt, begrebsligt eller
åndeligt som forud den materielle verdenl4 • Det er godt nok
"1angt lettere", som Marx formulerer det, "gennem analYf;e at
finde de religiøse tågedannelsers jordiske kerne, end omvendt at
udvikle de himmelgjorte former af de respektive virkelige
livsforhold. Men det sidste er den eneste materialistiske og
derfor videnskabelige metodelIIS • Det kan da også vises, at
konstellationen, hvorunder Filosofien fra antikken og op igennem
historien bygger sig op, omhandler herskabssubjektets politisk
magt, krise og livsførelsel6 • så brydes der ikke hermed, vil den
viden, der kan udvikles gennem inddragelse af eksperimentelle
metoder fx for den psykologiske genstand indenfor filosofien,
være ren kontrol"videnskabelig ll viden til supplement eller
fuldstændiggørelse af det i forvejen herskabs"videnskabelige ll

udgangspunkt. Den herskabsvidenskabelige og den kontrolviden
skabelige ansats for vidensudvikling må. derfor, i almen forstand,

l3 steen Visholm: IIKæmpesubjekter og forlængede kropsorganerII,
Psyke & Logos nr.2, 1992.

14 Det er selvfølgelig muligt at se Hegel som den, der puster
bevægelse i den Aristoteliske psykologi, idet Hegel opfatter
kategorier som noget tilblevet (se til eksempel s.75 i Henning
Rose: IIAfhandling om det psykiskes almene form"', ·_:;';;:':'i'It"erens/Første
del, KUA 1990). Herefter ligger det ligefor at sammenligne det
hermed skabte psykiske kategorisystem med fx Leont)evs psykeop
fattelse, og så konstatere, at der jo ikke er de store forskelle,
og eventuelt korrigere Leontjev lidt med de to andre og omvendt.
Og på denne baggrund kan Aristoteles og Hegel så ses som centrale
nødvendige forformer til en egentlig videnskabelig psykologi 
hvilket ikke desto mindre er forkert! Der skal, og kan, ikke
pustes liv eller udvikling i et kategorielt system - det er og
bliver alene ide-historie - men derimod skal livet og udviklingen
selv ses som form for og dimension i materiens egen udviklingsbe
vægeIse.

15 S.547 i Marx: "Kapitalen", bog 1.3, Rhodos 1971.

16 S.509 i W.F.Haug: "Fragen zur Frage IIWas ist Philosophie? II II ,

Das Argument 182, 1990; samt Juha Kaivisto: llUmkampfte Philo
sophie", Das argument 182, 1990.
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opfattes som to reducerede videnskabssyn . Og der må. brydes hermed
til fordel for at fremme den psykologiske genstands egen
videnskabelige udvikling. Et sådant brud må Selv kunne reflek
teres videnskabeligt, og jeg skal i overensstemmelse med Pietila
skelne mellem to typer af videnskab: liDen ene er en vertikal
selvstændig videnskab, som træder verden i møde fra oven med dens
evige sandhed om verden; den anden derimod er en horisontal
videnskab, som lever i verden og hjælper den med at erkende sig
selv, altså gøre dens kampe bevidst for den ni7 •
Den vertikalt-selvstændige videnskab er slet og ret udtrlk for
ideologisk kompetence, dvs samfundsmæssiggørelse-fra-oven1 , idet
den strukturerer sig ud fra et magtcentrum, medens den horisonta
le videnskab strukturerer sig i forhold til samfundmæssiggørel
sens eget iboende udviklingsperspektiv. Og med en reference til
Marx kan det siges, at den selvstændige filosofi, den vertikale
videnskab, med skildringen af virkeligheden, "taber sit eksi
stensmedium1l19

• For r igtigheden af en sådan skildring gives der
derfor ingen filosofiske garantier, den må tværtimod hele tiden
gennem videnskabeligt arbejde stå sin prøve, vise sin rigtighed.

Prøver vi på ovenstående grundlag at fastholde begge fikspunkter,
så fås følgende opgave eller dobbeltopgave: vi skal opløse det
naturlige psykologiske islæt i den nuværende verden, og det kan
kun gøres i denne selv, og samtidig skal vi befordre en lØsning
af de hermed forbundne, forbigåede eller uudviklede samfundsmæs
sige betingelser, der ellers resulterer i, at opståelses
paradigmet fortsat lever sit eget uproblematiserbare liv, fremfor
at blive overvundet i en videnskabelig menneskelig psykologi. Vi
søger m.a.o. svar på spørgsmålet om, hvad der betinger og hvad
der overvinder, at den almene menneskelige psykologi op igennem
samfundshistorien forsvinder, hvilket sker i antikken med
Aristoteles, for så at dukke op i ren pragmatisk og eklektisk
form som 'psykologisk ideologisk kompetence' flere tusinde år
efter med den kapitalistiske produktionsproces.

Vi skal kalde det hermed givne problem for klassepsYkolO~iens

paradoks2o
• Og dets løsning skal i det følgende fremstilles I.

11 S. 164 i V.Pietila: lIldeologie und Wissenschaft. Eine Theoreti
scher Skizze", i PIT: "Die camera Ob;;;cura der IdeologielI , AS 70,
Argument Sonderband 1984.

18 Jvf også PIT: IITheorien Gber Ideologie" , AS 40, Argument
Sonderband 1979.

19 S.35 i K.Marx: "Den tyske ideologi", Rhodos 1974.

20 Jvf Introoplæg til Kritisk Psykologisk Seminar, jan 1989. Mappe
B2 / Regnbuen.

21 En løsning af et paradoks kan generel t bestemmes som kon
ciperingen af "den udviklingsbevægelse, hvor det bestemmende
udenfor rækkevidde inddrages med henblik på en fundering af
paradoksets eksistens i ubegrebne og uudviklede modsigelser i
grundlaget for den aktuelle samfundsmæssige forms egen reproduk-
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Det er en løsning der går igennem en løsning af to sammenhængende
paradokser: paradokset om tilblivelsen og paradokset om genop
livelsen. Del I. Dette vil i anden omgang skabe rum for, at en
almen menneskelig psykologi kategorielt lader sig fremvise. Del
II og del III. Hvilket fører til - i afsnit 4 - det mulige i at
reflektere over, hvad der særligt er afgørende for opståelses
paradigmets udvikling og reproduktion.

3. DEL I : KLASSEPSYKOLOGIENS PARADOKS.

Klassepsykologiens paradoks er lige så gammel som klassekampens
historie, og det har derfor lige så former og udtryk som
klassekampen selv. Medens samfundshistorien endnu var ung, og der
stadig var usamfundsmæssige naturområder at kultivere, var der
altid mulighed for at forlade problemer og strid indenfor den
civilisation, man var opvokset og udviklet ind i - omend det
langt fra var sikkert, at ens fortsatte overlevelse også hermed
var givet} eller at man kunne komme væk. Men som samfunds
historien udviklede sig, fra en horisontal historisk proces til
en vertikal global, blev 'konfliktovervindelse gennem ret~æter'

til sidst umuligt. Alt var allerede, ikke nødvendigvis kultiveret
og civiliseret, men noget, som nogen gjorde krav om overherre
dømme på. Det var den almene privatejendomsret, der frem for
fællesejendommen satte sig igennem verdenshistorisk. Og i dag er
man i den situation, at der for stort set alle nationer er en
arbejderklasse, et flertal af befolkningen, der ikke kan finde ud
af at arbejde sammen om at erobre den kulturelle, politiske og
økonomiske magt - selvom de er kollektive i deres indordning i
underordningenn. Det er således ikke den kooperative produktioh,
der bevidst styres af det samfundsmæssigt-menneskelige kollektiv,
men derimod drives samfundshistorien frem gennem klassemodsigel
ser mellem samfundsgrupper, modsigelser begrundet i den private
ejendomsret og den hertil hørende nationale statsdannelse.

Generelt er klassepsykologiens paradoks følgende: mennesket er
blevet til i kraft af at skabe sin samfundsmæssige eksistens,
samtidig med at denne-ikke tillader mennesket at komme virksomt

tion ll , jvf s.52 og s.48 i undertegnede i IISanselig virksomhed
III", Forum Kritisk Psykologi 6-7, 1990. Paradokser er generelt
"afmagtspostulater ll (jvf s. 321f i witt-Hansen: "Videnskabernes
historie i det 20. århundrede. FilosofiII, Gyldendal- 1985), idet
der refereres til en tilsyneladende umulighed på de eksisterende
præmisser. Paradoksløsning må derfor skabe rum for udvidelse af
praktiske handlemuligheder, og dette indbefatter generalisation
af begreber og udvikling af nye begreber.

22 Jvf W.F.Haug: "Strukturel HegemonielI, Das Argument 129, 1981.
Haug ser dette forhold som et paradoks om Ilselvfordømmelse som
oplevet modstand"; og som værende begrundet i selvfascination,
hvor han ved fascination forstår II indre lænke II , og som betingelse
for, når det knyttes til det kropslige og ind i det sexuelle,
sexistisk, anti-intellektuel og racistisk identitet.
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til orde som historisk skaber herafn. Det paradoksale kommer af,
at det menneskelige individ træder frem på den historiske scene
som et psykisk væsen ved på den ene side at afstå fra social
virksom bevidsthed, hvad der sker med den føl:"ste slave - her
stilles menneske overfor menneske som ikke-menneske - og ved på
den anden side at afgive sin egen sanselige hi storie - her
stilles klasser af individer overfor hinanden som hinandens
objekter, som a-mennesker - hvad der sker med hver enkelt persons
ekspropriation (eller løsrivelse) til privatborger og statsborge:r;
på samme tid af det kapitalitiske samfund, hvor enhver bliver frI.
_ og må være fri for at kunne sælge sin arbejdskraft i
konkurrence med andre.
I klassepsykologiens paradoks ligger to særskilte paradokser~:
mennesket som alene subjekt for sig selv, hvad der kan kaldes for

23 r Wundts "strukturalistiske II psykologi er dette paradoks ogs&,
indeholdt. Wundt ønskede at afdække sammenhængen eller strukturer
i psykologiens genstand, der blev set som "bevidsthedens
elementerII, og dette blev gjort gennem den introspektive met~e.
Der er som sådan ikke noget galt med dette projekt - det speJler
også præcist, hvad der må forgå i hovedet på mennesker e~ler
inden i folk på den tid, hvor alt er under omstrukturer:-ng.
Nemlig diffusitet og manglende evne til foregribende at udv1kle
si~ liv til ~t and~t. ?roblaThet med Wundt3 p3y~vlog~ ~r derfor
at den er en historisk "lokal-teori", og den inderverden, den
afdækker som psykologiens genstand, er et særligt senprodukt a!
en skæv samfundshistorisk udviklingsproces. Det gælder ogsa
reaktionen på Wundts psykologi den funktionalistiske og
adfærdsmæssige psykologi - hvor bevidstheden eller menneskets
inderverden helt udklamres fra psykologiens genstand, til fordel
for det synlige og direkte operationaliserbare. Holzkamp
formulerer kritikken således: Resultatet var lien frem og tilbage
vaklen mellem to på sanune tid lige uholdbare positioner: den
subjektivistiske universalisering af menneskets private "inder
lighedII, og den metodologisk begrundede udklamrin,g af denne
inderlighed" (s. 42-45 i "Grundlegung der Psycholog1e ll

, Campus
1983) •

24 :For en differentieret historisk-logisk fremstilling og løsning
af disse paradokser, se undertegnede i "Sanselig virksomhed 11111,
Forum Kritisk psykologi nr.6-7, 1990.
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'genopliveisens paradoks', og mennesket som alene objekt for sin
egen samfundsmæssige historie, 'tilblivelsens paradoks'.

SKEMA 1: KLASSEPSYKOLOGIENS PARADOKS.

12

læggende er menneskets overlevelse som privat eksistens, der er
sat på som den mest centrale opgave ved det samfundsmæssigt
menneskelige liv - som vi dog, paradoksalt nok, også deler med
hinanden!

AKTUEL SAMFUNDSHISTORIE:
Klassekampens historie

I dobbelt forstand kan man sige, at mennesket er henvist til
betingelserne, fremfor at være llherre over dem". Og tænkes der
ikke 110m" dette, hvilket er at tænke historisk2'i, men kun IIi"
det, dvs prisgiver en løsning af klassepsykologiens paradoks, så
fås også grundlaget for den Mainstream-psykologi, der med
opståelses-paradigmet dominerer: at mennesket er prisgivet sine
indre betingelser og dets ydre omverdensforhold. Eller som det
stadig mere ofte - og igen - konciperes: mennesket er et produkt
af arv og miljø, og det kan studeres ud fra et bio-psyko-socialt
helhedsparadigme.
Tænkes der derimod 1I0m ll det, er løsningen lige til: at indoptage
gennem udvikling, det som udviklingen af klasseantagonismer har
sat som over~ribcr.dc =~mfunds~~ssig magt. og dette er at =till~

sig på standpunktet af sanseligheden som globalt problem for hver
af OS26. Det er når det ikke er mulj gt at realisere dgtte
standpunkt, at det kommer til en spaltning og dermed fordobling
af den samfundsmæssige proces i en verden inde og ude, nede og
oppe osv, altså en dual verden styret af polariteter, og hvor
ethvert menneske er overforstillet andre i en verden i indre
splid med sig selv. Det er en verden, hvor virkeligheden er, at
den andens problem er den andens problem, og mit problem mit eget
problem! Dette kan også formuleres på den måde, at det grund-

------_/\_--------
/ \

Naturhi
storien
----->
og dyr
menneske
overgangs
feltet

Gamle dage,
antikken;
den --->
almene
psykologi
forsvandt

Feudal isme/
kapitalis
me:
psykologien
som viden
skabelig
disciplin
opstår.

Opståelses
paradigmet:
psykologien tabt
ind i filosofien,
og genfundet
gennem eksperi-

--> mentet: mennesket
som enten subjekt
alene for sig selv,
eller alene objekt
for sin egen sam
fundsmæssige
historie.

Det er her muligt at vise, at dette standpunkt har en ganske
bestemt logisk-historisk struktur i hvert enkel t menneskeligt
subjekt idag. Selve standpunktet har nemlig en historie, der
kommer til veje gennem etableringen af tre særlige logikerv :

Loqik 1: For det første kommer det i stand, når pånødede opgaver
ikke er blevet løst. De modsigelser, der er forbundet hermed, vil
da blive begravet. Og en nærmere bestemt, ud fra opgaven, ikke
livspraktiske betydningsstruktur virker. Man kommer hele tiden
til at dvæle i en eller anden smerte eller længsel, uden på nogen
måde at kunne sætte sig i forhold hertil mht forandring.

Loqik 2: For det andet kommer det i stand, når det ikke er muligt
at holde ikke-løsningen af pånødede opgaver i bevægelse mod en
fremtidig livspraktisk løsning, og dette sker når man ikke kan
løse den konflikt mellem den tidligere betydning af opgaven og
den aktuelle tids betydningsstruktur. Man havner da i en ikke
livsduelig social problemsituation, hvor man indstiller sig på de
betingelser, der skaber eller har skabt konflikten. Og dette sker
gennem en forhimling af de modsigelser, man kastes rundt igennem.
Forhimling er at løse modsigelser gennem en abstrakt ahistorisk
sammenføjning af modsætningen til en metafysisk ide med een
og/eller verden. Og det kommer i stand, når de involveredes
interesser på en gang er uforenelige Qg henvist til en løsning
via hinanden. gennem forhimling findes der et kompromis, der yder
begge parter en slags kompensation, som parterne nu indenfor
rammerne kan sætte sig i forhold til hinanden på2S • Centralt i
forhimling af modsigelser er, at de drivende forhold bortabstra
heres, hvorved forandring og udvikling blindt sætter sig igennem
bag om ryggen på de involverede.
Logik 3: For det tredje kommer det i stand, når modsigelser, der
er i livet ikke kan løses, og som man heller ikke kan undslippe
en mulig løsning af. Og det, der berøres her, er vores integritet
SOJl\ !!!€'~l1~skeligt individ i f:om peJ':'son1 ig)'lpr'l, 0g det er i e.n
verden, hvor der er noget "forhimlet" over een, og noget
"begravet" under een, der hele tiden truer med at trække Selve
livsgrundlaget væk under een. Er det ikke mUligt i en sådan
situation at udholde konflikten mellem at det gamle eksistens
grundlag ikke eksisterer mere og det nye endnu er uden for række
vidde, og gøre det ud fra ens eget perspektiv om en almen
livsmulig løsning, så bliver man selv modsætningsfuld på
antagonistisk vis. Og dette er at måtte leve gennem underkendelse

2'i Jvf W.F.Haug: "Individets borgerlige privatform og samfundets
omverdensform" , i Dreier (Red.) : liDen kritiske psykologi II , Rhodos
1979.

26 S.67 i undertegnede: IISanselig virksomhed III", Forum Kritisk
Psykologi nr.6-7, 1990.

27 Jvf undertegnede i: "Sanselighed III, Forum kritisk psykologi,
nr.4, 1988i og "Sanselig antagonisme II", Forum kritisk Psykologi
nr.5, 1989.

28 Jvf s.8-10 i W.F.Haug: "Ideologie/warenM.sthetik/Massenkultur",
SH 33, Argument Verlag 1979.
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af sin egen integritet som individuelt handlende menneskeligt
væsen.

Det ka~akteristiske ved disse tre begrænsede - og begrænsende
- udviklingsformer for et menneskeligt individ, det er at de er
blevet bygget ind i den samfundshistoriske struktur som hvert
enkelt menneskeligt individ forefinder som udgangspunkt for sit
liv. Den verden, vi lever i, er forhimlet gennem staten som
II imaginært fællesvæsenII, og den er samtidig "begravet" i
privatøkonomiske modsætningsforhold, hvor det er styrkef or
holdenes love, der bestemmer, hvor hver enkelt til enhver tid kan
og må sætte sine ben. Dette betyder igen, at det kun er muligt
partielt - og det gennem sammenslutning med andre, der står med
samme særinteresse for mulig ophævelse af kortsigtede interesser
i langsigtede fællesinteresser - og halvt - sammenslutning mod de
andre med modsatrettede interesser end mig, selvom de jo også er
mennesker - at stille sig på standpunktet af 'sanseligheden som
globalt problem for hver af os'. Og omvendt er det kun muligt at
undgå at beskæftige sig med dette globale sanselighedens problem
under abstraktion fra sig selv som menneskeligt væsen. Der er mao
intet ståsted for det at ville være menneske fuldt ud som
medmenneske.

Det måde som klassepsykologien reproduceres sig på gennem de
enkelte individer er derfor at sammenfatte gennem den partielle.
halve og humant abstraherende menneskelige personlighed. Man
dyrker den båd, man sidder i sammen med andre, samtidig med at
man skæver til, hvem det er der falder over bords, når hvem
sidder ved rorpinden j og man bevæger sig ud fra en kalkule om,
hvad at gøre, så det først og fremmest ikke er een selv, eller
ens slægt, der ryger over bords. og samtidig er man grundlæggende
splittet over for sin egen menneskelige forholden-sig.

Det at bryde hermed, hvad man må for at undgå at fremskrive en
begrænset menneskelig psykologi, det er at bryde med de tre
logikers blinde nedslag i de medmenneskelige relationer. Ellers
vil det heller ikke være mUligt ureduceret at fastholde at
operere ud fra standpunktet af 'sanseligheden som globalt problem
for hver af os', hvorved psykoloqiens genstand hel18r ikke k~n

fastholdes ureduceret. og gøres dette ikke, så vl1 man også mod
sin vilje bidrage til magtens fortsatte reproduktion gennem
herskabs- og kontrolbestræbelser overfor menneskelige individer.
Dette svarer til at kæmpe dem slags klassekamp, der samtidig
overvinder den.

Et brud med de tre logikers blinde nedslag er først og fremmest
at komme til klarhed over, hvordan den opgave ser ud, som de hver
især stiller som problem, der må finde en overgribende løsning.
Og en løsning er følgende, idet der startes med den mest
udviklede form29

:

Det drejer sig om:

29 Jvf s.75-76 i undertegnede. "Sanselig virksomhed III", Forum
kritisk Psykologi nr. 6-7, 1990.
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1'- overfor logik 3: - at indtage (:erobre, besætte, okkupere,
annektere) rummet for kollektiv-personlig udviklingsbestemmelse
af eget standpunkt. Det er at tale ind i fællesskabets kerne ved
at lade sine interesser og ressourcer virke om de problemer, som
rummets tid og betydning selv stiller af opgaver for fælles
udvikling af almene sagsforhold - for kun her igennem kan
perspektivet om problemer som udviklingsopgaver selv virke i
deres almene betydning af udviklingen af arbejdsvirksomhed. Det
er udadti,l et opgør med privatejendomrnen indenfor fælles rammer -

og indadtil mod eget kollektiver det afklaringen af de tvivl på
hinandens interesser og ressourcer om det fælles, der måtte dukke
op, idet de individuelle mål her endnu ikke er udviklet så de k~n
nå, berige hinanden. Det drejer sig dermed,om den P7ykolog7'
der ikke sætter tingene, men de medmenneskellge relatloner tl1
udfoldelse.
Det, der bevæger sig i denne form, er strukturen af fæ~les

menneskelig tid/interesser/ressourcer/betydningj - Og yderIlgere

2' overfor logik 2: - at udholde konflikter ud fra eget
perspektiv. Det er at fastholde egen historiske tids betydning
for fælles problemudvikling mod en duelig løsning - fremfor brud
eller underlæggeIse. Kritikken og selvkritikken af ens egen og af
andres sanselige subjektivitet må derfor ud til den fælles midte,
og gøres til genstand for problemudviklingsprocesser i retningen
opløsning af sanselighedens låse. Og det er orienteringen på egen
grænse, hvorom man hele tiden bevæger sig, der viser vej for
arten og hastigheden af nødvendige handleskridt.
Den virksomme struktur er individuelt her mening/orientering/
grænsej - Samt

3' - overfor logik l: - at holde tvang og trang i bevægelse 
fremfor blindt at opgive overfor deres retning i tiden.
strukturen er det eksistentielle enkeltpunkt: spænding.
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Samler vi op på logikerne 1-3 og deres anti-logiker, så fås skema
2 :

SKEMA 2: AT IMØDEGÅ OPSTiELSES-PARADIGMETS REPRODUKTION SOM
PROBLEMET OM IMØDEG1ELSE AF KLASSESAMFUNDETS
REPRODUKTION - ELLER AT HOLDE DEN USMINKEDE SANDHED
FOR ØJE, DVS. II AT VÆRE NØDT TIL".

medreflektere den form, hvorunder et problem gøres til genstand
for analyse og udvikling, hvilket er en nødvendighed, idet
udvikling foregår indefra og ud, ved at gribe eller styrke de
modsigelser, der sprænger den gamle form, den form der ej heller
går under så længe alle de sekundære udviklingsforhold, der kan
rummes i den, stadig kan udvikle sig videre.

I det følgende skal 'selvsamfundsmæssiggørelse' bestemmes
nærmere. og det vil vise sig, at det trækker et yderligere
koncept med sig - konceptet om 'bevidst sanselig virksomhed' 
hvad der efterfølgende skal gås ind på.

KLASSE
SAMFUNDETS
OPSTÅR:

KLASSE
SAMFUNDET
IMØDEG1-S
INDEFRA:

3. DEL II SELVSAMFUNDSMÆSSIGGØRELSE SOM FØRSTE GRUNDBEGREB I
EN ALMEN PSYKOLOGISK VIDENSKAB.

Det, som derfor bliver psykologiens aktuelle opgave, det er ~t

spejle kategorielt, hvordan dette opgør med at være udleveret tll
sine betingelser af ydre og indre karakter kan sætte sig igennem
som selvudvikling, som samfundsmæssig og individuel selvbe
stemmelse. En sådan psykologi er en anti-klassepsykologi, idet
den sætter nedbrydningen af magtforhold, globalt, på sin egen
dagsorden. Og den har derfor naturligt nok selvsamfundsmæssig
gøreise som udgangspunkt og fikspunkt.

Som koncept er 'selvsamfundsmæssiggørelse' ikke sat på den almene
samfundsmæssige dagsorden - det er primært_ klassekampen, ~er
styrer. Det er os der sæ~t~r dette koncept på - og dette er Kun
muligt eller tilladeligt, når konceptet også kan begrundes i
selve genstanden for vores handlinger, dvs i for~old til den
menneskelige eksistens, som denne aktuelt sætter Slg sammen.

vi må derfor undersøge om og på hvilken måde konceptet er
genstandsbundet i den aktuelle samfundshistoriske proces. Dette
svarer også til, hvad der er en nødvendighed ved enhver paradoks
løsning at få "greb om det utilstrækkelige i den samfundsmæssige
form ~om paradokset er problem forll, idet dets eksistens
"henfører til en praktisk begrænsning, dvs historisk betingede.
stivnede eller fremmedbestemte forhold, som det i sidste instans
handler om at bryde ud af uJll

• Dette svarer så også til at

Samfunds-
--------->
historie

startprocesser:
l - modsigelser

begraves;
2 - modsigelser ----->

forhimles;
3 - modsigelser

antagoniseres

Bevidste brudprocesser:
l' - at indtage rum
2' - at udholde konflikter
3' - at holde trang og

tvang i bevægelse.

Selvsamfundsmæssiggørelse er et samfundsteoretisk begreb, og det
er tilknyttet, konnekteret til, såvel begrebet 'samfundsform' som
begrebet 'samfundshistorien på dets egne ben,31. Tilsammen udgør
de tre begreber et paradigmatisk koncept for studiet af sam
fundshistoriske udviklingsbevægelser.

Der ligger i konceptet den antagelse, at samfundshistorien udgør
en kvalitativ ny udviklingsenhed af naturhistorien; en enhed med
sine egne lovmæssigheder, der ikke blot kan føres tilbage til sit
udgangspunkt. Tværtimod: så snart en fænomen, en genstand,
stiller sig på egne ben, så bevæger den sig også gennem kvalita
tivt nye lovmæssigheder. Hvilket kan fastholdes gennem en
kategoriel skelnen mellem udgangspunkt og grundla~2. Begrebet
samfundsform tjener heroverfor til en kategoriel fastholdelse af
netop den udviklingsenhed, der er på tale som genstand for
erkendelse og handlen, og som er samfundshistorisk begrundet.

JO S.51 i undertegnede: "Sanselig Virksomhed 11111, Forum Kritisk
psykologi nr.6-7, 1990.

31 Koncepterne er indført i den marxistiske videnskab af W. F. Haug.

n En skelnen som specielt L.Seve har gjort opmærksom på.
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SKEMA 3: SAMFUNDSHISTORIEN pi EGNE BEN.

33 Jvf Heine Andersen: "Det civile samfund i teoretisk lys II ,

Social Kritik nr.29, januar 1994.

om begrebet selvsamfundsmæssiggørelse kan vi nu sige, at det er
samfundshistorien på dets egne ben som samfundsform. Og historisk
må vi gøre den regning, at den første samfundshistoriske form
ikke i sig selv indeholdt en tilstrækkelig selvsamfundsmæssig
gørende tendens til imødegåelse af samfundsm~ssig splittelse og
spaltning, altså brud på fællesheden mellem samfundsenhedens
involverede menneskelige individer, i overgangen mellem rumlig og
plan produktiv kooperation global. Det satte sig i hvert fald
ikke igennem, idet det kom til udviklingen af privatejendommen,
og til gennemsætningen af det globale statssamfund, der hviler på
nogens udbytning og undertrykkelse af andre, fremfor til det
universelle samkvem mellem associerede producenter.

Indenfor en før-marxistiske tankegang er der ikke det store
problem i ovenstående udviklingsretning. Den er nødvendigt
begrundet i civiliseringen af den menneskelige natur i form af
tæmningen af de IIrå, barbariske og vilde livsformer i jæger og
normadesamfund" (Den skotske oplysningsfilosofi i slutningen af
1700-talleti Davis Uume, Adam Ferguson, Adam Smidt), og/eller
gennem realiseringen af "fornuftens ide" (Den tyske filosofi i
starten ar l8Uo-tallet; B.egel). I begge tankesysteme.t ~a: der
behov for en stat - en stat, der kan gøre samfundet civiliser8t,
sikre personlige rettigheder og lov og orden33 • r begge tankesy
stemer er antikken endvidere den nuværende civilisations vugge
eller begyndelse.
Men er det rigtigt, at tiden før antikken var rå, barbarisk, og
usamfundsmæssig, egentlig fordi den manglede en stat at støtte
sig på? Det er næppe rigtigt andet end, at tiden. hvorigennem
slavesamfundet bygger sig op gennem bystater l:Polisl« denne er
rå. barbarisk mv. Det er derimod ikke rigtigt, at staten - eller
en anden tvangsinstans er selve samfundets opståelsesbe
grundelse, for hvor skulle denne tvangs instans komme fra, om ikke
fra samfundet selv som samfund. Tvangen til civilisation

forudsætter nemlig en civilisation, der kan udøve tvangen~. Og
en sådan cirkelargumentation kan da heller ikke begrebsligt gøre
det muligt at trænge ind i "springetIl mellem naturhistorie og
samfundshistorie. Tværtimod naturaliserer denne cirkelargumenta
tian de rådende herskabsforhold.

At det ikke er muligt indenfor den før-marxistiske tankegang
/filosofi at åbne op for sam~unds~istorien som.nat~rligt indr;
udviklingsprodukt af naturhlstorlen, peger 1 519 selv pa
relevansen af et alternativ som det her foreslåede. Problemstil
lingen der betrædes, er også kendt under spørgsmålet om
lIursamfundet ll eller "urkommunismens" eksistens og eksistensform,
hvor der har været en tendens til enten at underkende eksi
stensen fordi der ikke er nogen empiriske vidnesbyrd, eller at
antage 'eksistensen med en tilsvarende faseopfattelse af den
historiske proces således at denne udvikler sig retlinet ind i

, ]f • l d ..socialismen og kommunismen • I første tllfælde - mang en e emplrl
- kan det indvendes, at vi dog ved, at der går noget forud
antikken i og ift faseopfattelsen må det indvendes, at samfunds
formationer må ses udviklende sig ud af tidligere samfundsfor
mationer , og ikke som udfoldelsen af en ahistorisk abstrakt
lovmæssighed i Hegelsk forstand.

Vender vi os på dette grundlag mod problemet om udgangen af
naturhistorien og indtræden i samfundshistorien, som det id~g

tematiseres indenfor psykologien, så finder vi en tendens tl1
enten at se samfundshistorien som havene sit udgangspunkt i et
kønsspecifikt udbytningsforhold eller at se naturhistorien som
gående direkte over i klassekampens historie.

r det første tilfælde hviler civilisationsopfattelse på den
antagelse, at merarbejde og deling - en huns afhændelse til en
han - ikke er relativ sen samfundshistorisk hændelse, men det er
den hændelse der starter menneskets histor ie31i • Denne første
afhændelse h~r så skabt grobund også for køns-uspecifik af
hændelse, hvor mænd som slaver slider for andre mænd. Det
kvindelige merarbejde er derfor IIblevet transformeret, men det er
aldrig blevet ophævet. Det udgjorde det første samfunds rod, og
det er f:.tadig grun(lJæggeTlde for samfu.n_dslivat. lI . MAr) denTu:"
civilisationsopfattelse er udbytning - og undertrykkelse - mao et
ontologisk grundforhold ved al hidtidig histor::'e; og problemet om
det herskabsfrie samfund forskydes ud i fremtiden som problemet
om en omkalfatring af alt nuværende i en helt ny samfundsmæssig
kvalitet: fællesejendommen. Men der er som sådan ikke noget i
selve samfundshistorien, der kunne være grebet anderledes: uden
slaver intet samfund.

34 For et lignende argumentation mht "arbejdstvangll , jvf s.19 i
ute Holzkamp-osterkamp: "Motivationsforschung 2", campus 1978.

35 Faserne er: ursamfundet/urkommunismen, det antikke slavesam
fund, feudalismen, kapitalismen, socialismen og kommunismen.

36 S. 312 i N.Engelsted: "Springet fra dyr til menneske II , Dansk
psykologisk Forlag 1984.
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SKEMA 4: EN FØRSTE HISTORIEOPFATTELSE.

uafsluttet proces
af stigende sam
fundsmæsiggørelse

samfundshistorien -----------?
/

10\ I:selvstændiggørelse
1 \ 1 af soc ia lstrukturen.

/ / /
/Dyr- /v~rk- /
[menneske- --->tøjs~produk- > __1__
lovergangs- \ t1.on \ 1
lfeltet \_ \ 1
: \- \ /
l \1
l l individuel
l fami- 1 samfundsmæs-

\ lie 1 siggøreise
\ 1 STORGRUPPE ud fra en

\01 samfundsmæssig
natur~

Denne opfattelse af samfundet - at dette indstiftes, når en hun
afhænder merarbejde til en han - holder bare ikke, idet det ikke
er et dyr, der udvikler sig til et menneske, men derimod. en
dyrisk _socialgruppe, der mellem sig, trinvis initierer en
samfundsmæssig arbejdsproces, der lige så trinvis trækker en
udvikling af den biologiske arv med sig i retningen en samfunds
mæssig natur. Den mindste analyse-enhed for livsprocesser er da
også organisme-populationen i forhold til dens artsspecifikke
omverden, for kun en sådan kan reproducere sig selv som levende
organisme. Desuden er fællesejendommen ikke en hel ny samfunds
historisk kvalitet, idet det også kan vises, at indgangen i den
samfundshistoriske proces forudsætter en fællesejendom over det
værktøj, der bruges til at producere værktøj med - for kun den
frie tilgang til anvendelSie af socialt producerede midler kan yde
en optimerings- og selektionsforde137 •

Den anden opfattelse - at undlade at tematisere den første
samfundsform som sådan eller i sig selv - er en, indtil nu i
hvert fald l central tendens indenfor den Kritiske Psykologi.
Dette går hånd i hånd med. at begrundelsessammenhængen for
opståelsen af stat og privatejendom er fraværende. Der er altid
et "kipll i kritisk psykologiske tekster på dette område. Og dette
behøver der ikke at være, for grundlaget for at overvinde det er
allerede udviklet.
og i det følgende skal vi derfor gå nærmere ind i dette grundlag,
som det indtil nu er konciperet af Holzkamp i "Grundlegung der
Psycholcgie ll ; Og vi skal bygge videre på det - udfylde "kippetIl -

uden dog særskilt at markere. hvornår der brydes med HolzkamEs
opfattelse og hvornår der foretages en simpel ekstrapolerinif8.
Det drejer sig om en indholdsmæssig bestemmelse af følgende skema
4:

naturhistorie
--------------->

De fem individual
videnskabelige
kategoriniveauer
(Holzkamp 83,
s.356)

/
/,,,,

< ,,,,
\

\

a: objektivt bestemte historiske
livsbetingelser.

b: betydnings- og handlesammenhænge
c: subjektive handlegrunde
d: psykiske dimensioner ved hand

leevne/befindende
e: det biologisk fysiologiske

niveau

37 Jvf Holzkamp: "Grundlegung der Psychologiell , Campus 1983.

38 For nærmere mht dette. se undertegnede i "Terapi, samfundsform,
subjektivitetll. Speciale KUA 1986.

centralt er, at Holzkamp formår at fremanalysere og begrunde.
hvordan overgangen til samfundshistorie medfører etableringen af
udviklingsretningen "uafsluttet proces af stigende samfunds
:!!!.=:,ssiggørelse"" ! dettE" K('ln0ept li']'J""!.' for Holzkamp 0l?- "prin 
cipper, som den samfundsmæssige udvikling må begribes efter,
såfremt den finder sted. hvilket også indbefatter en begribc~ af
betingelserne for stagnation, res~ektiv forfald af den sam
fundshistoriske livsvindingsprocesll9.

Konceptet er kommet til veje ved at Holzkamp har fulgt grundfor
men for det psykiske sensibiliteten40

- op igennem natur-

39 S.184 i K.Holzkamp: "Grundlegung der Psychologie", Campus 1983.

40 Holzkamp anvender Leontjevs objektive bestemmelse af sensibili
teten som "virksomhedens signalformidlethed" • samt den historiske
tilnærmelsesmåde, hvor livsprocesser analyseres ud fra deres
livspraktiske udviklingssammenhæng i relation til et optimerings
synspunkt, altså i deres hensigtsmæssige funktion for over
levelsen. og heraf navnet 'den funktional-historiske fremgangs-
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historien, til opståelsen af det samfundsmæssige. Det viser sig
at gå igennem fire trin: først selve sensibiliteten, dernæst ud
viklingen af den individuelle lære- og udviklingsevne, herefter
den samfundsmæssige natur, og endelig den individuelle samfunds
mæssiggør else41 •

Trin 1: I dette trin - grundformen for det psykiske, sensibilite
ten - uddifferentieres stadig nye former for livsprocesser, men
virksomhedens signalformidlethed forbliver indenfor fastlagt
hedens ramme. Det drejer sig her om de simple orienterings
funktioner for rettet bevægelse i forhold til specifikke
omverdensforhold på den ene side, og på den anden side de hermed
forbundne simple emotionelle former, hvor organismen orienterer
sig ud fra aktuelt givne indre II spændingstilstande ll • Dette sættes
på begreb med, at organismen orienterer sig i forhold til
betydningsstrukturer i relation til deres behovsstrukturer - et
forhold der i sin udvikling fører til, at kommunikation med andre
organismer vinder stadig større betydning, hvilket fører til
opståelsen af en social struktur som fonnidlingsniveau mellem
enkeltorganismen og populationen~.

Trin 2: Det andet trin angår at det psykiske antager kvaliteten
af artspecifik lære- og udviklingsevne, samt de uddifferentierin
ger, der inden for denne modificerbarhed af den psykiske
kvalitet, kan fremvises. Med denne artsspecifikke lære- og

måde' .

41 Holzkamp trækker ved udledningen af ovenstående fire trin i det
psykiskes udvikling på en 5.trins metodisering for "dialektiske
spring II , en metodisering, der er fundet ved at reflektere over
overgangen mellem før-psykiske og psykiske livsprocesser. Det kan
ud. fra d.enne siges, at stående med en bestemt genstand, så drejer
det sig om:
A - For det første at påvise de realhistoriske dimensioner i
genstandens tidligere former, som den kvalitative udvikling
sætter sig igennem i kraft af.
B - For det andet må de obj ektive ændr inger i aenstandens
omve~1on~fvrh01d, dGr nødvcndiggør/mulig~c= ~n vidc=c~dvi~ling

af genstandens indre udviklingsmodsigelser, påvises.
C - For de~ tredje må det påvises, hvorledes genstanden med sin
nye funktion kan blive i stand til at bevæge sig igennem
tunktionsveksel (:det første kvalitative spring).
D - For det fjerde må det påvises, hvorledes den nye funktion kan
træde frem Som bestemmende funktion, hvilket er at se som
dominansveksel mellem de nye konkurrerende funktioner (den gamle
og den nye - det andet kvalitative spring) .
E - For det femte og sidste drejer det sig nu om en påvisning af,
hvorledes det nu opståede nye helhedssystem omstrukturerer sig
i forhold til den nye funktion, hvorved de gamle funktioner ikke
forsvinder, men indgår nye forbindelser. Og med d.ette femte
skridt er man tilbage i det første skridt, blot har man nu en
begrundet bestemmelse af den kvalitative egenart, som allerede
nu er i videreudvikling (s.78-81 i Grundlegung) •

~ S.83-120 i Grundlegung.
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udviklingsevne kan organismen gennem ontogenesen forandre sin
aktivitets funktionsgrundlag, hvilket svarer til at graden af
læreevne selv er "medfødt" - og det kOIl'\Jller til en individuering
af de artsspecifikke betydnings- og behovsstrukturer på den ene
side, og på den anden side til en udbygning af socialstrukturen,
der kan varetage denne nu artsnødvendige individualisering gennem
forskellige typer af understøttelsesvirksomhed4J

•

Trin 3: I dette tredje trin udvikles den artsspecifikke lære- og
udviklingsevne videre til en specifik menneskelig natur i
forbindelse med opståelsen og udviklingen af forfonner for
samfundsmæssigt arbejde (:først simple former for operering med
midler, herefter social værktøjsfremstilling/brug) • på dette trin
virker evolutionslovene om mutation og selektion stadig, men
disses virke ophæves som bestemmende i samme grad - og dette er
det Trin 4 - som den dyriske socialstruktur udvikles til en
overgribende samfundsmæssig sammenhæng. Dette sker som en
fraspaltning af det samfundsmæssigt-historiske fra den fylogene
tiske udviklingssammenhæng qua videreudviklingen af den sociale
værktøjsfremstilling og -brug til samfundsmæssigt arbejde,
hvorved den individuelle eksistens nu sættes som totalsam
fundsmæssigt formidlet, og dette sættes på begreb med individuel
samfundsmæssiggørelse«.

For det videre skal vi gå ind på trin 3-4, selVe antropogenesen,
overgangen fra naturhistorie til samfundshistorie. Og de 5 trin
er følgende:
Første analyseskridt: udviklingen af manipul~tionsevne med
midler, og individualiserert socialkontakt 1 de tropiske
regnskove. Det omhandler anvendelse af midler til fremskaffelse
af føde, hvor indrettelsen/anvendelsen af d.isse i sin videre
udvikling knytter sig til området af lærte socialforbund.
Andet analyseskridt: udviklingsmod.sigelser i steppe-biotopen:
tobenethed og aflastet brug af hænder; udviklingen af læreevnen.
Der begynder her at kunne tales om behov for deltagelse/sam
arbejde med andre før en indsigt i, om og hvorvidt det tjener ens
egne interesser. Og det kommer til et nyt funktionsniveau: lært
almengjort forsorg, hvorved den enkeltes bidrag til d.en frem
tidige sikrinq af livsopretholdelsen (gennem næringsfremskaff~l

se, beskyttelse mod fjender mv) objektivt tjener hele foroutHiets
overlevelsesinteresser. på dette funktionsniveau må d.en enkelte
også tilstræbe undgåelse af egne livstrusler gennem sit bidrag
til den kollektive sikring af behovstilfredsstillelse.
Tredje analyseskridt: Mål-midd.el-omvending gennem social
værktøjsfremstilling via dets inddragelse i funktionsdelte
aktiviteter i den almengjorte forsorg. Her ind.ledes den egentlige
samfundsmæssiggørelse , id.et d.et kommer til en funktionsveksel fra
den ind.ividuelle middel fremstilling og -benyttelse til social
fremstilling og social brug af værktøj. Til eksempel tilrettes en
stok ikke længere til fremskaffelse af en bestemt givet frugt,
men som middel til den almene mål frugtfremskaffelse, altså

~ S.121-157 i Grundlegung.

« S.159-356 i Grundlegung.
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5,3: SAMFUNDSMÆSSIG KOOPERATION (:arbejdsvirksombed):

5,2: FUNKTIONSDELT KOOPERATION (:social værktøjsbruq):

5,1: FUNKTIONSDELT KOORDINATION (:mål-middel omvendinq):

Skematisk skal vi" gørl~ følgende regning:

ad hoc
samfundsmæsssig
praksis

----> arbejdsvirksomhed

-> samfundsmæssig
reproduktion

individuel
-> reproduktion

/
/

/

\
\

\

-> produktion
/

/
/

/ ---->
\

\
\

\
-> kooperation

genstandsmæssig
virksomhed

ad hoc
samfundsmæssig
praksis

-> reproduktions form af
/ samfundsmæssigt arbejde

/
/

arbejds- __I ---------> praksisform
virksomhed \

\
\

\
-> bearbejdningsform af

individuel virksomhed

samfundsmæssige love, hvorved der træder en ny udviklingsretning
af helhedsprocessen frem. Denne retning er den tidligere
beskrevne - "uafsluttet proces af stigende samfundsmæssiggørel
se".

middelfremstillinq også til senere brug. Funktionsvekslen er
først tilendebragt, når midler tilopnåelsen af generaliserede
hensigter/mål træder frem som selvstændiggjort~ i forhold til
middelbenyttelsen som sekundært hjælpemiddel indenfor individuel
le aktivitetssekvenser. Middelalmengøreise er social almengøreI
se, hvilket samtidig er målet for ca;} kollektive forsorg til
forringelse af faren for fremtidige trusler og mangeltilstande
for societeten. Socialstrukturern overgår fra at være en
funktionsdelt koordination til at blive funktionsdelt koopera
tion.
Fjerde analyseskridt: Udviklingen af den sociale værktøjsbrug til
samfundsmæssigt arbejde gennem dominansvekslen af fylogenesen til
dominans af den samfundsmæssigt-historiske udvikling. Ifølge
Holzkamp er vi her fremme ved tærsklen til samfundshistorien . Den
tunktionsvekslen, Som er mellem middelbenyttelse og social
værktøjsaktivitet, fører i den videre historiske udviklingsproces
ikke kun til en dominansvekslen indenfor fylogenesen I men til et
dominansomslag indenfor helhedsprocessen selv, hvor det samfunds
mæssigt-historiske træder frem som selvstændigqjortstruktur på
den ene side, og på den anden side til en psykisk kvalitet af
individuel samfundsmæssiggøreIse. Dette foregår ved at social
strukturen - som det formidlende niveau mellem arten og den
enkelte, og som her har genstandensmæssig beskaffenhed
selvstændiggør siglog derved forvandler sig til en samfundsmæs
sig struktur. Hermed bliver det enkelte individs eksistens nu
totalsarnfundsmæssigt formidlet, hvorfor den menneskeliqe natur må
kvalificere sig til et biologisk grundlag for evnen til sam
fundsmæssig organisering af livserhvervelsen, altså som in
dividuel samfundsmæssiggøreIse. Frem til dominansomslaget må det
antages, at der er en " mellemfase ll , hvor der på den ene side er
forformer for samfundsmæssig produktion/arbejde, men hvor
evolutionslovene på den anden stadig virkede. Og disse forformer
gav selektionsfordele og virkede dermed tilbage på det biologiske
grundlag I der således gennem en kumulationsproces af genomisk
information udviklede den menneskelige "biologi II til en samfunds
mæssig natur, hvorved mennesket bliver det eneste væsen, der kan
- og må - opretholde livet gennem samfundsmæssig reproduktion.
Femte analyseskridt: Dette omhandler den stadigt voksende aktive
naturtilegnelse gennem genstandsmæssig indgribende forandring af
alm~~ f0rmål for livsoroduktionen. Det er en overgang fra
skabelsen og anvendelsen af glObale enhedsværktøj til frem
stilling af et arsenal af relaterede specialiserede værktøj styper
(knive, skeer, mv); det er en overgang fra værktøjsfremstilling
"per handt! til fremstilling af værktøj til værktøjsfremstilling;
det er udvidelse af værktøjsfremstilling til værktøjsformidlet
skabelse hhv forandring af bredere livsomstændigheder sam klæder,
huse I veje; det er også overgangen til udnyttelse af naturlove,
fx anvendelsen af løftestangsprincippet; det er beherskelsen og
udnyttelsen af ilden; og det er opfindelsen af deciderede
jagtinstrumenter SOm bue og pil. Nu træder det samfundsmæssige
frem som samfundsmæssig kooperation. Og for den endelige udtræden
af fylogenesen har vi overgangen fra okkupationsdrift ((jagt og
bærsamling) til produktionsdrift (kvæghold og agerbrug), hvorved
det samfundsmæssige livsprincip om bestemmelse af livsmjdler og 
betingelser gennem almengjort kollektiv forsorg endelig kommer
helt "på begreb". Naturen bliver nu en samfundsmæssig omverden,
hvilket også markerer overgangen til dominansen af indre
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5 1 4: SAHFUN1)SFORM (:SAMFUNDSHISTORIE):
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\
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->individuelle bearbejdningsforhold
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i \
l reproduktionsforhold
: I \
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i I
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SAMFUNDSHISTORIE SOM SAMFUNDSFORMENS
SELVSAMFUNDSMÆSSIGGØRELSE (:samfundsformens
strukturelle selvudvikling; og samfundshisto-
rie som almengjort arbejde, der almengøres gennem
menneskelig virksomhed - for kun gennem ar
bejdets udvikling kan samfundshistorien virke
eller eksistere):

SKED 5 1 5:
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Det centrale er, at det sidste - det femte analysetrin, hvor
udviklingsretningen uafsluttet proces af stigende samfundsmæssig
gørelse - i sig selv medfører en omstrukturering af systemet,
idet det omstrukturerer sig efter den nye funktion: funktionen
bliver selv til organ for videre udvikling (jvf metodetrin E).
Dette giver sig også ud fra, at udviklingsretningen "uafsluttet
proces af stigende samfundsmæssiggørelse ll etablerer sig allerede
som udviklingsretning ved den fuldt udviklede funktionsveksel
mellem middelbenyttelse og social værktøjsbrug , altså når den
sociale værktøjsfremstilling står "på egne benll. I forlængelse
heraf er der tale om dominansomslag ved gennemsætningen af
produktionsdrift - oVerfor okkupationsdriften: jagt og nomade -

og dette er samtidig overgangen til det femte skridt, idet det
nye helhedssystem omstrukturerer sig ift den dominante funktion,
hvorved der træder en ny modsigelse/udviklingsretning frem som
bestemmende. Nu vil det enkelte individ blive født ind i en
struktur af samvirkende menneskelige kollektiver, af "associerede
producenter". Dette er tegnet ind i skema 5,5:

Af ovenstående fås som fundamental analyseenhed på samfundsmæs
sigt niveau 'den praktiske formidling mellem kollektivt arbejde
og personlig virksomhed', med strukturen produktion, konsumtion,
distribution og udveksling4j

: på det sociologiske niveau som
samvirket mellem kollektiver/kollektivgrupper i retning af
arbejdets almengøreise gennem personlig virksomhed; og på det
individuelle, det psykologiske niveau, Som virksomhedens
almengørelse gennem kollektivt arbejde.

Samlet lærer vi - i fo:.-bindelse med klassepsykologiens paradoks 
at indførelse af II se lvsamfundsmæssiggørelse ll trækker begrebet om
'bevidst sanselig virksomhed' med sig som det grundlag, hvorudfra
selvsamfundsmæssiggørelse udvikler sig. Og dette begreb må være
vores andet grundbegreb.

3. DEL III: BEVIDST SANSELIG VIRKSOMHED SOH ANDET GRUNDBEGREB.

Begrebet om 'bevidst sanselig virksomhed' er begrebet for det
menneskelige individs fundamentale eksistensform Som person
lighed. Det træder frem som en nødvendig psykisk-individuel
dannelse med den fulde gennemsætning af det samfundsmæssige, og
den hermed satte totalsamfundsmæssige formidling af den in
dividuelle eksistens, og som en løsning på adskillelsen mellem
samfundsmæssige mål, og den subjektive opfattelse/overtagelse/re
alisering af dem. Denne adskillelse tvinger nemlig individet til

~ For disse fire elementer, der kan ses som led i en totalitet,
forskelle indenfor en enhed af samfundsmæssig produktiv koopera
tion, se s.214 i Marx: IIBidrag til kritikken af den politiske
økonomi. Indledning fra Grundrids u , Rhodos 1974.
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SKEMA 6: FRA KILDE TIL KONSTITUTION (en Gramsci-kategori~).

Sa:1l1.1E:t kan vi sige, dL deJ I ctlnlene psykCJlogi - udfc.:.."':'del:,;;en af den
bevidst sanselige virksomhed som grundlag fOr udviklingstendensen
selvsarnfundsmæssiggørelsE! - nok har fundet sted fra plan til rum,
hvad der sker når den sociale værktøjsproduktion står på egne ben
som almengjort arbejde - det er overgangen fra okkupationsdrift
til produktionsdrift men selve forholdet mellem 'bevidst
sanselig virksomhed' og 'selvsamfundsmæssiggørelse' er ikke
blevet objektiveret tilstrækkeligt i dets overgang fra eller
dialektik mellem lokal og stedbundet til universel produktiv
kooperation. Samlet kan vi sige: indenfor en rumlig og plan
produktiv kooperation har der udviklet sig lokale og stedbundne
forhold, der ikke bare ikke har bidraget. til udviklingen af

at kunne forholde sig oyergribende til sin egen forholden sig til
dets eksistensbetingelser.
For individet betyder mulighedsforholdet til de samfundsmæssige
m~l, at den menneskelige eksistens må kunne kvalificere sig selv
til at kunne varetage højere, overgribende subjektfunktioner i
virksomheden, og dette indre moment er, hVad der skal betegnes
p'ersonllgheden. Mennesket må altså - qua dets samfundsmæssige
eksistens - kunne forholde sig overgribende både til dets
objektive omverdensbetingelser og til dets egne subjektive
forudsætninger.
Og med Leontjev kan vi sige, at vi bliver til personlighed i det
omfang, vi bliver subjekt i de samfundsm~ssige relationer, vi
realiserer gennem den virksomhed vores bevidsthed formidler. vi
får derfor følgende grundforhold for den almene psykologi:

SKEMA 7: PROBLEMET SOM ET PROBLEM MELLEM LOKAL OG STEDBUNDEN
LØSNING AP SAMFUNDSMÆSSIGE OPGAVER OG UNIVERSEL.

UNIVERSEL,,,,,,
------- l ---------------> GLOBAL,,,,,,
LOKAL OG STEDBUNDEN

RUMLIG
oG
PLAN

så det er tvinger opståelses-paradigmet igennem som historisk
faktum; er at finde i lokale og stedbundne løsninger, der ikke
samtidig er universelle og omvendt: i gennernsætningen af
universelle løsninger, der ikke samtidig er lokale og stedbundne
løsninger. Der er her det menneskeliges eksistens i kraft af
medmennesket kan suspenderes - og dermed stille sig i vejen for
globalt samkvem. og dette er også arnestedet for det, der er endt
med at kalde sarnfundsenheder og hvert enkelt individ til orden
under ydre magter, som samtidig er selve udgangspunktet for
samfundsmæssiggøreIsen. Dette er så også en suspension af
selvsamfundsmæssiggørelse som faktuel potentialitet.
Det kan også siges på den måde, at der kiler sig noget ind mellem
bevidst sanselig virksomhed og selvsamfundsmæssiggørelse, som
ikke lader sig forandre - eller som bærerne heraf ikke ønsker at
få kastet indsigt på - selvom det er kommer fra den egen
samfundsmæssige indgåen. Som begreb herfor skal bruges 'fremmed
samfundsmæssighed'. Det er følgend~skema I:

universelle globale samfundsmæssige forhold, men som tværtimod
har almengjort sig selv som ydre magt; og ligeså omvendt: en
påtvungen ydre magt har ikke kunnet imødegås gennem en over
gribende og lokalt og stedbunden udviklingsbestræbelse. Man kan
også sige, at der er blevet skabt en uopdragelig opdr~ger, som
det ikke har været muligt at komme fri af!

\L \
selv- ,,
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\ gøreise / /

, Den,
\ \---------------/ /
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\ /

, -->historiske,
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,,
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\ ------/
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,
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\
,

/,,,
bevidst sanselig virksomhedKILDE:

KONSTITUTION:

46 Jvf s.lBB-90 i Gert Sørensen: "Gramse i og den moderne verden".
Museum 'l'useulanums Forlag 1993; samt A.Gramsei: IIFængselsop
tegneIser I og II", Museum Tuseulanums Forlag 1991.
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SKEMA 8: STAT OG PRIVATEJENDOM SOM FREMHED SAHFUNDSMÆSSIGGØRELSE:
SAMFUNDSKÆSSIGG0RELSE FRA OVEN (:IDEOLOGI, IMAGINÆRT
~FÆLLESSKAB):

vi stiller derfor spørgsmålet: hvad er det, der ikke er blevet
almengjort som genstand for samfulIusmæssigt ar;"'?jde i d,""JIJI~
overgang men som tværtimod har vendt sig mod selve tendensen til
selvsamf~ndsmæssiggørelse.Ledetråden til et svar herpå ::":i.gger i,
at menneskets eksistens, der kun er givet i kraft af medmenne
sket47 er blevet suspenderet af udviklede forhold indenfor
samfundsformen selv.

Samfundsmæssiggørelse indenfor denne form er kun mulig gennem
besættelse af sin egen udleverethed, dvs gennem selvfascination,
hvor det almene udtryk herfor er 'sansen for at have' (Marx),
eller private;endomsbegæret. Det kommer af, at når man end ikke

~~~g~t ~l~e~l:~~e~: ~tft:ei~v:o~fm~~~:s~er~ifgtt,v:::~;,ej:r:~a~:~
heraf er et 'must'.
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SKEMA 9; ARBEJDSVIRKSOMHEDEN SOM PUNKTIONEL SELVUDVIKLENDE
STRUKTUR:

standpunktet af bevidst sanselig virksomhed

Og hvad er så det for sociale grunde, der begrunder etableringen
af ikke-plant funderede organisationsstrukturer~9?

se - så er det springende punkt at finde der. hVor der er blevet
skabt sociale strukturer. der suspenderer den bevidst sanselige
virksomhed som overgribende samfundsmæssigt forhold. Dvs når man
- af grunde ift et givent kollektivt-personligt problem - har
forbigået at stille sig på et bevidst sanseligt virksomt
sta~dpunkt med selvsamfundsmæssiggørelse som perspektiv (skema
7). Nogen har mac sat sig selv eller andre ind som problemløs
ningseenter, uden at bevægelsen er gjort bevidst med som
forandring, hvilket er at ophæve kooperativ indflydelse og
kontrol til"nogens" centersuverænitet48 • Klassekampens historie
starter altså med udviklingen af overbygningsstrukturer/organisa
tionsstrukturer, der bygger på forlangt eller påkrævet kraft og
kompetence, fremfor tilstået, frivilligt og bevidst overgivet.
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4. AFSLUTNING: "SELVFØLGELIGHEDENSIl KERNE.

Når den virksomme struktur, både indenfor det samfundsmæssige og
det individuelle, er arbejdets struktur den kooperative
produktion af livsfornødenheder gennem bearbejdning af genstande
via midler ud fra liyspraktiske interesser om eksistensvaretagel-

47 Jvf Marx i IIØkonomi og filosofi".

Det kan Være af uvidenhed, det kan være af fejhed eller det kan
være af mangel på moral, hvilket indenfor psykiatrien og

48 Jvf intro-oplægget "Solidaritet og afværge II iIILOKALE TEKSTER II ,

Forum Kritisk Psykologi nr.8, 1993.

49 Indenfor IIprojekt Ideologie Teorie" benævnes disse første
former for magt IIproto-ideologiske fænomener".
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psykologien primært er sat på begreb med det psykopatiske. Det
kan altså komme i stand både på det ubevidste plan og på det
bevidste plan.

Man kan sætte noget i Værk som løsning af et problem, men den
viden man har er ikke tilstrækkelig. Det kommer ikke til en almen
løsning, men tvært imod til produktionen af utilsjgtede bipro
dukter, det være sig spild af ressourcer eller konflikter mellem
mennesker. og problemet kommer ind, hvis man af fejhed ikke
ønsker at identificere disse utilsigtede biprodukter som en fØlge
også af ens egen hidtil manglende "kompetence". Og sniger man sig
vedvarende uden om' dette opsamlingsarbejde, så vil de utilsigtede
biprodukter blive identificeret som en art "IeVende naturfor
hold".
Problemet kan også komme ind fra kollektivsiden, hvis man overfor
uvidenhed og fejhed undlader at gribe ind overfor den enkelte af
angst for at skulle træffe nødvendige konsekvenser. Det er at 'se
igennem fingre med', fremfor som kollektiv 'at se omstændig
hederne i øjnene' som de er.
Om det er fra den personlige side eller det er fra den kollektive
side, så er uvidenhed og fejhed dog ikke nok til at gå over
grænsen, hvor den anden ikke er et menneske længere. De konse
kvenser, der trækkes, er da også, at man adskilles ved at de
involverede trækker sig fra hinanden.

Et kollektiv kan også skabe - af mangel på viden og mod 
individer, der symptomatisk ikke kan finde ud af at begå sig med
de regler og normer, der altid er for varetagelsen af hver
enkelts personlige integritet. Med dette er der tale om
karakter- eller personlighedsafvigelse - eller mao: psykopater 
som psykiatrien og vel også psykologien har givet op som i store
træk ubehandlelige.
Ud fra den tankegang, der ligger i denne tekst, kan pSYkopater
bestemmes som individer, hvis karakter- og personlighedsstruktur
ikke er blevet dannet som en levedygtig arbejdsstruktur, men hvor
der tværtimod har udviklet sig en struktur, der bare ikke virker
som selvbevægelse, hvilket finder sted, når der knyttes for
bindelser mellem genstande, midler og livspraktiske interesser,
der ikke kan virke, men hvor elementerne kun kan gå imod sig
selv, fordi de tilhører ufort::nelige kategori-klasser, samtidig
med at de dog er blevet konnekterer sanseligt som livsbiografisk
forhold. Fx at ville tømme en spand vand med ild. I så tilfælde
fås individer, hvor det følelsesmæssige punktuelt eller OVer
gribende ingen subjektiv styring antager eller kan antage. Den
mest udbredte psykopati-definition er da også: 1 Ringe
frustrationstærskel ; 2 - Acting-out på relativt små foran
ledninger; og 3 - Som følge af 1 o~ 2 vil der opstå mange sociale
og interpersonelle vanskeligheder 0. Der ligger heri, at ubehag
forvandles til impulshandl inger , hvad der adskiller psykopater
fra neurotikere, der med deres stærke "Jeg II kan fortrænge
driftsimpulser og aggressive fantasier til karakterforstyrrelser ,

50 Jvf s.408-17 i Welner mfl: "Psykiatri - en tekstbog", FADL
1985.
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til angst eller til et andet neurotisk symptomSI. psykopatier
defineres også som "varige karakterafvigelser af ikke-psykotisk
natur" dvs sindssygdom uden hallucinationer og vrangforestil
lingerh. Definitionen af psykopati stammer fra helt tilbage til
Pinel, i starten af ISoD-taler, og som havde iagttaget Ilsindssyge
personer, som aldrig frembød tegn på læssion af intellektet, og
som var domineret af en slags følelsesmæssigt opgør, som om det
alene var de følelsesmæssige egenskaber I der var angrebet" •
Overfor dette fænomen har man også langt ind i det 20.ende
århundrede brugt betegnelse umoralsk sindssygdom", hvorved man
forstod at mennesker kunne have moralske defekter, eller at
nogen v~r konstrueret således, at der var et moralsk område i
dem som kunne være mangelfuldt eller svært beskadiget.
Af 'denne grund er psykopati-begrebet da også gennem tiderne
blevet stærkt kritiseret for at være udtryk for "klassesamfundets
behov for med en diagnose at kunne stemple og affærdige personer,
der har afvigende opfattelsen}).

For det videre skal jeg indføre en yderligere skelnen indenfor
det psykopatiske områd_e: nemlig en skelnen mellem psykopaten,. som
bare ikke kan styre sine impulser - handlinger foregår ubeVldst
intenderet - og sociopaten, der bevidst intenderet handler mod
andre mennesker, som var de hans eller hendes pr~vate ejendom,
altså personlighedens egen forlængelse, og som lkke ser-noget
medmenneskeligt problem heri.

Psykopaten er - ud fra det tidligere - at se som skabt a~ socialt
uvirksomme og kategori-fejlende strukturer, som det lkke har
været muligt at undgå selv at overtage på sin måde. Som sådan er
psykopaten skabt af en kollektivsammenhæng i krise - ligesom en
allerede skabt psykopat kan sætte krise i ethvert kollektiv - og
i krise stresses medlemmerne op mod hinatlden. Fremfor motivation,
naturligt givet ud fra tilstedeværelsen af den TT1ulige realisering
af enheden mellem problemudvikling, -formulering og -løstling~,
så træder som psykiske handleberedskab viljen frem, hvilket sker
på niveauet af personlighedens kerne - jeg-et - idet man er
tvunget til i enhver situation at forholde sig såvel taktisk som
strategisk til magt-afmagt uden at en løsning herpå kan komme på
:'.:!.!'1'''mg"i art samfl,.mds.:!.~ssig bcg:!:'eb f~~ cen sel'.,5S. Ai: fung<:>t"~ r.?>.
viljen; uden at se løsninger forude og se forholdene blive
forværret, er også øt havne i en tilstand af forøget suggestibi
litet, hvor ekstase og frygt-forestillinger kan træde frem som

51 Jvf 5.263-67 i J.Culberg. "Dynamisk psyJdatri ll , Hans Reitzel
1990.

52 Jvf s. 29 i Strømgren : "Psykiatri", Munksgaard 1976.

53 Jvf Cullberg 1990.

~ For denne tre-enighed, se R.Seidel: "DenkenII, Campus 1976.

55 Jvf s.178 og 278 i undertegnede: "Terapi, samfundsform,
subjektivitet", Speciale KUA 1986.
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selvstændiggj crte perceptive billeder, altså selvsuggestion56 ,

hvor de fejlagtigt antages at komme udefra, hvorved de også får
eller kan få en selvbekræftigende eller selvopfyldende profeti.
Det er ikke utænkeligt, at psykopater er kommet på sporet af
denne - i egen sociale kollektiv fundamentale interpersonelle

logik, der omhandler at mennesker under pres er åben for
suggestion, og dermed kan styres mod deres bevidste vilje, og
dermed frivilligt eller ufrivilligt er trådt ud af psykopaten og
ind i sociopatens eksistensform. Herved dannes der en bevidst
krænker i menneskelig form, dys en tyran, despot og en diktator
i samme figur, hvis magt hviler på de andres afmagt. Men med
dettes samfundsmæssige etablering som overbygningsforhold/organi
sationsstruktur kommer det også til, at det kommer til at danne
social norm, at medmennesket vedvarende suspenderes af den
historiske scene. Dette ser jeg som den dybeste grund til
udviklingen af de første slavesamfund, og som grunden til
fraværet af en kollektiv bestræbelse på at sætte tilfangetagne
fjender eller "frivillige" slaver fri igen. Begrebet 'emancipere'
er da også et begreb, der er knyttet til slavefrigørelse/
frisætteIse.
Grundlæggende er ovenstående at forstå som en til et herre-knægt
forhold - der er startet gennem psykisk manipulation - og som en
kollektiv anordning fører det endvidere til, at viden bliver
noget eksklusivt, noget man skal indvies i af magten, herren,
selv, og hermed er vi fremme ved filosof iens opståen som
selvstændigt medium.
Centralt i udviklingen af 'fremmed samfundsmæssighed' står altså
utilsigtede biprodukter af samfundsmæssig kooperation, der ikke
identificeres $om naturlige produkter af et givent kollektivs
reproduktionsforhold og/eller personlig bearbejdningsforhold, og
som ikke samles op som genstand for almengørende arbejdsvirksom
hed. De utilsigtede biprodukter bliver hermed til substanser
mellem mennesker, substanser man søger at forlige sig med som
naturforhold. Herved sker der en afhændelse af sin egen samfunds
mæssighed, idet de samfundsmæssigt utilsigtede biprodukter
forlægges ind i det sociale som naturlig fremmedbestemthed, som
nogen så har samlet op, til brug for egen sociale overlevelse
og/eller integration.
Dette vil igen sige, at overgangen fra plan og rum til globalitet
ikk'!:' fi.:ni)pT.' sted - el18r k?'.!1 fi::l.de ~ted - nå:::- der er tJ'et til
samfundsmæssige reproduktionsforhold eller til personlige
bearbejdningsforhold! hvor d~!"l bevidste sanselige virksomhed ikke
som udviklingsbevægelse har kunnet gøre bevægelsen med som
forandring. Det er når man har prøvet at forstå og beskrive
naturforhold - for at kunne handle i forhold til dem - selvom
disse retteligt var producerede samfundsmæssige forhold.
Problemet er: forkert identifikation af samfundsmæssige be
grænsninger med naturforhold. En psykopatisk struktur kan dog
skelnes fra naturforhold ved det karakteristikum, at det ikke er
muligt at gå på grænsen mellem sig selv og strukturen, men at man
hele tiden falder ned i den, eller slås væk af den. Heroverfor må
enhver bestræbelse have - for ikke at falde under psykologiens
genstand - det karakteristikum, at bevægelsen kan gøres med, dvs

5~ Jvf s.7 i bind 5 og s.12-14 i bind 6 A.Lehmann: "Overtro og
trolddom", Thanning og Appel 1968.
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der skal være fuld bevidsthed på, og bevægelsen skal samtidig
forandre.

For den videre historie ind og op igennem klassesamfundet betyder
det, at andre kan videreføre sociopatens styrende funktion i
herredømmestrukturen, uden selv at være skabt på forhånd 50Th
sociopat - for efter sociopaten står der nu den plads ledig, der
hidtil har holdt sammen på "samfundsenheden".
og med udviklingen af kapitalismen fås der en generel sociopatisk
struktur, som man som enkeltperson enten må alliere sig med, og
så leve lidt i sin egen selvskabte fritid, på den gode viljes
intention om at handle humant alligevel, eller fundamentalt at gå
imod! hvor dette sidste, hvis det bæres af social indignation
eller bevidst anti-kapitalistisk bevidsthed, er ensbetydende med
kriminalisering som "indre fjendell.

Jeg skal her gøre den antagelse, at dette enten-eller har den
særlige form, at det også idag er upåagtet som Ildet springende
punktll. og det vil også være sådan, at dette punkt helt sikkert
er fundet af mange, men også at det som overgribende anknytnings
punkt stadig lader vente på historisk overflødiggørelse gennem
kooperativ udvikling af de generelle samfundsmæssige forhold.

spørgsmålet er nu hvordan? Og spørgsmålet må besvares på niveauet
af overbygningsforhold , dvs på det ledelsesmæssige og styrende
niveau.

Indenfor arbejdslivet er der intet problematisk i at falde under
med-menneskelighed. Det ligger i lønarbejdet, at man sælger ikke
bare sin arbejdskraft, men sin eksistens et givet tidsrum, og
forholdene her, og udbyttet, bestemmes gennem kontrakter mellem
"1ige og frie menneskerll. sådanne kontrakter er en del af
klassekampen, og de forhandles ud fra styrkeforholdet herimellem.
Indenfor arbejdslivet er der kun begrænset plads til enhver
psykopat, for de formår kun i en vis grad at overholde de
kollektive regler, samtidig med at de konstant skaber konflikter
omkring sig. Der er dog overmåde god plads til sociopaten, når
denne ~~ttcr ~in ~ktivitet cpa~ i hie~arkie~ ~g ~d ~~d a~~~e epa
de nærmeste kollegaer, men så er personen også en guldgruppe for
virksomhed~~, selvom der dog også er et vist etisk omdømme at
tage hensyn til, for overlevelse i det lange løb. Men alt dette
kan - og det gøres - pakkes ind i rentabilitet, effektiviseringer
mv. Faktisk har arbejdslivet brug for mennesker, der kan leve i
og med en sociopatisk struktur, selvom denne i en vis afledt
forstand tvinger psykopatiske strukturer frem i dem selv som
"ventiler ll

•

Indenfor arbejdslivet står kampen om økonomisk demokratisering,
men forudsætningen herfor er universel lokal og geografisk
selvforvaltning, hvor behov og ikke profit styrer; og uden dette
som basis er der ingen virksomheder, der vil grave sin egen grav,
dys gøre sig urentabel i konkurrencen. Dvs: der skal ikke
forventes alverden - for magten kan ikke demokratisere sig selv.
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Udenfor arbejdslivet er reglerne af en anden art. Det er regler
der alene er givet mellem den enkelte som privatindivid og
staten. Og her vil regelbrud - der opfanges - blive sanktioneret
på den ene eller den anden måde, afhængigt af arten og den
kulturelle modus. Modsat psykopaten har sociopaten her store
muligheder for at undgå sanktioner i det lange løb.

Det tredje forhold er at organisere modstanden mod systemets
generelle psyko- og sociopati i perspektivet 'befriede områder',
altså selvforvaltning i det små, der kan blive til det store
universelle - hvad,der er det eneste mulige perspektiv, når det
omhandler nedbrydning af magt. Befriede områder vil da være
områder, der skabes for og af mennesker med en bevidst politisk
anti-kapitalistisk holdning. Befriede områder vil imidlertid også
være områder, der virker som magnet på apolitiske psykopatiske
personer r der lider under sanktioner pga deres symptomatiske
regelbrud i det ualmindelige samfund". For psykopaten her vil der
være tale om en flugt ind i, hvad man ønsker at skabe: en
apolitisk anarkistisk sammenhæng, hvor den kloge snyder den
mindre kloge, hvor den stærke kan udnytte den svage. Men samtidig
vil befriede område tiltrække sig sociopaters opmærksomhed - de
er nemlig deres grundlæggende fjende.
I befriede områder vil det hermed komme en modsigelse mellem det
apolitiske og det politiske. som i den grad dette løses gennem en
fælles politisering af det befriede områdes status i forhold den
totalsamfundsmæssige proces, blot vil støde på mere overgribende
sociopatiske strukturer igennem de personer, der indenfor magten
og arbejdslivet bærer disse som deres egen karaktermaske. Og har
man ikke løst problemet om den apolitiske psykopat i egen basis,
og problemet om sociopaten i den givne overbygningsstruktur for
det "befriede område II , så er man et let offer - for magten udenom
een vil kunne bruge at stemple den politisk aktive som den
egentlige psykopat. Det, der tæller er, om magten udenom een kan
regne med een, og hvis ikke er man ekstremist, en politisk
psykopat, som magten uden om vil gøre alt for at eliminering.

Derfor er psykopati-begrebet så ubehageligt at berøre eller blive
berørt af. Det er magtens stempel! Men ubehageligheden må aldrig
forhi.'nrlrE'!~ at lTIa.... af a ...qst for selv at blive magt, lader :;ig
udslette af sociopater. Det er nemlig dem, der skal identifl
ceres, og deres betingelser for fortsat virke fjernes. Overhove
det deres eksistens peger på grundforhold i basis, der ikke er
blevet løst som kollektivt arbejde.

Opsamlende kan det nu siges, at gås der imod klassesamfundets
reproduktion på de tidligere beskrevne måder - at indtage rum, at
udholde konflikter, og at holde trang og tvang i bevægelse,
hvilket kun kan gøres i bestræbelsen "befriede områderII, altså at
skubbe magten ud af de mellem-menneskelige relationer, hvor man
er - så er det kun et spørgsmål om tid, inden de involverede
støder på psykopatens indre eksistens, og sociopaten som ydre
grundforhold. Ved man ikke dette, så tages man på sengen.
Udgangen af klassesamfundet er derfor nedbrydningen af de
sociopatiske strukturer generelt i samfundet; det er ophævelsen
af de sociale strukturer, hvor mennesker ikke har slået sig
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saIl\lTlen for at gøre verden beboelig, og det er opbygningen af
samfundsmæssige forhold, der kan tage over.
og dette vil også sige at tage kampen tæt på kroppen ved ikke at
afstå fra social virksom bevidsthed og ved ikke at opgive sin
egen sanselige historie - hvad der var en, godt nok restriktiv
mulighed i ursamfundet, men som idag og dengang kun fører ind i
magtens egen reproduktionsloge. Det er at imødegå den stadige
krænkelse - det at blive låst til den eksisterende umenneskelig
hed - fra et bevidst sanseligt virksomt ståsted.

KøbenhavnjNørrebro.
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20. KRITISK PSYKOLOGISKE SEMINAR 4.-6. MARTS 1994.
SKITSER TIL OPLÆG OM "GRUNDPROBLEMER I PSYKOLOGIEN".
- tillæg til oplæg om samme.

SKEMA 1: KLASSEPSYKOLOGIENS PARADOKS.

AKTUEL SAMFUNDSHISTORIE:
Klassekampens historie

-----_/\_-------
/ \

Naturhi
starien
----->
og dyr
menneske
overgangs
feltet

Gamle dage,
antikken;
den --->
almene
psykologi
forsvandt

Feudalismej
kapitalis
me:
psykologien
som viden
skabelig
disciplin
opstår.

Opståelses
paradigmet:
psykologien tabt
ind i filosofien,
og genfundet
gennem eksperi-

--> mentet: mennesket
som enten subjekt
alene for sig selv,
eller alene objekt
for sin egen sam
fundsmæssige
historie.

FØRSTE LØSNINGSSKRIDT: AT STILLE SIG pA STANDPUNKTET AF 'SAN
SELIGHEDEN SOM GLOBALT PROBLEM FOR HVER AF OS', HVILKET KUN ER
MULIGT GENNEM DEN PARTIELLE, HALVE OG HUMANT ABSTRAHERENDE
MENNESKELIGE PERSONLIGHED.

SKEKA 2: AT IMØDEGÅ OPSTÅELSES-PARADIGMETS REPRODUKTION SOM
PROBLEMET OM IMØDEGiELSE AF KLASSESAMFUNDETS
REPRODUKTION - ELLER AT HOLDE DEN USMINKEDE SANDHED
FOR ØJE, DVS." AT VÆRE NØDT TIL".

Samfunds-
--------->
historie

KLASSE
SA.;TFUNDE'fS
OPSTAA:

startprocesser:
1 - modsigelser

begraves;
2 - modsigelser ----->

forhimles;
3 - modsigelser

antagoniseres

KLASSE
SAMFUNDET
IMØDEGÅS
INDEFRA:

Bevidste brudprocesser:
l' - at indtage rum
2' - at udholde konflikter
3' - at holde trang og

tvang i bevægelse.

NÆSTE PROBLEM: AT PERSPEKTIVERE GENNEM SELVSAMFUNDSMÆSS IGG0RELSE.
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SKEMA 3: SAKFUNDSHISTORIEN pi EGNE BEN.

TREDJE OPGAVE: AT BEGRUNDE SELVSAMFUNDSMÆSSIGGØRELSE I SELVE
GENSTANDEN FOR VORES AKTIVITET. OG MÅ SAMTIDIG KONSTATERE, AT DEN
FØRSTE SAMFUNDSFORMS SELVSAMFUNDSMÆSSIGGØRELSESTENDENS IKKE VAR
TILSTRÆKKELIG TIL AT BEFORDRE EN OVERGANG FRA KOOPERATIV
PRODUKTION I PLAN OG RUM TIL GLOBALITET, IDET STAT OG PRIVATEJEN
DOMMEN BLEV DET GLOBALE.

Samfundsforrn

SKEMA 4: EN FØRSTE HISTORIEOPFATTELSE.

I
-1-
\ I
\ I
\ I
\1

individuel
samfundsmæs
siggøreIse
ud fra en
samfundsmæssig
natur.

a: objektivt bestemte historiske
livsbetingelser.

b: betydnings- og handlesammenhænge
c: subjektive handlegrunde
d: psykiske dimensioner ved hand

leevne/befindende
e: det biologisk fysiologiske

niveau
\

\

I
I,,,,

< ,,,,

,,
fami- /
lie /

\ I STORGRUPPE
\01

uafsluttet proces
af stigende sam
fundsmæsiggørelse

samfundshistorien ----------->
I

/0\ /:selvstændiggørelse
/ \ / af socialstrukturen.

I I I
/Dyr- /værk-
Imenneske- --->tøjs-produk- >
Iovergangs- \tion
Ifeltet \_
I \_,,,,,,
\

De fem individual
videnskabelige
kategoriniveauer
(Holzkamp 83 I

5.356)

naturhistorie
--------------->--------> Selvsamfundsmæssiggørelse

1*\
1_\

/ /0, - ,, ,, ,, ,,,,,,, ,
\-\Q
\ /
\*1

Naturhistorfen
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SKEMA 5,5: SAKFUNDSHISTORIE SOM SAMFUNDSFORHENS
SELVSAMFUNDSMÆSSIGG0RELSE (:samfundsformens
strukturelle selvudviklingi og samfundsbisto-
rie som almengjort arbejde, der almengøres gennem
menneskelig virksomhed - for kUn gennem ar
bejdets udvikling kan samfundshistorien virke
eller eksistere):

SJETTE OPGAVE: LOKALISERING AF PROBLEMET MED INDTRÆDEN I
KLASSESAMFUNDET - OG DERMED GRUNDEN TIL OPSTÅELSES-PARADIGMETS
STADIGE REPRODUKTION I FORHOLDET/DIALEKTIKKEN MELLEM PRO
BLEMLØSNING PÅ LoKAL OG STEDBUNDEN VIS OG pA UNIVERSEL.

SKEMA 7: PROBLEMET SOM ET PROBLEM HELLEM LOKAL OG STEDBUNDEN
LØSNING AF SAMFUNDSMÆSSIGE OPGAVER OG UNIVERSEL.

arbejds-
--------->
virksomhed

kollektivt
arbejde

: \
: reproduktionsforhold
: / \

praksis praksisform ->
: \ /
l bearbejdningsforhold
: /

personlig
virksomhed

arbejdsvirksornhed
RUMLIG
OG
PLAN

UNIVERSEL,,,,,
"------- I ---------------> GLOBAL,,,,,,

LOKAL OG STEDBUNDEN

FEMTE AFLEDEDE OPGAVE: INDFØRELSEN AF BEGREBET SELVSAMFUNDS
MÆSSIGGØRELSE TRÆKKER BEGREBET OM 'BEVIDST SANSELIG VIRKSOMHED'
MED SIG.

SKEMA 6: FRA KILDE TIL KONSTITUTION (en Gramsei-kategori).
SYVENDE PROBLEM: NOGET SAMFUNDSMÆSSIGT UDVIKLET GRIBES IKKE SOM
GENSTAND FOR ALMENGØRENDE ARBEJDSVIRKOMHED.

Den
<--natur
-->historiske

virkelighed

/
/

/
/

/

\ ,,,,,,,,,,,,,,,,
------/

virksomhed

\L
selv

samfundsmæssig-
gørelse /

\---------------/
\

\
\

\
\

\
\

\ /
\ li \ /
\ l /
\ l /,,

bevidst sanseligKILDE:

KONSTITUTION:



SKEM)" 8: STAT OG PRIVATEJENDOM SOM FREJDIBD SAMFUNDSKÆSSIGG0RELSE:
SAMFUNDSKÆSSIGG0RELSE FRA OVEN (:IDEOLOGI, IMAGINÆRT
.FÆLLESS~) :

Den
<--natur
-->historiske

virkelighed

KONSTITUTION;

KILDE:

(

6

stat og privatejendorn
som tvungen intentions
tilskrivning:

II
II

_11-
\1 I I \

selv- II J
samfundsmæssig- :

\ gørelsej / / t
\ \----------11 --I I :
\ II I:
\ I I I :

\ : ---- t / l
\ :
\ ------1
\ I
\ I: \ I
\ : /

\ J /,,
bevidst sanselig virksomhed
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OTTENDE OPGAVE: INDTRÆDEN I KLASSESAMFUNDET PGA UVIDENHED OG
FEJHED SOM NØDVENDIG, MEN IKKE TILSTRÆKKELIG FORUDSÆTNING. DER
SKAL OGSÅ VÆRE EN SKABT IlBEDRAGER ll TIL STEDE: PSYKOPATENS SEJR
SOM CENTERSUVERÆN, OG HERMED SKABELSEN AF SOCIALE STIER FOR UD
VIKLINGEN AF EN GENEREL SOCIOPATISK SAMFUNDSSTRUKTUR - MODSAT
UDVIKLINGEN AF ALMENGJORT ARBEJDSVIRKSOMHED.

SKEMA 9: ARBEJDBVIRKSOMBEDEN SOM FUNKTIONEL SELVUDVIKLENDE
STRUKTUR:

Perspektivet selvsamfundsrnæssiggørelse

1\
I

I
middel' I - - genstand'

\ I I
\ I I

\ I I
middel .- - \ I -1- - • genstand

\ \ I I I
\ \ II I

\ o Problem I
\ I I
\ I I

\ I
1\ I

I \ I
I • livspraktiske interesse

I
I

I

standpunktet af bevidst sanselig virksomhed

NIENDE PERSPEKTIV: SKABELSEN AF IIBEFRIEDE OMRÅDER" GENNEM
NEDBRYDNING AF l'SYKO- OG SOcIOFATISKE SAMFUl'lDS:r-fr':SSIGE STRUKTURER,
OG GENNEM OPBYGNINGEN AF, OGSA pA DET ØKONOMISKE OMRÅDE,
DEMOKRATISKE ORGANISERINGSFORMERjOVERBYGNINGSFORHOLD LOKALT OG
GEOGRAFISK, DER KAN TAGE OVER.







Autoritære aspekter af det borgerlige samfund.

INTRO:
Jeg beskæftiger med med fascisme, og er blevet bedt om at komme med et kort oplæg. Det
har voldt mig nogle problemer at producere et oplæg, der passer ind \ programmet for delte
seminar. Fascismen er et kompliceret fænomen - svært at forstå, umuligt at forklare på en halv
time. Det følgende bliver temmeligt påståeligt og polemisk, og til dels mere politisk, end
decideret fagligt. Og det er ikke finpudset. Der bliver en del småcitater - de er ikke ment som
'beviser', men som illustrationer.

Jeg vil koncentrere mig om de aspekter affascismen., der i forskellige grader genfindes i det
borgerlige samfund. På sin vis er det en lidt omvendt måde at gøre tingene, idet fascismen
snarere er en rendyrkning af elementer afdet borgerlige samfund, end at det borgerlige
samfund har overtaget elementer fra fascismen. Men ikke desto mindre en måde at blive
opmærksom på aspekter, vi ellers kunne overse. Og ikke bare aspekter afdet, vi kan kalde den
borgerlige stat, men også aspekter af den samfundsfonnation, vi selv er en del af.

Der ligger en fare i at lade et indlæg om fascisme komme før en debat om konkrete politiske
problemer, idet det kan forskyde fokus over på at se de konkrete, som om det var fascismen,
man står over for. Og med dette oplæg vil jeg ikke sige, at samfundet afidag er fascistisk.

På den anden side vil jeg dog fremhæve, at fascismen ikke kommer fra en fremmed planet.
Fascisme er en betegnelse for en særlig praksis og den tilhørende ideologi, og vel at mærke en
praksis og ideologi, der er fremkommet som svar på betingelser, der ikke er meget anderledes
idag, end de var i 30'eme. Og det skal være min påstand, at fascismen er en videreudvikling af
bestemte grundlæggende træk i det borgerlige samfund, og al det borgerlige samfund er en
sammensat størrelse, med træk, der modsiger hinanden - idet den borgerlige stat og
samfundsregulering er en art strukturel nedkøling afde samfundsmæssige modsætninger.
sidste ende et udtryk for et styrkeforhold. Med dette vil jeg ikke sige, at det borgerlige
samfund kan reduceres til blot at bestå afde to stridende bestanddele: kommunismen og
fascismen., men at disse to dele ikke desto mindre vil brydes indenfor det borgerlige samfund 
indtil det er historie.

FORHOLDET MELLEM NAZISMEN OG DEN BORGERLIGE STAT
Mange teoretikere - særligt med tråd til KOMINTERN-traditionen _ har bestemt fascismen
som et redskab for storkapitalen., hvor fascismen på en gang bliver udtryk for kapitalismens
inderste væsen og samtidig kapitaiismd.i5 iakajliejehær. ut;:t ~r en værdifuld t:SI;;;, c~ at;:n
bygger på empiriske fakta i et omfang, som det borgerlige samfund af idag ikke tør se i øjnene.
Men tesen kan ikke stå alene. Måske er det rettere at sige, at den borgerlige stat generelt bl.a.
overlever progressivelkommunistiske udviklingsbestræbeiser ved at styrke de fascistiske
aspekter af det borgerlige samfund. Og at nazismen i 30'ernes Tyskland hovedsageligt blev
bakket op afborgerskabet, men det er at gå for langt at sige, at nazismen var borgerskabets
skabning og stik-i-rend-dreng. Borgerskabet kunne bruge nazisterne, ikke mindst til at slå
socialister ned, men de kunne ikke styre dem. De havde allerede selv indført et diktatur før
nazisternes magtovertagelse, og mistede en del afdets magt med nazisternes overtagelse af
staten.

INDSKUD: KOMMENTA't,ANGÅENDE FASCISMElNAZISME:

~SkitS'e"til seIIimaroplæg

I det følgende vil jeg bruge fascismen genere1t som sammenligning. Den tyske nazisme er
blevet benævnt 'radikalfascisme' - overfor 'nonnaifascisme' som den f.eks. fonnede sig i
Italien. Dette 'radikale' element omfatter særligt de mere brutale aspekter afideologi og
praksis, den særlige hadefulde måde, som ideologien var bygget op om fjendebilleder og
udryddelsen af 'fjender'. Til dette fonnål vil jeg koncentrere mig om 'nonnalfaseistiske'
aspekter afnazismen.

MAGTENS FORKLARINGSPROBLEM:
Mennesket eksisterer kun i kraft af medmennesket. Hvis ikke de praktiSke konsekvenser af
dette tages, så står man tilbage med et forklaringsproblem, ikke mindst når man som magt vil
forsøge at retfærdiggøre sin 'ret' til magten. Det kan ligesom ikke gøres ved blot at sige'det
er godt for os, men dårligt for jet - find jer idet'.
Hvis man - også som magt - vil forklare sig, så må det ske som menneske til menneske, dvs.
'fra ethvertjeg's standpunkt'. Men det strider næsten per definition mod begrebet om en magt,
for hvis der var fælles fornuft i det omstridte, så var det ikke omstridt på en måde, der
afstedkom 'løsning'lbestemmelse gennem magt.
Det er blevet bemærket, at nazismen., der hele tiden taler om fonnåI og retning - Tysklands
genoprejsning, racens fremavling osv. - så vidt jeg ved ikke et eneste sted taler om, hvad det
gode liv for det enkelte meMesker er. Den pointe er forsvundet. Men er den ikke også i høj
grad det i det borgerlige samfund?
Militærdiktatorer undgår disse problemstillinger ved at 'argumentere' udelukkende praktisk,
gennem umaskeret vold. GeMem tiderne har mange herskere 'argumenteret' med henvisning
til at de er valgt at en guddom (eller ligefrem var i familie med en). Fascismen kommer mere
kluntet ud afforklaringsproblemet, og kan ikke helt gøre klart om deres krav på magten
bygger på 'folket' (der ellers er et temmeligt plastisk begreb) eller på en guddom. et
guddommeligt naturprincip eller lignende.
I det borgerlige system er "gud" skiftet ud med "folket", der også her er et temmeligt plastisk
begreb. Indholdsmæssig argumentation kan udskiftes med henvisning til et flertal, og et
befolkningsmæssigt flertal kan overses. Og det er ikke ment alene som kritik af den enkelte
politiker - det kan nok ikke være anderledes i et borgerligt demokrati.

Et andet snit på magtens forklaringsforsøg kan være at se dels på, hvordan magten dels
forsøger at give sig ud for at være folkets legitime repræsentant, dels forsøger at fremstille sig
selv som en absolut nødvendighed.

MAGTEN SOM 'FOLKETS LEGITIME REPRÆSENTANT
For at kunne tale om 'et folk· (eller 'race', 'fællesskab· eller andet) som en samfundsmæssig
erJilSd, e. de. ilØdy·endigt j cd c:IlS' andw grad at besterr.'''5 rlP.rlflC. D:::t .:i~':;f sc:'Y'fiilgeligt .
geografisk, men også i form af en selvforståelse, en identitet, nogle begreber, der overvejende
ses som det fælles urokkkelige grundlag. I det borgerlige samfund er begrebet om 'demokrati'
centralt; det virker som el ord, det ikke er til at tvivle på, og samtidig har dets konkretisering
en række aspekter, der således forbliver i praksis næsten unævnelige. Kravet om
demokratisering er svært at stille i vores samfund. Der er tale om et begreb, der skulle være
udtryk for folkets vilje, men som samtidig er et begreb, hvonned folk kan kaldes til orden.
Fascismen går anderledes til værks, idet det ikke er en krusedulle på en stemmesedde~der for
dem retfærdiggør den politiske magt. Folket er ikke her til for at bestemme politikerne, men
omvendt. (Sammenlign f.eks. Uffe Ellemann op til-18. maj-afstemningen., hvor han
karakteriserede socialdemokratiske politikere som umodne til regeringsmagt, fordi de havde
svært ved at 'banke deres vælgere på plads' -. og kansler Kohl, der sagde, at selvom flertallet
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i Tyskland ville stemme nej ved en lignenede afsterrming i Tyskland, så var det ikke noget
problem, og det var ikke nødvendigt at afholde en afstemning, for han ville alligevel sagtens
kunne il folk til at ændre mening.) Goebbels skrev i 1926: "Vi vilgøre Tysklandfrit, in/eJ
andet. Hvis det tyske folk ikke er indforstået med at blive fril, så blæser vi på, hvad det
mener." Og Hitler beskrev 'massen' som en manipulerbar masse, hvis psyke han forstod
"Ligesom kvinden. hvis sjælelige følelser mindre bestemmes af den abstrakte fonufts principper
end af en ubestemmelig, følelsesmæssig længsel efter en supplerende kraft, og som derfor
foretrækker at bøje sig for den stærke". Det giver et billede at magten som den voksne, og
folket som børn, der skal holdes i kort snor, sættes grænser for og manipuleres frem mod
deres sande jeg - som kun magten kender på forhånd.
Mere eller implicit i disse magtens forklaringsforsøg ligger et begreb om folket. Og det er lige
være at holde fast i et øjeblik. Hvis man tager begrebet om folket bogstaveligt, så omfatter det
vel hver og en i en given befolkningsgruppe: Tyskere, danskere. unionsborgere osv. Det er
åbentlyst, at nazisterne havde svært ved at holde fast j den der med tyskerne: nogle kilder
nævner, at der sad 300•.000 tyskere i K.Z-lejr ved krigens udbrud. Men billedet affolket
kommer også idag til at krakelere, feks. når politiet kommer til at skelne mellem
'christianitter' og borgere.

MAGTEN SOM 'ABSOLUT NØDVENDIGHED',
l dette billede af 'den voksne magt og børnefolket' argumenterer magten med de fælles,
centrale interesser overfor de enkelte borgeres interesse, der kan henvises til en underordnet
placering SOm særinteresser, impulsgennembrud osv. men særligt centralt: som drømmerier.
umuligheder. Det er selvfølgeligt rigtigt i mange sammenhænge, men fra et magtstandpunkt er
der tendens til at alt det. der implicerer denne magts opløsning, anses for umuligt eller
naturstridigt. CStauning eller kaos'). Modsat drømmerierne står så ·de hårde realiteter'. der
henvises til afmagten. I nutidens højtbesungne demokrati har vi faktisk ikke mange større
politiske valg: vi er nødt til alt muligt, hvad enten vil vil eller ej. Marx sagde godt nok engang
at 'frihed er indsigt i nødvendighed', men der er ikke meget indsigt i truslerne om at vi er nødt
til at skynde 05 at springe på unionstoget. Og man kunne spørge: hvis nødvendighed er der
la1e om? Og hvis man fastholder, at der er tale om en fælles nødvendighed. kan man så tale om
demokrat~ når der kun er en valgmuJighed?
Eller, sagt på en anden måde: markedsmekanismerne tvinger os mennesker til at handle på
bestemte måder, og det er vel at mærke måder, der er ved at tvinge denne klode i knæ. Denne
verdens magthavere har det med at glemme, at markedsmekanismer er skabt afmennesker.
Der er tale om en tendens til at magtens fantasi begrænser sig til de muligheder, der lader
magten beholde magten. Og når man ikke kan forestille sig nogen anden samfundsindretning,
ja d. står !!um tilbage med, ;\t c!e!!!!lan hflI. er både nødvendi~ og naJ;l..!!"lig. Og der er det vær.;!
at buske hvordan Adam Smith, en af kapitalismens'store tænkere', forklarede
markedsmekanismens velsignelse: hvis nu bare vi alle hver især handlede i vores egen
særinteresse, så skulle Guds usynlige hånd nok få det hele til at gå op i en højere enhed. Man
fristes til at tilføje: hvad med om bam Gud snart:fik fingeren ud! Nazisterne kunne heller ikke
rigtigt komme fri af at måtte argumentere med en gudommelighed. De brød sig ikke rigtigt om
ordet 'Gud', (ligesom heller ikke vore dages liberalister tør tage det i deres mund) men måtte
ikke desto mindre ty til begrebet om en højere guddommelig orden som en art 'pseudoa1men'
begrundelse. Hitler skriver i Mein Kampf('nazisternes bibel') s. 420:
"denfolkelige verdensanskuelse o •• tror altså slel ikkepli lighed mellem racerne, men
god/ager i og medderes uligheder også deres højere eller lavere værdi, og føler sig gennem
denneforståelseforpligtet Iii, i overensstemmelse med den evige lime som behersker det/e
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univers at fremme den bedstes, den slærkeres sejr, og at kræve de dlrrligere og svageres
underkastelse." (min understregning)
Det kunne næsten være en bøn fra Verdensbanken eller den internalionale valutafond.
l den forbindelse kan nævnes, at denne pseudoalmene begrundeJse da heller ikke rigtigt kunne
holde, og ofte måtte dogmet om 'den stærkestes ret' udskiftes med 'tyskerens ret'. 'den ariske
races ret', 'det nordiske folks ret' eller hvad der nu var opportunt. Nazisternes ideologiske
forfædre, der var mere ovre i det okkulte verdensbillede, forsøgte at forklare denne tyskernes
særlige ret med eksotiske teorier om at tyskerne nedstammede fra forskellige guderacer. Disse
fantasifulde teorier forlod nazismen. men havde dog ikke noget at sætte i stedet.

'Den stærkestes ret·, både i nazisternes og liberalisternes mere snævert økonomiske udgave,
fremstilles som et naturforhold, der ikke kan forandres. Her er det bemærkelsesværdigt, hvor
store anstrengelser der ikke desto mindre må udfoldes for at denne uafvendelige tingenes
tilstand opretholdes. Hvis der er tale om en 'naturlov', hvorfor så nødvendigt med aktiv
indsats for at opretholde den? Hitler, i Mein Kampf, s. 267~ "... hvor styrken altid hersker over
svagheden til al blive sin lydige tjener eller ødelægger den, kan der ikke gælde speciallove
for mennesket. Også for det råder den sidste visdoms principper. Meflneskel kan forsøge at
faUe dem - at løse sigfra dem klarer det aldrig." (Og det i et opgør med den humanisme, der
havde løsrevet sig fra 'den sidste visdoms principper'. og som havde afstedkommet en
'naturstridig' samfundsorden.)

FØRERPRINCIPPET,
Mein Kampf: "En verdensamlruelre som stræber efter at give jorden iiidet bedste folk. altså
de mest hojlstående mennesker, mens den tilbageviser demokratiets masseJanker, må logisk
nok også adlyde det samme aristokratiske princip inden for detle folk. og sikre de bedste
hoveder ledelsen og den højeste indflyteise ifolket."
Førerprincippet er det mest grundlæggende organisatoriske princip i nazisternes praktiskE
opbygning. 1)'1åske nok sammen med princippet om at enhver nazist skal udspioneres afen
konkurrerende nazi-etat). ] al sin enkelhed går princippet ud på at enhver leder skal være
udpeget oppefra - aldrig være valgt af dem., han skal råde over - og at der gælder ubetinget
lydighed opad, og ubetinget rådighed nedad.
Det lyder jo ubehageligt. Og det ikkc bare ift. bekvemmelighed og hygge. Nazismen
fremhæver, at dette princip fremmer 'ansvar'. Praksis viser præcist det modsatte: det er et
organisationsprincip. der muliggør at ingen har ansvar for nogen handlinger. Tag for eksempel
den måske mest umermeskelige beslutning i verdenshistorien: udryddelse afjøder (og sigøjnere
og en række befolkningsgrupper i de ero~rede Jande). Så vidt. det kan rekonstrueres, er det
gået for sig omtrent på følgende måde: Hitler antydede overfor Himmler, at jødeproblemet
måtte finde en endelig løsning. Himmler måtte gøre sig nogle overvejelser over, hvad der
skulle til, og så Jade næste led afvirkeliggørelsen gå et led nedad. Hele vejen ned i hierarkiet
gives målsætninger, mens hver enkelt må operationalisere denne målsætning. Det enkelte led
har 'ansvar' for udførelseseffektiviteteIL men ikke for målsætningen. Det gav problemer for
krigsforbryderdomstolen -ligesom det på en uhyggelig måde havde været problemfrit for
nazisterne. Og det foregik. under betingelser afkontrol, konkurrence og totalovervågning - og
hele tiden på en knivsæg mellem henrettelse og fornemmelse.

!:~:

Ingen behøvede at forklare pointen i det system afordrer; det var under dødsstraf forbundt at
kræve den; ingen behøvede at spekulere over den - det har nok heller ikke været rart. (Jvf.
Holzkamps fremstilling: 'ingen skader bevidst sig selv',) En ordresituation tager sig forskelligt

mailto:@a(.aloj


5 - skitse til seminaroplæg

(

ud fra overordnet og underordnet perspektiv. I et sådant hierarki, hvor den overordnedes
standpunkt per definition er sandt forsvinder medmenneskeligheden i den samlede effekt.
(Omkring denne struktur må så være et tabu omkring systeminterne interessemodsætninger.)
Som jeg vil omtale senere, bestemmes'den jødiske race' bl.a. som en 'åndelig race', nærmere
bestemt værende lig med ikke-nazister. Den biologiske fremavl af 'den ariske race' var udtryk
for en fantasi, men 'fi:emavlingen' afen 'åndelig race' - "den autoritære personlighed",
"psykopaten", "opportunisten" - var en hård realitet.
Og førerprincippet er ikke et ukendt princip i vores dagligdag. 1ft. vores'demokratiske
system' er det værd lige at genkalde sig Ellernanns kritik. afsocialdemokratiet ifm. deres
kontrol med de uregerlige vælgere. Og .førerprincippet' er måske den mest dominerende form
også i dette samfunds organisering.

'EFFEKTIVITET' OG ERHVERVSLN.
Bag begrebet om 'effektivitet' ligger implicit antagelsen om en særlig effekt. Hvad det særlige
er, det indholdsmæssige, forsvinder med 'ordren' - der, med Wolfgang Fritz Haug's ord, er en
ikke-almengørlig relation. Haug kommer med denne bestemmelse i behandlingen af
arbejder-arbejdsgiver relationen. Der er arbejderen godt nok 'fri' til at sælge sin arbejdskraft,
men der er vel nænnest tale om 'an offer you ean't refuse'. Og der vel egentligt tale om en
fiihed til at opgive sin frihed, selv at bestemme, at andre skal bestemme over'ens egen' tid og
arbejdskraft.
Og det er ikke tilfældigt at fascister oftest fremhæver erhvervsvirksomheden som model for
staten. Samme argumentation var fremme i forbindelse med ændringerne i styrelsesloven for
wllversiteterne, og erhvervslivet blev sikret et par pladser i konsistorium.

'FJENDERNE'
Når menneskelige relationer ikke ses som værende formidlet over en genstand, evt. så abstrakt
som 'samfundsindrelning", så kan fjendskabsforhold ikke anerkendes som mteressekonflil.--ter.
Så er det. at "de andre', de, der står i vejen, fremstår som'en anden slags mennesker'. udstyret
med de 'egenskaber'. som er i vejen. Og for at komme cirkelslutningen rundt: 'den slags
egenskaber' og 'afVigelser', der fra magtperspelctivet kun kan give sig udtryk i 'skadelig
virksomhed' eller i det mindste 'snylteri'.

Det fjendebillede, vi mest kender nazismen for, er 'jøderne', Og det kommende skal ikke virke
til at forklejne jødeforfølgelsens vanvittige realitet. For nazismen var også vanvittig. Et relativt
USkyldigt eksempel: En kommunal kundgørelse fra en by i Bayeren, 1935:
"/ anledning afreguleringen cifden kommunale tyrebestand og med henblikpå atforhindre
smittefare gælderjolgende bestemmelse:
/, Røer og kvier, som direkte eller genntm m{;;Hemhandler er indkobt hosjøder, må ikke
bedækkes qfden kommunale tyr.
2. Køer og kvierfragårde, hvor kreaturer indkøbtfrajoder er opstil/et, skal være under
kontrol; et års tid. De må ikJæ bedækkes cifden komf11Unale tyr i denne periode.
3. Bestemmelsen gælder fra den l. oktober /935.

KtJnigsdorfden. 28, september /935. n

(1fl:. diskussionerne om under- hhv. overvurdering afjødefjendebilledet og jødeforfølgelserne:
Noget andet er, at bolschevik-fjendebilledet er undervurderet i sekundærlitteraturcn om
nazismen, der fra borgerligt standpunkt ser nazismen som et underligt apolitisk fænomen,
nærmest som resultat afuforklarligt vanvid.)
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Hvis man skraber det meget tynde lag pseudovidcnskabelige vrøvl om racer væk, finder man
er anderledes forståeligt indhold. Hvis man ser nænnere på racisme, har den det med at
fordampe. Hitler - 'racisten over alle racister'- bar f.x. sagt "Man kan ikke slutte fra race Ji/
evne. Man må sluttefra evne Iii race, Og evnen kan man aflæse sig til vedat undersøge den
enkelte individers reaktion overfor 'den nye "ide" (den nye ide=nazisme). Og han har skrevet
at "Vi bruger begrebel Jødisk race 'for: enkelthedens skyld. / virkeligheden ogfra et genetisk
synspunktfindes der ikke sådan noget som 'den jodiske race' ... Den jødiske race erforst og
fremmest en abstrakt race - en 'åndelig race'."

Det, nazisterne kritiserede i samfundslivet, blev tilskrevet 'jøderne' eller'den
jødisk-bolschevikiske-liberalistiske verdenssammcnsværgeise' - eller som som Sirinovskij nu
siger: 'den jødisk-bolschevik:iske-liberalistiske-nazistiske verdenssanunensværgelsen

• Disse
uønskede samfundsmæssige tendenser, er begreber, der i vores demokratiske selvforståelse er
+-ord: demokrat~ humarusme, kvindefrigørelse, sanselighed, samvittighed, selvstændighed og
den slags - og ikke mindst marxisme, der vel også nu i stort omfang bruges som skældsord.
Det er interessant at se På. hvorledes nazisterne forstår disse prineippers fremkomst på den
politiske arena.
Hvis man kigger nærmere bag, hvad så denne "åndelige race' afikke-nazister bestemmes som.,
så træder en figur frem, som kan kaldes 'snylter-fjende-figuren'.
Mussolini sagde: "Terror? Aldrig! Vinerner disse individer fra kredslobet, som en læge
nemer en bacillefra kredslobel. "
Hitler siger om jøderne i Mein Kampf

"Det er a!Jså bundurigtigt udfra den kendsgeming, aljødeme slutter sig sammen til kamp,
eller rettere til at udplyndre deres medmennesker, at ville slutte sig til en vis ideel offervilje
hos dem" (dansk udgave, s. 204)
og
"Sådan forfølger de i bevidstheden om deresfremticlsmål ufravigeligt deres bane overfor
mJII/oner cif tyske 'bourgeois' og proletarer', somfor det meste af lai:D1ed og dumhed, parret
medfejhed, traver lige ud j ødelæggelsen." (dansk udgave, s. 59)

Lidt frækt vil jeg give et eksempel på,. hvorledes en måske kommende justitsminister forstår
.de hadefulde autonome':
Inge Dahl-Sørensen, Venstres retspolitiske ordfører skriver d. g november sidste år i Politiken
om "bz-grupper (nu kaldes de Autonome, Rode Bande, Regnbuen, Kollektivfor
Kommun;smen, Børnemagt, Rød Ungdom mm)". Om disse grupper gælder at: "Nu benytter
BZ-grupperne blot 'lovligt' i København et antal ejendomme, der betales afstaten eller
Københavns Kommune, Og der er tilsyneladende eiflertal j Folke/ingetog i Xobenhavns
Borgerrepræsentation, der gdr indfor, at sådan skal det også fremtidigt være. n Disse
bz-grupper er ansvarlige for optøjer og bankrøveri, "og bortsetfra det nævnte hærværk handel
med hash og narkotika, butikstyverier, indbrud,handel med tyvekoster og anden banal
kriminalitet. Det hele dækkes så med en svagpolitiskfernis, j eks, indignation Over bolig- og
socialproblemer og kamp modØresundsbroen. EF og 'racismen'." Og videre HPolitiets
organisationer har meget naturligt spurgt. /nIor længe poUfljolk under razziaerpå
Christiania eller ulovlige optøjer på Norrebro skal udsættes for overfald og efterfolgende
trusler modpolitifolks pårorende. Men smarteforsvarsadvokater, lokaler fIJ-stationer, der
støtter bz-eme. og svage dommmere har behændi@drejetaltdettetil kritik afpolitiets
metoder."
Heftig artikel! Konklusionen er selvfølgelig en række krav om 'hårdhed'.
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Og det leder mig ben på næste tema:

'STYRKEN'
Jeg vil fastholde figuren om 'snylter-fjenden' et øjeblik.
Fascismen anskuer samfundet som 'en organisme', hvorom der gælder 'naturlove', 'Idealisme',
vilje og styrke skal opdyrkes, og tvivl. samvittighed og eftertanke skal slåes ned. Figuren
omfatter individet lige så vel, som det omfatter samfundet. Og hvad angår den enkeltes pligt til
at opnå selvkontrol gennem 'jegstyrke' hos fascismens jævnaldrende, psykoanJysen, er slående.

Ikke for at sige, at freud var fascist, hans indsats gik vel nærmere i retning af at få et
borgerskab til at holde ud. Men hans udviklingsfigur er for mig at se meget tæt ved at være
'udvikling gennem udryddelse' for at nå frem til en metafysisk essens. "Hvor id var, skal ego
være". Og jeg vil strække sammenligningen lidt videre. Man kan sige. at den psykoanalytiske
borgerlighed og fascismen på et plan er hinandens spejlbilleder: hvor psykoanalysen ser
individuelle. intra-psykiske konflikter istedet for de samfundsmæssige konflikter, forholder det
sig omvendt i fascismen. Og det tomme punkt de begge drejer om er den manglende
anerkendelse af'menneskets samfundsmæssige natur'.

Psykoanalysen er, med rette, kritiseret for at afpolitisere det politiske. Her vil jeg så istedet
slutteligt rette opmærksomheden mod fascismens implicitte 'personlighedspsykologi'. For det
menneske der lever under diktatoriske betingelser, ikke mindst adfærdskontrol. gælder som
tendens også'det indre diktatur' - en tankekontrol, som den enkelte må administrere gennem
'vilje', 'jegstyrke', og som til dels består i et psykisk arbejde med at frastøde uønsket 'o'iden.,
uønskede indsigelser, uøru;kede impulser. Diktaturet i dets samfundsmæssige fonn har en
personlighedspsykologisk pendent: •det indre diktatur', Sanunenlign de borgerlige dyder' at
klare sig selv', 'at tage sig sammen' osv. På det punkt - mennesket som sit eget
kontrolproblem - er jeg bange for, at vi idag har mere til fælles med fascismen, end vi kan
overskue. Også hos os er det tendens til at slutte en sammenhæng mellem 'styrke', 'viljestyrke'
til 'at fortjene', ja næsten til eksistensberettigelse. Når denne 'styrke' ses som en individuel
egenskab, så bliver det også en indivduel kamp for hver af os, at leve op til
eksistensberettigelse. 'At klare sig selv' er også at være problem for sig selv. Det er
selvfølgelig en afspejling af de givne materieUe betingelser. men samtidig også væsentligt for,
at det er svært at slutte sig sammen om at skabe en bedre verden.
(slut)
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Ufuldstændigt udkast til arbejdspapir / Kalle / 1. oktober 1993.

UDVIKLINGSKONFLIKTER I TERAPI.

- Terapi på kritisk psykologisk grundlag,
en introduktion.

1. Om objektivitet, sanQ~ed og almengørelse.
2. Udgangspunktet: Det frie samfundsmæssige arbejde contra den

lange vej gennem institutionerne.
3. Grundlaget: Autonome grupper uden omsvøb.
4. Historisk om nyere terapeutisk praksis.
5. Almen betragtninger over terapi indenfor den kritiske

psykologi.
6. Om psykiske forstyrrelser.
7. Empiriske iagttagelser vedrøre?de overføring.

Det følgende er en historie om 'udviklingskonflikter i tera~i'.

Og det er en hist~rie, der er kommet til veje ud fra arbejdet med
terapi på et kritisk psykologisk grundlag.

Den historie, der skal fortælles, starter i begyndelsen af 1980
po psykologistudiet, Køberu~avns Universitet/kmager; og den ender
foreløbigt i Rådgivningensgruppen Regnbuens praksis i Studenter
huset i Købmagergade. Som sådan er historien, der skal fort~lles,

en lokal historie om terapi eller bredt socialt-klinisk arbejde,
hvor det formålet at fortælle den i det sigte, der også er
rådgivningens perspektiv: en videnskabeliggøreise af psykologisk
arbejde i s~vel teori som praksis.
Det vil da være sådan, at udsagn om teraoi - hvilket i dette
tilfælde er psykologisk rådgivning for mennesker i krise og nød
- skal kunne begrundes i selve det terapeutiske arbejde hermed,
ikke i udefrakommende meninger og standpunkter, for kun da er det
muligt at a'lmengøre og dermed reelt udvikle selvsamme praksis, så
den i stadig større grad tjener b~de de konkrete mennesker, der
berøres heraf, men også selve det generelle og grundlæggende
menneskelige liv som et samfundsmæssigt liv.

Til selve historien hører begreberne Objektivitet, sandhed og
almengøreise, og disse skal kort præciseres, inden der gås ind på
selve historien. Disse er nemlig afgørende for at forstå, hvorfor
det kom til dannelsen af denne.
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1. OM OBJEKTIVITET, SANDHED OG ALMENGØRELSE.

Det er altid muligt at fremstille objektivitet i den betydning,
at det fremstillede er den sande erkendelse om det fænomen, som
det er erkendelse om. Bn frems-cilling tager typisk form af
hævdelse af et bestemt paradigmatisk standpunkt. Denne 'sande
erkendelse' er da grundlag og udgangspunkt for afgørelsen af,
hvilke handleinitiativer der skal sættes i værk som (fortsat)
videnskabelig omgang med fænomenet. Det er dog ikke givet, at den
sande erkendelse ogsa umiddelbart og i praksis kommer til
udfoldelse. Ydre forhold kan virke stagnativt ind.

Parallelt med denne fremstilling af sand og objektiv viden stAr
den iboende sande objektivitet, der afslører og udfolder sig
gennem den stadige bestræbelse for at udvikle fænomenet ud fra
dets egne indre modsigelser, gens tandens egne principper. Her
handler det ikke om fremstilling af sand erkendelse, men om
fremvisning af videnskabeliggjort samfundsmæssig-menneskelig
udviklingsformåen igennem den praktiske omgang med den genstand,
som det er viden om.

Selve forholdet mellem det fremstillede og det iboende må . hvis
man skal være tro overfor verden selv, at det eneste man med
sikkerhed kan sige, det er, at den eksisterer i virkeligheden, og
at de~ er denne der skal udvikles og ikke kun tanken herom - være
det iboendes asymototiske primat over det fremstillede; men dette
er kun muligt når det frem3tillede, gennem den videnskabelige
omgang med genstanden, træder tilbage og indtages af det iboende
i form af genstandens egen samfundsmæssige udvikling., Kan det
fremstillede gøre dette, og gøre denne bevægelse med på ,åben vis
har vi førviden, dvs sand erkendelse, der er af en sådan art og
har en sådan struktur, at den muliggør den videre udvikling af
den videnskabelige omgang med genstanden; men kan det frem
stillede ikke dette - denne udviklende rekapitulation af sig selv
- overgår det til, hvad der skal kaldes den påkaldte kraft.

Under magtforhold vil der generelt være en tendens hen imod, at
magtens reproducerer sig selv igennem monopolisering af objekti
vitet i formen den påkaldte kraft. Den udvikling, der finder sted
vil da være udvikling initieret og sat igennem fra oven, fra
magtens center. Og hvad man får er en afsubiektiveret samfunds'
historie. der ikke tillader det specifikt menneskelige at komme
til udtryk: den aktive skaben af egen historie med andre
mennesker som medmennesker. Der må derfor - for videnskaliggørel
se og for menneskeværd· brydes med den påkaldte kraft, for
herigennem at bryde med magten over mennesker, og der må brydes
på en sådan made, at det er et brud med magten som sådan, og ikke
bare indsættelse af andre aktører for magtens forvaltning!. Et
sådant radikalt brud fordrer en revolution, der ikke bare vender
op og ned pa de herskende og ledende og de beherskede og
underordnede, saledes at de beherskede bliver de ledende, men
hvor det kommer til en fundamental omvæl tning af de rådende

l Dette er også at handle med militans på ethvert niveau, hvor
magtens reproduktion er på tale. Militans er 'ikke at acceptere
til enhver tid de ovenfra givne handlerum' (Jesper Lund) .
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samfundsmæssige forhold, således at den magt, der altid følger af
givne sociale strukturer og deres samvirke hviler på tilstået
komoetence og ikke på den med magtens selvstændiggørelse påkaldte
kraft. En reVOlution af denne art indstifter også en fundamental
anden udviklingsretning for enhver del og helhed i deres iboende
sammenhæng.
Indtil nu kan man sige, at samfundshistorien fra antikken og de
første asiatiske slavesamfund og op til idag med delvis
undtagelse af Oktoberrevolutionen i 1917 kun kender til
begrænsede reVOlutioner, hvilket med et begreb fra Gramsci kan
kaldes "passive reVOlutioner", hvorved der forstås reVOlutioner,
der er formidlet af de herskende og ledendes vilj er. Hvad der
er brug for er derfor en "omvæltning af den eksisterende
civilisationsform gennemført ikke af de samfundsgrupper~ der ..
er .. dømt til at gå under, men af dem, der .. er .. ved at skabe
det materielle fundament for den nye orden").

Hvad der er sagt indtil nu ligger i direkte forlængelse af Marx'
praksisfilosofi, hvor perspektivet er overvindelse af den med
privatejendommen anarkistiske produktionsproces, der alene
tilgodeser og dyrker tilfredsstillelsen af de behov, der er
profitgivende, og ikke af de skabende og kollektivt-sociale
behov.
Der ligger også i det indtil nu sagte, at man ikke kommer nærmere
et menneskeværdigt li v ved at dele den menneskelige tanke om
grundlæggende forandring op i trin: først reform indenfor
rammerne, og så overskridelse af disse, når det viser sig muligt
- og det på trods af, at enhver udvikling sker indefra og ud, ved
at de iboende modsigelser gennem udvikling sprænger den givne
form. Det er også nødvendigt selv at skabe rammer - specielt i
form af konkrete utopier således at man som menneskeligt
subjekt bevidst og kollektivt kan arbejde for både at fremme

-omvæltningsprocessen, men ogsa for at kunne stille sig på
perspektivet af det standpunkt i det nye, der reelt lægger det
gamle bag sig. Der må derfor tales om niveauer i en udviklingsop
gave, frem:or slaviske trin, for ikke at falde tilbage på de
"passive revolutioners" Område.

Det tredj e begreb . begrebet om almengøreise . lader sig nu
præcisere: det er ikke enhver almengøreise i form af iboende
udvikling, der ogsa er en samfundsmæssig almengøreise, idet
almengøreise af magtforhold ikke er det. Dette betyder så ikke
nødvendigvis, at almengørelse på grundlag af magtforhold er falsk
erkendelse, men snarere at det er erkendelse, hvis status og
gyldighed er magtbundet, og hvis anvendelse ikke i sig selv
tjener samfundsmæssig almengøreise. For denne type almengøreise
skal begrebet fremmedbestemthed indføres. En almengøreise under
magtforhold er derfor kun en samfundsmæssig almengøreise i samme
grad, som magten over det almengjorte er trængt tilsvarende
tilbage. For denne type almengøreise skal begrebet det alment-

2 A.Gramsci: "Fængselsoptegnelser I og II", Museum Tusculanums
Forlag 1991; og Gert Sørensen: "Gramsci og den moderne verden",
s.2ll, 255, 300 og 360, Museum Tusculanums Forlag 1993.

J s.255 i Gert Sørensen 1993, jvf også forrige note.
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dueliae indføres. Og i den grad dette tænkes med i begrebet om
objektivitet, Sd kan vi med en reference til Uffe Juul Jensen
sige, at "objektivitet kommer til udtryk i vedvarende
bestrcmelse pci at overskride en lokal og tidsbundet videnskabelig
opgave"4. Her vil objektivering rette sig ind efter at bidrage
til, ikke sandhed som et skolastisk eller rent videnskabs internt
anliggende, men som udviklingen af "sandt menneskelige relatio
ner", der opst;~.r hvor mennesker "sl.:!r sig sammen for at indrette
verden mere beboelig" I hvilket agsi! er en definition pci kommunis
me i ordets smukke betydning;. Det svarer til at være bevidst om
- og handle ud fra - at menneskelige samvær er bciret af en
"tredje sag" l i sidste instans den samfundsmæssige kooperations~

proces.

Så vidt eller meget om objektivitet, sandhed og almengøreise. Og
skulle tanken dukke op, at der er langt herfra til terapi, så er
det selvfølgeligt muligt. Men der er ikke langt fra d~t indhold,
som begreberne er givet med det ovenstående til en præcisering af
selve udgangspunktet for den "lokale" historie om terapi på et
kritisk psykologisk grundlag, som nu skal beskrives n~rmere.

Selve historien starter nemlig, da en generation a~ psykologistu
derende sætter sig for at holde fast i at gennemføre det
nødvendige og fundamentale brud med de etablerede klinisk
terapeutiske betydningsforhold, begrundelserne herfor og disse
betingelsespræmisser, idet disse præsenterede sig som objektive
og sande, videnskabelige og kompetente, og dette på trods af, at
å~t var ganske gennemskueligt, at almengørelserne var frewmedbe
stemtneder, det videnskabelige yderst begrænset, og at det
kompetente nærmest alene hvilede på den påkaldte kraft.

Uffe Juul Jensen: "Hllinanistisk sundhedsforskning" , Udkast
nr. 2/1992.

s Jvf Frigga Haug: "En kritiSk pSYkOlogiSk analyse af sociale
relationer og samfundsmæssige forhold", s. 211 i Ole Dreier
(Red.): "Den kritiske psykologi", Rhodos 1979.

s

2. UDGANGSPUNKTET: DET FRIE SAMFUNDSMÆSSIGE ARBEJDE CONTRA DEN
LANGE VEJ GENNEM INSTITUTIONERNE.

Historien starter i organisatorisk forstand i 1980, hvor det på
KUA kommer til etableringen af et "Forum for kritiSk psykologi"
alene baseret på studenterkræfter. Det er ud af dette forum at
"seminarer for Kritisk Psykologi" og "Rådgivningsgruppen Regn
buen" er vokset frem.
Ved siden af dette forum etableredes der på studiet også et
"Kritisk psykologisk forum", hvori der i starten også indgik
færdiguddannede psykologer, herunder visse lærerkræfter på KUA,
bland andet Ole Dreier _ Dette sidste forum brugte også be~

tegneisen "Færdigorganiseringen" , idet kun færdige psykologer
kunne deltage, og til sidst, lige inden det nedlagde sig selv
d.o.oktober 1992, også navnet "Organisationen af kritiske
psykologer" .

Betingelserne for disse foras opståen må findes i, at den
hidtidige levevilkårskamp og kampen mod nedskæring~rne! specielt
af den kritiske undervisning, i store træk var slået fejl, og man
vendte sig mod en opprioritering af det fagligt-indholdsmæssige,
hvilket var blevet muligt, idet der var begyndt at komme tekster
på dansk om kritisk psykologi, eller "Berlinerskolen", som den
ogSå hed dengang".
Begge fora - hvis samtidige opståen var ukoordineret - fostrede
igennem årene frem til ca 1990 et væld af praksisinitiativer. Og
igennem de fleste år var mere end 100 pe~soner kontinuerligt
aktive. Der har gennem årene været et vist samarbejde mellem dem,
men en egentlig fællesorganisering - der er blevet søgt mange
gange - er altid strandet på modvilje fra Færdigorganiseringen,
undtagen lige de sidste år, men her var der så ikke nogen, der
ønskede at deltage fra studenterside.

Det er for ~eget at sige, at der var et had-kærlighedsforhold
imellem de to fora, for det forudsætter at man har noget sammen,
og det blev mere og mere tviVlsomt som årene gik. Det person
overlap, der var, var endvidere heller ikke nok til at få et
samarbejde igang. Man kan sige, at de personer, der var aktive
begge steder, de formåede ikke at initiere et samarbejde, og det
kan også siges, at mange aktive i færdigorganiseringen ikke
ønskede et samarbejde. Og endvidere at de mest indædte modstan
dere mod en åbning mod studentersiden, kom fra folk, der idag 
med forbehold for undtagelser· er havnet i den systemiske terapi
tradition - en tradition, der fra rådgivningen senere er blevet
karakteriseret som bidragende til fascistoid handlepraksis.

Nu kan man ikke forstå historien alene ud fra personer, men den
må forstås ud fra den lønarbejder-orientering, som de involverede
personer satte på praksis i den ene eller den anden organisering
- en orientering der var begrundet i deres respektive politisk
økonomiske position_ Her var der for færdigorganiseringen en
stærk tendens hen imod at orientere sig mod, at organiseringen

6 For nænnere om denne historie, se Ole Dreier (Red.): "Den
kritiske psykologi", Rhodos 1979; K.Birck-Madsen: "At svare igen
med udvikling", marts 1988. Mappe Bl/Regnbuen.



6

skulle bruges til en parallelorqanisering :;.il lønarbejdet som
psykolog, medens der fra studenterorganiseringen blev focuseret
på udviklingen af alternative praksisorganiserinqer. Argumentet
fra sidstnævnte var, at a:::-bejdet med nye rammer, nye former,
matte"være omdrejningspunktet, for ellers blev den socialistiske
og den kritisk psYkologisk bestræbelse bundet til ekstra·arbejdet
eller til fritiden, hvor man var kritisk psykolog, Ddr det var
muligt ellers traditionel· hvad flere. ogsa de mest toneangiven
de, i Færdigorganiseringen dog hævdede som det eneste mulige. En
sådan "paglig-Hat·strateqi" blev kritiseret stærkt :ra studenter·
side. men til ingen nytte. Modsigelsen kan karakteriseres som en
modsætning mellem at vælge det 'frie samfundsmæssige arbejde
allerede som præmis for handling overfor alene den lange vej
gennem institutionerne. Og her i bakspejlet kan man konkludere,
at strategien om den lange vej gennem institutionerne også åd
selve organiseringen. Hvis det så var sådan, at de almene kim,
der lå i organiseringen, Sd ogsa havde fået alment#strukturelt
genn~slag, fx i PsykologForeningens pOlitik. så ville det være
til at bære. men dette ~ynes ikke at være tilfældet. Tvært imod
er der meget der taler for, at gamle kritiske psykologer blindt
har ladet sig opsluge af "den. passive revolution" med den mangel
på kvalitative fremskridt for psykologien, dette fører med sig.
Ec eksempel herpa er autorisationsordningen, hvor autorisation
tilstas ud fra ydre og formelle grunde: om det har været muligt
at oppebære lønarbejde i to ar, samt at fa fornøden supervision
af allerede autoriseret. For nyligt er autorisationskriterierne
endog strammet, idet PsykologForeningens bestyrelse har besluttet
"ikke at medvirke til kvalifikation gennem ulønnet arbejde"',
hvilket de facto sætter et hidtil gældende princip om, at
"autorisationsordningen skal administreres s~ledes, at den ikke
stiller sig hindrende i vejen for nytænkning"S, ud af kraft.

At k=itiske psykologer ikke er blevet helt 2dt af. de etablere
utilstrækkeligheder. det viser dog Ole Dreiers arbejde, der just
er kommet i disputatform;, men dette er noget nær undtagelsen.

Opsummerende om udgangspunktet kan man sige. at de to organisa
tioners forskellige lønarbejder-orientering der i en vis
udstrækning kan føres tilbage til de to organiseringers for
skellige ståsteder i forhold til psykologien som profession 
ikke fandt et overgribende fagnolitisk standpunkt, der som en
fælles subjektiv faktor overlevede. Og dermed kan man og Sd sige,
at forsøget pa at arbejde sammen psykologer indenfor syst~rret og
udenfor, at dette forsøg, i første omgang i hvert fald. ikke er
faldet godt ud. Man va= i hvert fald som faglige organiseringer
ikke stærke nok til at gøre den bevægelse kvalitativt med, hvor
del.- sker en kompetenCeforskydning opad i sys ternet, hvor universi-

~ Jvf referat af bestyrelsesmøde 18. og 19.juni 1993, psykologNyt
nr.13/1993.

a Afsnit 3 i -Autorisation ~fgrænsrring og fortolkningsspørgs
m~l", Autorisationsarbejdsgruppen, PsykologNyt nr.4/1990.

~ Ole Dreier: "Psykosocial behandling", Dansk Psykologisk Forlag
1993.
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tet mister selvstyre i relation til praksiskompetent kvalifika
tion: praktikkens nedprioritering/fjernelse p~ psykOlogistudiet
og den tilsvarende flytning af dette kvalifikationsaspekt til
ef teruddannelse!o.ut.orisat.ion i PsykologForeningsregi, der do; fra
1.1.1994 overgar til at være bestemt gennem Socialministeriet.

Der må derfor være nogle problemstillinger af fælles art, der
ikke er blevet grebet som genstand for nødvendig kooperativ
praksis - med mindre man kan sige, at det teoretiske gods, selve
paradigmet for kritisk psykologi, ent.en er fej lagtigt eller iKke
er tilstrækkeligt.
Kigger man hertil på de brudprocesser, der ogsa gennem tiderne
har været indenfor studenterorganiseringen,D, sa kan man vi.se,
at disse i stor udstrækning har været bundet til to forhold: for
det første at opfatte den kritiske psykologi eller marxismen som
sadan med en traditionel - og i egentlig forstand borgerlig 
filosofisk mtl.lestok: at alt starter [l'ed en filosoferen. hvorudfra
man nærmer sig verden, o; hvorudfra man ud fra s~n egen person
lige smag nærmest frit vælger sin faglige orientering, hvilket
altid fører til en nytt2tankegang, til eklekticisme, og til en
spontan indfangethed i de eksisterende. statskapitalistiske former
for menneskeligt liv som naturlige former, der - nar de udstyres
med Ånd - fører til Hegels bevidsthedsfilosofi. Heroverfor står,
at mar..dsme og kritisk psykologi er et brud med denne frie
filosoferen - for tanken er kun fri i egentlig forstand, nar
mennesket er fuldkommen låst til ikke at kunne forandre pa noget
som helse og selv da er tanken ikke engan~ fr1, den er jo altid
bundet i materialitet - og det man sætter i stedet for denne
Hegelske and, d~t er en praksisfilosofi: at tænke i perspektivet
at forandre, at udvikle, ~vilket også er den eneste vej historien
kender, nemlig udviklingen df modsigelser (Marx).
Det andet forhold indenfo:- studenterorganiseringen, der har været
Pd spil i forbindelse med brudp=ocesser, de~ ligger i forlængelse
af· ovenstaende, og det er problemet Offi, hvordan praksis udvikles.
Her har der været en tendens til at se udviklingen heraf gennem
et kun ~o-ledet skema - teori-praksis . fremfor gennem et tre~

ledet skema omhandlende teori·praksis-empiri-forhold. Ved et kun
to-ledet skema kan man ikke na frem til a: se praksisudvikling
som udviklingen af en konkret praksis indenfor en ganske særlig
empirisk ramme - og der vil være en tendens til. at den særlige
praksis man sA har, urefl~ter9t og spontant kOlnmer til at d~nnc

norm ogsa for handlinger i anden empirisk ramme. Eksempelvis er
der forskel Pd teori-praksis i en te=apeutisk situation og i en
eksoerimental-psykologisk si tuationll

, selvom ramme i s tore
træk er identi~k, men indholdsmæssigt er der kvalitativ forskel
pa det empiriske materiale for teori·praksis-forhold, hvorfor det
ogsd kategorielt må kunne behandles forskelligt. Heraf nødvendig
heden af det tre-ledede skema. Manglen på dette skema var

lD Jvf oqsa 5.11-15 i "Introduktionsoplæg til den kriti~ke

psykologi", Forum Kritisk psykologi, nr.8!l993_

Il Et eksempel herpa e= A_Lehmanns tjaldforsøg med "Planteqifte~

Hasc~isch", se s.31 i Moustgaard mfl: "Seculum Primum - glimt af
100 drs psykologi i Norden", Dansk psykologisk Forlag 1987.
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imidlertid nedlagt i den kritiske psykologis kategorigrundlag i
form manglende begreber om sociologiske sagsforhold, herunder
manglen pA begrebet om praksisformn - hvilket ogs~ gjorde at man
ikke, pA daværende tidspunkt, kunne holde konkrete samarbejdspro
blemer og -konflikter i bevægelse hen imod en fælles overgribende
løsning. Problemet blev dengang formuleret som en uenighed g~ende

ud pa, om det er nødvendigt eller ej at operere med et alment 
men ogsa historisk udvikleligt samfundsformsniveau med
selvsamfundsmæssiggørelse som perspektivd • I parentes skal
bemærkes, at det ogsa er her kontroverserne om utopi~begrebet

udspiller sig, men dette er mere afledt af problemet om samfunds·
forms niveau end omvendt. Mere alment kan problemet formuleres som
problemet om, hvordan og på hvilken måde det sociologiske niveau
omslutter eller indgår i en kritisk psykologisk teoribygning. Her
synes L.Seve·s bud indtil nu at være det bedste: at samfund
steorien har primat over psykologien. hvor psykologien ikke kan
udvikles videre end hvad samfunds teorien allerede har sat på
kategorielt begrebH

•

Ovenst.1ende elementer fra studenterorganiseringen til at kOITHue på
sporet af problemer i en kritisk psykologisk praksis må også
siges at have været aktive elementer i Færdigorganiseringens
praksis - der er i hvert fald et hav af debatter, der kører af
sporet af mangel på kategoriel klarhed om netop de særlige
betingelser for enhver praksis - men de er ikke tilstrækkelige
til aL forst.1. hvorfor det ikke alligevel blev muligt at udvikle
en fælles subjektiv faktor, og dermed eL overgribende fagpolitisk
standpunkt. Det var nemlig ikke sådan, at man i forvejen de to
organiseringer arbejdede snævert sammen, men snarere at det ikke
blev muligt at komme nærmere til det. Der må derfor være noget
tredje p.1 spil.

Dette tredje tror jeg ma findes i det forhold, at det pa trods af
samme kategorielle ramme, sa er det muligt for dele af Færdigor
ganiseringen at vokse ganske gnidningsløst - man tager i hvert
fald ingen grundlæggende kampe . ind i PsykologForeningen på det
og p.1 de omr.1der, der omhandler hvordan autorisationsproblemet
skal sættes p.1 koncept som udtryk for PsykologForeningens
standpunkt. Standpunktet som det ender op med lægger sig nemlig
snævert op af, for ikke at sige værende identisk med, et
psvkodynamisk/psykoanalytisk perspektiv p.1 overvindelsen af
psykiske problemer, samt hvordan man som psykologisk faggruppe
løser den interne kvalificerings- og kompetenceproblematik.

Til afdækning heraf skal jeg vende blikket mod, hvordan den
terapeutiske praksis søges udviklet fra studenterorganiseringen;
- For det er for det første meget med udgangspunkt i denne

12 Jvf W.F.Haug: "Vorlesung zur Einfuhrung ins "Kapital"" l Pahl
Rugenstein 1976.

u Jvf ogs.1 undertegnede s_ 7 -12 i "At svare igen med udvikling",
marts 1988. Mappe Bl/Regnbuen.

14 L_S~ve: "Marxisme og personlighedsteori", Rhodos 1978.
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praksis, at der søges udviklet sarnarbejderelationer til Færdigor
ganiseringenj og for det andet står det standpunkt. der her
forfægtes rnhp terapeutisk arbejdsmåde. kvalificering og kompeten
ce, i direkte modsæLning hertil. Dette handler s.:1 ogs.1 om den
kritiske psykologis udviklingsstade dengang - herom nærmere.
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3. GRUNDLAGET: AUTONOME GRUPPER UDEN OMSVØB.

Indenfo~ studenter-organiseringen eller som den og"så hed "FcI.l.lffi
for kritisk psykologi" "kom det i 1981-82 til e"i1 slags ·p:r-aksis
vending", idet man begyndte at orientere Sig ur af Univers i eec,
og dette simpelt hen for at få en reel praksis. man kunne arbejde
med, i stedet hypotetiske problemstillinge~, hvor erfaringsind
bolde t ved løsninger var højst tvivlsomt. Man ve:i:":i.lJ.te sig mod, at
først skal man lære en hel masse, endog i ~n fjern o~ klh~stig

form, for så at praktisere den indhøstede viden. Og man ønsKede
i stedet en studi~praksis, der i sig selv var funderet i e.n
praktisk videnskabelig retning. Mange forskellige initiativer 53
dagens lys fra 1981 Og årene frem, herunder disse semina~er, men
det, der blev afgørende, det var at arbejdet, en kvinde(g~p·

pe) fort j eneste, med at etablere et Studenterhus bar frugt; og i
forlængelsen heraf opstod tanken om eT~ alternativ psykologisk
rådgivning i 1984. Efte~ et~rs forarbejde abnede denne 22.maj
1985 under navnet "Regnbuen", og de:<l har så fungerec sid?rl.
Senere, i foraret lSB7, }:o.":'mer de,r oqsa et lille tidsskif:t t~_l

syne· "ForLll1l kritisk psykologi, teori og praksis" - og c.et.te
lever ogsa sr::adig, selv 2r:i de'c ikke længere har :logen udgivelses
politik, ag kun koarner ndr der er stof og penge herciJ..

Et cent~alt element, der ogsa blev grtmdlæggende for r<'..dgiv
ningen, va~ kcnceptet om putonomi. Dette elemenc var dog allel.·ede
formuleret i 1981 som grundelemelltec i en kritisk psykol09isk
organisering, og herom hedder det blandt. andet: "orga[liser,ings
fonnen må være autonO!Tl.e gruppsr . ikke bare "relatJ.vt" auconOr.le,
men autonome uden omsvøb - for kun hvis c.e:i1 reale handlee,vne. er
st.ørre indenfor end udenfor kan dEn kollEksi.e livspraksi5
udvikle sig. MEd \;,T.F.HaugE ord er de.t~e at søge "hegemoni uden
hegernon", ag a.t hegemoni frem fo:!':" a!: 'V<rrE:: defineret gs:cnerr. et
magtcentrUill (:den hierarkiske opbygnin:; med særskilt per50nkolllpe~

tence) md væ.re en effekt af strukt:.ure[l"l'i. Senere præciseres
dette til at "udviklingsopgaven indadtil er at gøre sig til
strukturel effekt for udviklingen af en selvstændig fagpolitisk
kultur"" .

Det er indenfor ovenst~ende ramme at rådgi~~ingen fra sin start
formulerer sig. Og det hedder fra det allerfø~ste papir herom
følgende: "en kritisk teori (:psykologi og sarr,fundsvidenskabJ
kræver en kritisk funderet praksis: at det altså ikke er nok at
forvalte eksisterende systemsatte praksisfarmer blot p~ baggr~nd

af en kritiSk viden' men at de store udfordringer/nødvendigheder
for opnåelse ef et 'blødt liv i en smuk kamp' ligger i at. sprængs
rammer i perspekthrec det le7ende arbejdes standpunkt. som mao er
at arbejde for et samfend, der er baseret p~ integrationen af
arbejde, kultur og videnskab for hver enkelt". Og videre hedder
det: "Den konkrete praksis udvikler sig afhænqigt af den/de

15 Jvf s.ll i "Om et bedre liv· referat f:!:"a fremtidsværksstedet
på 7. Kri tisk Psykologiske Seminar", novembe.!:" 19 B7/RegnbuEn ::nappe
Bl.

16 Jvf undertegnede s .10 i "At svare igen med udvikling", marts
1988, Regnbuen/Mappe Bl.
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teorier. som den søges bevæget og udviklet iger-nerr.. Der findes
altså ingen teori løs praksis. da man altid går til praksis med en
eller anden forforstCielse. Denne forforstdelse kan ligeledes være
mere eller mindre bevidst for eeil selv 00 den kan være indfanget
i en ren overfladebeste.rnmelse af forholdene· og _facit bliver let
en reproduktion af de proolemex, der skal løses - i stedet fol.' et
problemudvikl ingsarbej de, hvor gamle begrænsninger i livsud
foldeIser. o1!erflødiggøres og nye muligheder dukker Op"l~.

Specifikt Olil terapi hedder det følgende: "Terapi er at ~earbe~de

siQ" selv med sig selv via specifikt udviklede sarnfc:.ndsrr.æsslge
midler (:teknikker og terapeuter). Og i de:me forstand er terapi
en selvmodsigelse - et produke af u:i1dertryk}:else - idet mennesket
alment producerer sig selv (behov, interesser, mål osv) gennem
sit.~vtag med a~d~e og med naturen qe:mem den samfundsmæssige
kooperation, dvs iqenne..'T\ !laget fælles tredje. Dette st.ille:":"
problemet for terapi som praksisform: en skridtvi~ generobring af
det sociale liv, som man er blevet. udyræns~t fra. men hvor dee nu
ogsa indeholder ens eget perspektiv"'·. paplre:. ind,.eholdt desuden
en kritik af Dsykiatrien, adfærdspsykologiEn, psykoanalysen og
New Age filosofie~ (også ka16e~ terapibe~æg~~sen den~an~), men
dette skal Jeg vende tilbage til senere.

Centralt er. at grundlaget far rådgi'vningeE til en sti:l.r:: it,ke
formuleres som et kritisk psykologisk projek~ fo~ sa vi! man
oqså bdre f'.J.::.-r:;ulere k:::itisk psykologisk te::,c.pi. s·:;::n 9r-, !"~)'e og
konxurrenae s~o12daps~elsepa amrade~. Det ma~ derimod gør, det er
a t. formulere ~t udviklingsproj ekt, laka.J t o~ s t..edb'L:H:ie--.-:., t'~vo::t

v2y ter: ligger på en i.nrlholdsaf'ssic bes.s~r:Iffie::"se af, r.vac der er på
';:.ale, samt hvordan dette tænkes som over-rinde!'lde h.i.dtidiqe o~

Ek.5istt::rer:de, begr-<':nsninger. Sor.. 5aOa:2. (]dr !:'(c,n fr;:...si' In'2C det
~Gncept, il~n har, man gør det åbent, og m~n bruger d~t, Korri
gerer det og udvikler ae\: gennem de pr.:.ktiske pyc/01eDG::". og
konflikter, man så m~tte. møde, n~::- man arbejder med det SaIIlr."le~l

meri a~dre . og dette er OgSd det r-ok mest centrale princip i
Marxismen, Iwor det med Marx kan siges: "vi txæder ikke verden 2.

;TlØde med et nyt princip: Her er sand..."1eden, k~æl! ("Hier kn5.s=.>
nieder! ti). vi udvikler af princippe:::,ne i verden verde:ls nye
principper"19.
.C>.t aøre sådan - hvilket er en erfaring fra det senere . for
f~indrer ikke, at lilan ikke støder på konkurenceforhold eller at
man 5~øder Då forhold i virkeligheden, der nærmest af princip har
lukket sig- ornkr:ing sig selv eventuelt med et fjentligt og
skadende sigte mod een som fascisme mv, herunder de okkul te
forformer - men det gør det muligt at erfare virkeligheden i dens
aye og gamle ag usminkedE kvaliteter, som ikke p~ forh~nd er
indeholdt i ens hidtidige koncep~. Og det m~ Se være konceptet
udviklet. med de gjorte erfaringer, der må vise sig, om det bærer,

~i "Tanker til og om en rådgivning", oktober 19B4, Regnbuen/Mappe
Bl

lB jvf forrige note s. 5.

19 M2.rx: "Briefe aus "Deutsch-Franzosisschen Jahrbllchern"" i NEW
l, 5.345.
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dYs om det er alment·dueligt eller ej. Det er ogsa en proces, der
inddrager een som subjekt, ens natur, og som nærmest tvinger
Udviklingen af ens handleevne20 fremad.

Den respons, der var på radgivningsoplægget, delte sig ogsa i
flere grupper: dels nogen der havde arbejdet med kritisk
psykologi, dels en gruppe bestående af psykoanalytisk og
eksistentialistisk orienterede personer I og sd. en gruppe uden
fast stcisted. Og dette tegner sd. og501 feltet for den første
udviklingskonflikt, der kan beskrives som problemet mellem at
legitimere sig overfor omgivelserne overfor at satse pi! egne
krafter. Denne konflikt er ogsa blevet kaldt "Konstitueringskon
flikten"u.
Overfor en situation, hvor der er klare. mere eller mindre
bevidst formulerede forskelle i udgangspunkt, kan man vælge at
indrette sig i hvert sit hjø~ne, sørge for ikke at træde nogen
over tæerne og kritisere, hviS andre kommer for tæt på. Men der
er ingen begrundelser for at vælge dette· for siden man er der,
så må der også være en interesse i at søge udvikling. Det lykkes
også et års tid at arbejde sig igennem alle mulige terapeutiske
tanke- og praksisformer uden de store konflikter. Men da det så
kom til at træde ind i feltet som rådgivere, så blev gruppen delt
i to: der var dem, der ikke mente man kunne, selv turde de ikke
ga ind i arbejdet med andre, med mindre at der blev tilknyttet
udefra kommende supervision til gruppen dette var ca en
tredj edel af gruppens 10 ·12 personer, og det var primært de
psykoanalytisk orienterede - og så var der den anden del af
gruppen, der under ingen omstændigheder ville give køb på
konceptet om "autonomi uden omsvøb". Argumentet var: "Det er ikke
muligt som perspektiv at arbejde mod en fælleshed, hvis man
samtidig er bundet op af eller støtter sig til en hierarkisk
funderet praksis"2

:l.

Forud for konflikten gik både, at en studievej leder på KUA23

forsøgte at forhindre at rådgivningen kunne åbne i studenterhuset
argwnentet var at den kunne forveksles med Studenterråd

givningen, og det selvom det indrømmes, at der var behov for
arbejdet . men også at flere i gruppen mødte sto~ afvisning fra
deres omgivelser med hensyn til, at de jo "kun" var studerende,
som om det er et handicap på forhånd. Konflikten endte med, at
den gruppe der følte sig i klemme lige så stille sev fra gruppen;
og det samtidig med at gruppen - ud over rådgivningsarbejdet .
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brugte megen energi på a t formulere sig i diverse f agblade om
selve arbejdet, med diverse invitationer om samarbejde og om
kritik. Tanken var, at kunne man ikke arbejde med den kritik, der
var eller kom, så var man ikke dygtige nok, og det måtte man så
se at blive. Men der kom ingen kritik, åbent formuleret, de
første 5 år. hvorefter der så kom en kritik, de~ i store træk
gentog, at det var etisk problematisk at studerende arbejdede
uden formaliseret supervision. Det var en intern kritik, men vi
svarede på den i PsykologNyt", hvor vi stillede vores supervi
sions- og kvalifikationskoncept til skue, men der kom ingen
dialog igang. Andre blandede sig ikke.

Jeg skal ikke gå nærmere ind i historie. Den er fremstillet til
anden side. Men blot her nævne to yderligere udviklingskon
flikter , der også er beskrevet hers.

Den næste udviklingskonflikt er blevet kaldt "striden om det
lukkede kliniske kollektiv 1988-89". Den omhandler brugerforløb,
der afbrydes fra rådgiverside, fordi man ikke kan komme igenna~,

hvor konflikten UdsDiller sig omkring, om der kan gås ind i nye
forløb, før det både kollektivt og for de berørte rådgiver er
klart, hvad det var, der måtte renonceres på. Konflikten blev
ogsa til en konflikt om supeI-Yision, forstået pa den made, at
hvor gør- man af det personligt svære, der dukker op i råd
givningssituationen. Svaret blev, at supervisionen må sigte mod,
at den berørte rådgiver bringer "det svære" ind i det brugerfor
løb, der er på tale, for ellers dannes der skjult norm mod
brugeren eller brugergruppen.

Og endelig den tredje udviklingskonflikt: denne var en kompeten
cestrid - "Kompetencestriden 1991-92" - omhandlende, om man kan
arbejde som rådgiver, hvis man ikke samtidig kan gøre det åbent,
der aktivt styrer ens handlinger overfor den berørte person,
eller hvis man finder det nødigt at holde information tilbage som
strategisk (nødvendigt} element. Svaret blev, at det kan man ikke
. ~ for kan man ikke åbent træde frem med samtlige relevante
dimensioner i ens konkrete handleevne, så bidrager man til
yderligere mystifikation Og fremmedbestemmelse, hvilket også er
at handle ud fra givne traditionelle koncepter. Det er deres
begrænsning.

20 Ved handleevne forstås den konkrete udviklingsevne til bevidst
at fastlægge og forbedre sine egne livsbetingelser og dermed
bevidst øve indflydelse på sin egen udviklings muligheder og
retning.

n Jvf Anne Jønsson og Birgitte Ernst: "Regnbuen
en udviklingshistorie i alternativ praksis",

Psykologi nr.8/l993.

konkret utopi
Forum Kritisk

Opsummerende kan det siges, at de tre udviklingskonflikter peger
henimod, at den enkelte rådgiver/psykolog/terapeut skal 'kunne
handle selv, og ikke dække sig ind under andet/andre' og 'at
kompetence er et kollektivt anliggende, der fordrer den enkeltes
evne til total åbenhed i relation til berørte bruger af rAd
givningen'. Dette er samlet at 'enhver må kunne tale for sig,
gennemskueligt og gennemsigtigt', hvilket også er at 'indordne

:l2 Regnbuen: "Oplæg til debataften om alternativ rådgivning",
3.oktober 1988.

2) Jvf brev af 23.4.1986, Regnbuen mappe A3.

~t Jvf undertegnede i: "Psykologer. socialpsykologi og psykotera
pi", Dansk psykolog Nyt nr.5/1991.

:l> Jvf Forum Kritisk Psykologi or.8/1993, 5.80·85.
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sig under udvikling' - den eneste legitime indordning - og hvor
frafald herfra bemærkes, ligger der en etisk fordring i at samle
det op og gøre det. for man kan sige at hver gang man er sammen
med et andet menneske, s~ har man en del af dette menneskes liv
i sine hænder, og som LØgstrup formulerer det: "Den enkelte har
aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af
dets liv i sine hænder. Det kan være meget lidt, en forbigående
stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man
vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være
forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den
andens liv lykkes eller ej ,,:26.

Dette handleevneaspekt er imidlertid ikke tilstrækkeligt at agte,
for der må agsA kunne handles på de udviklingsforhold, der ligger
uden om selve udviklingskonflikterne, som de for den enkelte
rådgiver viser sig på gruppeniveau. Som sådan er ovenstående
komoetencedimension altså ikke nok til mestring af konkret
psykOlogisk arbejde med berørte andre, men en nødvendig forud·
sætning herfor i et alment menneskeligt sigt.

Ud fra ovenstående kan det nu gøres begrundeligt, hvorfor det var
muligt for medlemmer af Færdigorganiseringen at vokse nærmes c
aktivt ind og op igennem eller endog bidragende til den struk
turelle knæsættelse af et autorisationskoncept i psykolog
Foreningen, der bygger på et i sin struktur psyxodynamisk
kompetenceforlangende fra allerede autoriserede - hvem der så end
nogen sinde har kunnet autorisere disse . samt hvorror dette ikke
var en handlemulighed for rådgivningen. Det var nemlig muligt i
samme grad man accepterer den hermed forbundne ydre kompeten
ceforlangende, den udefra kommende supervision . godt nok fra
egne autoriserede fagfæller, men dette er i sig selv ikke en
indholdsmæssig kompetencedimension, hvor denne er opnået via
andres arbejde. Den hermed forbundne herre-Knægt-akse for
kvalifikationsudvikling kan rådgivningen ganske enkelt ikke med.

Hvordan - må man spørge - kan nogle kritiske psykologer gøre den
ovenfor beskrevne bevægelse. Et svar er af ooportunistiske
grunde: man indordner sig på kort sigt i håbet om på lang sigt at
kunne forbedre sine betingelser - men dette kan ikke være et
bevidst valg, for der er næppe nogen, der ikke er klar Over, og
til hudløshed har diskuteret en central kritisk psykOlogisk
tekst, der netop begrunder, hvordan opportunisme er en forform
for psykiske forstyrrelserJ7

, og hvem med bevidsthed herom vil
dog vælge dette for at klare sig på kort sigt, når man på lang
sigt er vidende om de hermed forbundne personlige konsekvenseru!
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Der er også et andet svar, og det er at de involverede personer
aldrig var reel t forbundet med den kri tisk psykologiske be
stræbelse, men at man var der, fordi den som en stC2:rk faglig
kraft kastede individuelle handlemuligheder fra sig, altså
kvstbanesocialisten om igen. Der er sikkert også mange andre
svar. Men det jeg skal hæfte mig ved, det er, at den kritiske
psykOlogi havde - og vel stadig har - en kategoriel blind plet
netop der, hvor den psykodynamiske/psykoanalytiske teori og
praksis - tradi tion så a t sige udvikler al t fra og fører al t
tilbage til: problemet om overføring.

Svaret, her at give, er, at man i bedste fald valgte en social
økonomisk sikring af sig selv som nyt øvre mellemlag - i værste
fald blev man fanget ind til anden side, via opgiven overfor en
en videnskabelig løsning af det kategorielt uløste problem om
overføring indenfor en kritisk psykologisk praksistilgang.
Betingelsen herfor er selvmanipulation, hvis materielle grundlag
er manglende råderet over midler cil behovstilfredsstillelse,
idet det er situationer af almen frernmedbestemthed der gør
mennesket til slave af sine behov, der så træder frem med
driftskarakter, hvorved de vinder en umiddelbar adfærdsbe
stemmende magt2~ - for Fanden stå i at have uddannet sig til
psykolog, hvis man så end ikke kan få ret til at praktisere som
så - så heller være med på vognen, det stykke vej, som andre
bestemmer hvordan skal være, indtil man selv kan bestemme. Dette
er så også det "ubevidste faglige spring ind i psykoanalysen".
Den lighed, der er imellem den psykodynamiske herre-knægc-akse,
og at behovene antager driftskarakter ved manglende råderet over
midler t.il behovstilfredsstillelse, har så åbenbart kunne gå hånd
i hånd med det forhold, at handlekomoetence under alment usikre
betingelser, blandt andet ved manglende social -integration - hvad
autorisationsprocesser i psykologForeningen meget har været og
den samtidigt begyndende opløsning eller stagnation af færdigor'
ganiseringen - kan vindes gennem individets stræben efter over
ensstemmelse med andre løsrives fra vurderingen af de objektive
forhold i omverdenen og træde i forgrunden som en selvstænddig
gjort handletendensJo. Bevidst eller ubevidst e:(l passiv
revolution af småborgerlig karakter, og denne vil gentage med
hver ny generation af psykologer, indtil det er muligt kollektivt
at befordre overgangen mellem studerende og færdige psykologer på
den ene side og de eksisterende social-økonomiske forhold for
udøvelse af psykologisk virksomhed på den anden side, men dette
dog kun samtidig med, at arbejdet med overføring udmøntes i et
videnskabeligt praksiskoncept , der er objektiverbar som alment·
dueligt.

J6 K.E.Løgstrup: "Den etiske fordring", s.25, Gyldendal 1960.

27 Jvf Ute
handleevne " ,
1979.

Holzkamp-Osterkamp: "Emotionalitet, kognition,
i Dreier (Red.): "Den kritiske pSykOlogi", Rhodos

I det følgende skal jeg gå videre ind i udviklingskonflikter i
selve den terapeutiske praksis. Jeg skal starte med en historisk

1990.

Ja I denne periode kom der også den ene bogudgivelse efter den
anden, hvor det at handle mod bedre vidende blev søgt beskrevet,
jvf til eksempel Knud Vilby: "Mod bedre vidende. Opgør med den
politiske elendighed og vor fælles afmagt", Hans reitzels Forlag

2~ Ute Osterkamp: "Hat der SozialisImJs die Natur des menschen
verkannt?", s.71 i Forum Kritischer Psychologie 31/1993.

)0 Jvf Ute Holzkamp-Osterkamp 79, s.243.
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beskrivelse af de store forandringer, der sker i praksis i og
omkring terapi fra SO-erne og op til 80-erne. idet dette er
rammen for den lokale historie, der her er på tale, og uden
hvilken man ikke kan forstå hvorfor arbejdet antog den form, som
det gjorde. Herefter skal der gås ind på de mere almene teoreti
ske betragtninger over terapi indenfor den kritiske psykologi, og
i forlængelse heraf inddrage empiriske forhold, som jeg selv
kender til. Fikspunktet herfor er selve begrebet om overføring.

17

4. HISTORISK OM NYERE TERAPEUTISK PRAKSIS.

De grunde, der fører til at terapi tages op af stUdenterorgani
seringen som selvstændigt praksisomrade i starten af 80·erne,
omhandler dels de generelle eksterne forhold, der ligger udenfor
universitetet, og dels interne. De eksterne forhold omhandler, at
der er et stort behov for nye og bedre støtteinstanser for en
stadig større gruppe af mennesker, der er præget af lidelse,
konflikt og desorientering; og hvor det er tYdeligt, at det er de
socialt-økonomisk dårligst stillede, der særligt betaler prisen
for manglende støttemuligheder eller for en ddrlig og dybt
nedværdigende behandling. De interne forhold o~~andler specielt
Klinisk Institut, der altid formåede at undgå at involvere sig i
at tænke og handle med på løsninger af de fælles problemer på
psykologistudiet. Klinisk Institut tillod sig meget en eksklussiv
holdning, hvor de både var sig selv nok, men ogsa altid over·
legne, idet de pa ganske særlige mader hævdede deres særstilling
som værende den kompetente institution for arbejdet med pSYkiske
vanskelighed~og problemer.

Forud for denne situation lå så hele historien fra 1950-erne og
frem, hvor der på alle mdder var søgt et opgør med bade psyki
atrien og den psykoanalytiske dominerende praksis. Der var to
slags svar herpå: de humanistiske-eksistentiel' e svar, der sa
psykiske konflikter SOffi udslag af autentisk væren; og de
poll tiske svar, hvor sygdom blev ført tilbage til materielle
grunde i selve den kapitalistiske produktionsm~de.

Hvad angår de humanistisk-eksistentielle svar, så er deres kerne
"frihed", og som det er formuleret af een af grundlæggerne, pico
delIa MirandaIa (1463-94): "Du skal bestemme din egen natur uden
tvang fra nogen barriere ved hjælp af den frihed, der er blevet
dig betroet. Jeg har placeret dig i verdens centrum, Sd du fra
dette punkt bedre kan se hvad der er i verden. Jeg har hverken
gjort dig himmelsk eller jordisk, hverken dødelig eller udødelig,
for at du som en fri og suveræn hdndværker kan støbe dig selv i
den form du selv har valgt" ll _ Og dette spejler meget godt
problemerne for det nye mellemlag, der vokser frem i efter
krigstiden, og som er begIlJndet i udviklingen af# en mere
innovativ produktionsproces (dvs at viden anvendes bevidst og
målrettet til udvikling af produktionen). Som klasse har
mellemlaget OgSd kun sig selv at holde sig til - de har ingen
historisk fremtid, i klemme og bestemt, som de er, af de to
hovedklasser, arbejder og kapital.
Psykiske konflikter koges i denne tradition stort set ned til
uautentisk væren, som så med en autentisk person/terapeut at
skulle overvindes gennem det hermed forbundne ægte samvær, der
ville kunne give større selvforståelse, frigørelse, vækst og evne
til dybere kontakt med andre. Den terapibølge eller -bevægelse,
der vokser frem i 1960-70-erne har sit udgangspunkt her. Blandt
andet i form af. Encountergrupper, og den klient-centrerede terapi
(Rogers32

), hvor terapeuten ikke skal være styrende og teknisk,

31 s.lll, citeret efter Psykologisk Leksikon, Gyldendal 1974.

'32 Carl Rogers: "Om encountergrupper", Jespersen og pio 1971.
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men netop menneskelig; men også i form af gestaltterapien, der
adskiller ved at vægte det specifikt konfronterende, snarere end
det støttende som er den klient-centrerede teraDis indfaldsvin
kel. Gestaltterapien er kendt gennem PerIs, der formulerer kernen
ptl. den måde, at q:runden til at man lider, 'er afhængig af andre,
falsk, det er at man er flygtet fra et pinefuldt Nu, hvilket
danner en uafsluttet gestalt, der som et forsvar, en karakter.ma
ske, forhindrer een i at leve bagefter. Gestaltterapi er derfor
at "tilvejebringe situationer i hvilke en person kan opleve, at
han sidder fast· det ubehagelige - og .. at .. frustrere hans
forsøg på at undgå situationen indtil han, er villig til at
mobilisere egne ressourcer"J]. Hermed "tvinges" klienten til at
tage den smerte på sig og fuldbyrde en gammel gestalt, som ellers
stiller sig i vejen for vækst og autentisk selvkontrol. Frihed er
her reduceret til ren viljesudøvelse.

Samlet herom kan det siges, at når udgangspunktet er den
individuelle frihed, så bliver problemerne. der fører til fravær
heraf, enten en nødvendig skæbne, der rammer den enkelte, og hvad
kan man anden med skæbnen end udholde dens lidelse og måske
uretfærdighed, eller også bliver det ens eget ansvar, at man au
engang har handlet sådan. Det skal ikke nægtes, at denae pro
blemstilling eksisterer - den eksisterer jo netop i kraft af en
stigende fragmentering og praktisk fremmedgørelse overfor
hinanden . men at koge ethvert problem og dets løsning ned til
måder at opgås eksistentiel smerte på i form af selvoverlevelse
er falsk, og tjener alene dem, der i forvejen har tilstrækkelige
ressourcer til at bære og mestre deres liv.

En mellemform mellem det humanistisk-eksistentielle svar oq det
politiske er radikal terapi , primært i USA. der dog hu!"tigt
splittes på spørgsmålet om, hvor at starte: med den indre
frigørelse • der fører over i den humanistisk-eksistentielle
tradition med vægt på det spirituelle· eller den ydre frigørel
se, der fører til direkte partipolitisk arbejde under forbiseen
af, hvad der konkret kan og må gøres i forhold til de mennesker,
der bare ikke har de ressourcer, at de kan handle og kæmpe på
komplekse organisatoriske måder.

De politiske svar på psykiatri og psykoanalyse omhandler, ud over
en anden opfattelse af psykiske problemer, også forsøgene på
organisatoriske ændringer af behandlingen af mennesker med
problemer. Det første svar er miljø· eller socioterapien
(M. Jones)') , hvor man søger at demokratisere benandlingssek\:.oren
i form af terapeutiske fællesskaber, hvor tolerence og reali\:.ets
konfrontation er i centrum.
Denne føres senere videre i anti-psykiatrien (Laing og cooper),
der ser sygdom som en sund reaktion på et sygt samfund, og hvor

)J s. 59 i F. S. Perl s : "Ges tal tterapi" t Socialpædagogisk Bibliotek
1975.

)4 M. Jones: "Socialpsykiatri i praksis", Gyldendals Pædagogiske
Bibliotek 1971.
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behandlingen består i at ophæve menneskets fremrnedgørelse overfor
den ydre verden gennem rejsen ind og igennem den indre verden.
Herigennem skulle de enkelte så finder måder at hjælpe sig selv
på, der hvor der er virkelig brug for det. Den samfundsmæssige
undertrykkelse ses i forlængelse heraf som ophævelig gennem
skabelsen af en stadigt stigende sum af "sande jeg'er". Arbejdet
hermed foregår gennem terapeutiske kollektiver.
En videre form i det politiske svar er meta-psykiatrien· eller
"den demokratiske psykiatri", der mest markant er kommet til
udtryk i Italien (BasagliaJ5 ), Her gik man efter at opløse de
psykiatriske institutioner, idet man så det kroniske i sygdommene
som frugter af selve institutionsopholdet . og dette blandt andet
ud fra M.Jones, der havde kunnet vise, at det kroniske ikke var
så kronisk endda. Det lykkes her at få vedtaget en lov - Lov
nr.lBO af 13.maj 197B ~ der gik ud på, at det med udgangen af
1980 ikke længere var tilladt at indlægge mennesker på psyki
atrisk afdeling. Udgangen - efter en mellemform med terapeutiske
samfund, der ·vidste sig velegnede til at få modsætninger og
problemer op til overfladen - er en art distriktspsykiatri, hvor
ambulant behandling, blandt andet med en del medicin, og
beskvttede oroduktionsfællesskaber er centrale ingrediencer.
Nogen egentlig behandlings filosofi blev aldrig udviklet.
Det sidste væsentlige politiske svar kom fra SPK . Det socia·
lis tiske patientkollektiv i Heidelberg i Tyskland36

• i be
gyndelsen af 70-erne. Udgangspunktet er at kritikken af psyki
atrien skærper modsætniner mellem patienter og læges tab, hvilket
fører til at en psykiater (Huber) vælger at prioritere at indgå
i det direkte behandlingsarbejde ved at støtte op om.'cring at
hj~lpe med at bearbejde umiddelbare problemer og konflikter. Men
dette kan kun ske ved at siger fra til nogle af kollegamøderne,
og det kommer til en vældig strid, hvorunder patienterne vælger
at organisere sig som et patientkollektiv - da der var flest ca
500 . og arbejder for deres egen institution på Universitet, hvad
der efter en besættelse lykkes. men det varer ikke længe. Huber
fyres, patientgruppen arbejder videre ud fra en arbejasform. der
kaldes agitation i modsætning til den systemopretholdende
terapi - Og som generelt er rettet mod medlemmernes faglige
baggrund, arbejdsbetingelser, autoritetskonflikter, familie·
mæ9sige konflikter, seksuelle konflikter og sociale forhold.
Men efter kort tid stormes institutionen af en massiv pOlitis tyr·
ke og lovede økonomiske midler trækkes tilbage. Udgangen er at en
større del af· gruppen går under jorden, nogen går ind i RAF,
medens Ruber idømmes 4 1/2 års fængsel for misbrug af lægelig
autoritet. Flere af patienter idømmes også straffe p~ op til 3
år.
Kernen i SPK's sygdomsopfattelse er at 'gøre sygdommen til et
vc1ben' ("Aus der Krankheit eine Waffe machen") , og dette grundet
i, at man bliver syg, når ens protest mod urimeligheder hæmmes.
En sygdoms ophævelse er derfor udviklingen af en kollektiv
revolutionær identitet, der i sin essens må være socialistisk,
idet det reelt hæmmende er den kapitalistiske produktionsproces.

~5 Jvf også Social Kritik nr.24, marts 1993.

Jo Jvf N.P.Agger mfl. "Terapi som politisk praksis", Hans reitzel
1977.
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Arbejdet hermed foreg~r med udgangspunkt i det tidligere nævnte
om nagitation", hvor terapi, politisk og videnskabeligt arbejde
betinger og skal udvikle hinanden. Man har tre niveauer heri:
enkeltagitation, hvor en gammel SPK'er tager imod en ny, og hvor
de problemer, der er, bearbejdes ud fra den enkelte situation og
problemstilling; og gruopeagitationerne, der rettede sig mod et
fælles indhold, og hvor arbejdsprincippet var at rette sig mod
gruppens svageste led, det kunne evt være den sprogligt mest
dominerende eller den tavse. Det tredje niveau var de viden
skabelige arbeidskredse, hvor relevante politiske problems til·
linger blev bearbejdet. Generelt arbejdede man ud fra arbejds- og
organisationsprincippet "den multifokale ekspansion", der g~r ud
p~, at den enkelte syge ses som en person i et samlepunkt (focus)
for de samfundsmæssige nodsigelser, og dette fører ogs~ til en
"knopskydningsmodel", hvor man er i flere gnlpper på samme tid,
og grupper der ogs~ arbejder autonomt i forhold til hinanden. Det
var da også meget svært for politiet at trevle SPK op, da de
besluttede sig for det. Dette er en vigtig ting.

Ogs~ i Danmark skete der noget. Mån byggede videre på erfaringer
ne fra udlandet, og op igennem 70-erne blev det dannet et hav af
alternative rådgivninger på alskens omr~der og overalt i landet,
men de fleste af disse går ned i starten af 80-erne,· i sarrunenhæng
med den begyndende højredrejning, da Schluter kommer til i 1982.
Og kun ganske få f~r endvidere offentliggjort noget omkring deres
indholdsmæssige arbej dsprincipper37

• Men det er vel a t mærke
enkeltpersoner, der offentliggør, hvilket ogs~ siger noget
defensivt om arten og styrken af den kollektive subjektive faktor
dengang.
Som i USA kom det også i Danmark kommer fra starten af 70-erne
til en splittelse mellem problemet om ydre eller indre frigørelse
mht, hvordan starte. Terapibevægelsen - den indre frigørelse
først - lever idag videre under begrebet "New Age", hvor begrebet
om holisme - alt hænger samme - og om integration af østlig
meditation og vestlig mystik er centrale pejlemærker. Arbejdet
med den ydre frigørelse blev til venstrefløjens mange partier

og deres senere nedlæggelse igen.

Da man begyndte at arbejde med ideen til r~dgivningen tog man fat
p~ en bearbejdning af alle ovenst~ende praksiserfaringer, blandt
andet og centralt at man ikke kunne sætte af fra et valg mellem
en indre eller en ydre kamp mod undertrykkelse og for frigørelse.
Man måtte tværtimod finde det samfundsmæssige ståsted, hvor de i
praksis allerede var sammenhængende, for alternativet indrelydre
er falsk: "Argumentationen at meIUlesket må ændre sig, for at
kUIUle ændre de samfundsmæssige forhold, som må ændres, for at
mennesket kan ændre sig .. er cirkulær .. idet den går ud fra
sammme alternativ. Den virkelige sammenhæng er derfor ikke
cirkulær, fordi mennesket kan ændre sig selv i den grad, som det

37 Det gælder til eksempel Immervadrådgivningen i Århus, jvf
N.P.Agger: "Politisk terapi og alternative rådgivninger", Modtryk
1980.
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ændrer sin indflydelse over dets livsbetingelser,,3s. Men ingen
steder syntes man at kunne finde et tilstrækkeligt teoretisk
koncept og en tilsvarende sociologisk/socialpsykologisk metode,
hvor man kUIUle - med en grad af sikkerhed i begnlndelserne .
afgøre om noget var et fremskridt, noget stagnativt eller
tilbageskridt mht terapiarbejde. Desuden syntes perspektivet om
en "materialistisk sygdoms teori " at gribe forkert, uden at det
var muligt nærmere at præcisere hvorfor.
Man tog derfor udgangspunkt i gnlndlæggende at diskutere, hvad
terapi var, og på at afklare hvordan man hen ad vejen kUIUle blive
klogere herpå. Afgørende for dette skridt var også konstaterin
gen, at på trods af mange forsøg på overvindelse af den fremher·
skende psykiatri og psykoanalyse, så havde ingen af disse forsøg
reelt trængt disse opfattelser tilbage, allerhøjest resulteret i
organisatoriske ændringer, der m~ske fremviste en større
humanitet, men m~ske langt fra var det.
Tvært imod må man konstatere, at som situationen var omkring
løsningen af menneskers personlige problemer dengang opgøret med
psykiatrien og psykoanalysen satte ind i 1960-erne, at sådan er
den ogs~ i dag, men gående mod det værre. Den psykofarmacologiske
udvikling har ekspanderet vildt, og man skal idag nærmest
tilkæmpe sig en plads på psykiatrisk afdeling, og f~r i store
træk kun en sådan, når man accepterer en medicinsk behandling.
Ellers henvises man til gaden, til fængslerne eller til hjem
memedicineringen. Oftere og oftere udtaler psykiatere (blandt
andet Raben Rosenberg) , at fx angst . som man skønner mindst
250.000 lider af og som er ubehandlede - bedst kan behandles med
psykofarmaca; og i en nyere avisartikel om elektrochock kunne
journalisten konstatere, at det er ved at vinde indpas igen, samt
at det havde været umuligt at finde læger eller psykiatere, der
ville udtale sig kritisk mod deIUle behandlingsmetode.
Hertil kan man lægge en svensk undersøgelse fra starten af 80
erne, der klart vidste, at det ikke var problemtypen, der var
udslagsgivende for den specifikke behandling indenfor psykiatri·
en, men derimod den .enkeltes klassebaggrund: st~rk tendens til,
at mennesker fra arbejderklassen behandles alene medicinsk,
medens meIUlesker fra mellemlaget havde tendens til primært a t
blive tilbudt samtaleterapi3

;. Desuden kunne undersøgelsen vise,
at terapeuterne rask væk manipulerede - og ved opgivenhediprotest
heroverfor fra klientside, så blev grunden til manglende
terapeutiske fremskridt tillagt klientens patologi i form af
stemplet utilgængelig for psykoterapi.

Ja s .138 i Gabi Minz: "Als Erzogene erziehen", Forum Kri tischer
Psychologie, 11/1983, AS93.

39 R.Eliason mil: . "psykiatrisk Virksomhet I", Prisma 1981; 
"Psykiatrisk virksomhet II - Nårstudier i psykoterapi", Prisma
1983.
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5. ALMENE BETRAGTNINGER OVER TERAPI INDENFOR DEN KRITISKE
PSYKOLOGI.

Omkring selve arbejdet med at afklare, hvad terapi grundlæggende
var, stødte man p~ det forhold, at alle teorier, kritiske som
traditionelle, spontant tænkte i sygdomsbehandling - det svarer
s~ oqs~ til den nuværende semantiske betydning af ordet terapi 
og det enten for at behandle eller ogs~ fOr ikke at behandle
salve individet, hvis man mente at sygdommen ret beset la udenfor
individet, i de sociale eller kapi talistiske betingelser. Der var
kort sagt forskelle i, hvordan psykiske forstyrrelser blev
opfattet, best~t, men ikke i, hvordan der blev tænkt om, hvad
terapi var. Denne pudsighed blev til en forundring, og det første
grundlæggende spørgsmål blev stillet her, nemlig om det kan være
rigtigt at ogs~ kritiske koncepter, in casus et kritisk psykolO
gisk, delte den samme genstandsbestemmelse af terapi? Med dette
spørgsmål blev der også brudt med det pejl~rke, der syntes at
være fælles i den hidtidige danske al terna tiv.e r~dgivnings
praksis, nemlig i nødvendigheden af at udvikle en materialistisk
sygdoms teori i og overfor dette satte man perspektivet om terapi
som en specifik arbejdsvirksornhed. hvor problemet var, at den
endnu ikke var bestemt hverken teoretisk eller praktisk overhove
det - og det på trods af at der blev handlet p~ ganske sy·
stematiske m~der~D. M~ske det af denne vej var muligt at bidrage
til en reel overvindelse af psykiatrien og af psykoanalysen ogs~

i form af langsigtet ophævelse af deres restriktive og fremmedbe
stemte praksisgrundlag.

I processen herom stødte vi på en tekst, der også kredsede herom.
Det var en tekst, der var skrevet af en tysk arbejdsgruppe. der
beskæftige sig med ansatser til et "materialistisk terapikon
cept,,4~. De s~ terapi som en samfundsmæssig praksis. der som en
specifik virksomhed med bestemte m~l er delmoment i en over
gribende totalsamfundsmæssige produktionsproces. En terapeut og
en klient står da ikke bare overfor hinanden, og i et bestemt
forhold ud fra, hvordan hver enkelt tænker, føler og handler om
det eller de problemer, der er p~ tale, men de har også imellem
sig et andet forholds niveau , nemlig at de begge er subjekter for
selve den terapeutiske arbejdssammenhæng.

Dette var nøglen, som vi så længe havde ledt forgæves efter. Her
var der ogs.:! anknytningspunkter for det ubehag, alle næsten
automatisk stødte p.:!. når de arbejdede med de forskellige
terapiopfattelser. For det viste sig, at alle disse glimrede ved
ikke at arbejde med det andet, det kooperative niveau, alts~ det

IO For et lignende forsøg indenfor det lægevidenskabelige omr~de,

se U.Juul Jensen: "Sygdomsbegreber i praksislI, Munksgaard 1983,
hvor det afdækkes, hvorledes sygdomsbehandling generelt styres
af Draksisprocedurer , snarere end ud fra (den falske) fore
stilling Om den specifikke og videnskabeliggjorte behandlings
metode. Konstitueringen af en sygdoms egenart er nemlig selvet
teori-praksis produkt.

n Autorenkollektiv: npsychiatrie und politik", Das Argument
78/1973.
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at være sammen om processen. og hvorudfra indholdsmæssige mål og
opgaver m~tte udvikle sig, men kun havde det første niveau i sig,
det niveau, hvor man i starten star overfor hinanden i en
asymmetri, og hvor denne asymmetri bevidst bruges som den
centrale behandlingsteknik i et ensidigt påvirkningsøjemed,
gående fra terapeut mod klient.

Ovenst~ende to niveau - personlig overforstillethed og processuel
sags lig medstillethed 4 blev i den lokale praksis i rådgivningen
til de væsentligste genstandsdimensioner i en teori om terapi. Og
det viste sig også muligt, at placere de forskellige terapi
koncepter p~ grundlag af disse, og det på den måde at det blev
klart p~ hvilken m~de. de greb den terapeutiske arbejdsgenstand
forkert eller groft forkortet.

rft psykiatrien kan man sige, at denne a priori har fuld kontrol
over den personlige overforstillethed i en terapi. Man hører
nemlig hjemme i psykiatrien, når og hvis man af psykiateren selv
bes temmes som havende "sjæleligt abnorme tils tande" (Strømgren) .
Den processuelle sagslige medstillethed tjener her alene
psykiatrien. der bruger denne til diagnostisk arbejde med at
præcisere sin karakter af overforstillethed. Dette er meget
tydeligt i psykiatriens kernebegreb - psykosen· der netop hviler
i "manglende sygdomsindsigt" . Som sådan rendyrker psykiatrien den
horisontale akse, som er forholdet mellem een selv og det sociale
man st~r i, ud fra begrebsparret det normale/unormale.

r psykoanalysen er der til gengæld fuld herskab over selve den
processuelle sags lige medstillethed. psykoanalytiker er jo netop
psykoanalytiker. fordi han eller hun i modsætning til den lidende
anden, allerede er "rask" på en sadan måde, at der ikke lides
under omstændighederne. Den anden har da Der definition ikke
indsigt i sit problem, der jo væsentligst er- ubevidst. Her hører
man hjemme, hvis man a priori accepterer, at den anden ved bedst
omkring, hvordan den processuelle sagslige medstillethed formes
og struktureres af psykoanalytikeren. Er man ikke enig tolkes
dette som et (patologisk) forsvar. Man kan endelig sige, at
psykoanalysen rendyrker den vertikale akse, som er forholdet til
een selv, og dette ud fra begrebsparret bevidst/ubevidst eller
rationelt/irrationelt.

Ovenst~ende to akse kan siges at udgøre terapiens problem som et
dobbelt problem: det sociale er et problem, og man er et problem
for sig selv, og man lider under det, konflikter med det, i en
tilstand af orienteringsløshed og isolation med hensyn til, hvad
at gøre for at overvinde det. Herudfra er den tidligere nævnte
målforestilling for terapi blevet præciseret: "terapi omhandler
den skridtvise generobring af det sociale liv. som man er
udgrænset fra, men nu i en form og med en struktur, hvor det ogsa
indeholder ens eget livsperspektiV,,42.

(2 Regnbuen. "Terapi et fælles problem om afmagt, at det
eksisterer og om dets overvindelse som en del af kampen for
socialismen". august 1985, Mappe A3.
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I forlængelse heraf kan det siges. at arbejdes der reduktivt med
det dobbelte problem - altså rekurs til den ene eller den anden
akse . at da vil der med pSYkiatriens koDtrolover overfor
st~llet~eden ske en blind maqtmæssiq tilpasning - en patvungen ny
"vlrkellghedsoPfattelse" søges induceret - til givne sociale
uligheder og undertrykkelsesforhold, medens det med psykoanaly
sens herskab Over den processuelle sagslige medstillethed kammer
til pseudoabstrakt frigørelse af selv - en under persontvang
frivilligt. pataget ny "personlighedsprofil" .

Ovenstaende resultat i forhold til psykiatrien finder også sin
eftervisning i det tidligere nævnte forhold vedrørende den
empirisk paviselige klassebundne behandling; ·medens resultatet
vedrørende psykoanalysen modsvares af betragtninger, der synes at
godtgøre, at effekten af psykoanalyse, ud over det tilsigtede
vedrørende en bedre rationaliseringsevne, ogsa bestar i en
kropslig stivnethed, en slags brænden sin vrede af ved at brænde
den ned i musklerne.

Nu findes der også en tredje made, hvorved der kan arbejdes
reduktivt med terapiens dobbelte problem, nemlig ved i sit
udgangspunkt ikke at agte, at den anden er et Inenneske overhove~

det, men kun del af et system. Det er den syste.'1Iiske terapi, der
her er på tale, og hvor det omhandler "frivillig ændring gennem
skjult tvang", hvilket opnås ved at ordinere paradoksal opgaver.
Fx hvis det er angst, det handler om og som man vil af med, så at
ordinere so~ hjemmeopgave at søge situationer eller arbejde med
allerede kendte pa en sadan måde, at angsten stiger. Rationalet
heri er ~ i følge Haley -. at bryde med, at den ene oerson er
undergivet den anden, samtidig med at den undergivne genne.'ll
forskellige slags symptomer søger at kontrollere den anden og
selve si tua cionen4.3 . At angst er et svar på udleverethed og
handlingslarmnelse i forhold til relevante livsdimensioner af
social art ses der bort fra, bare det åbenbart lykkes far
terapeuten at komme af med det besværlige symptom og dermed den
anden som klient.

Den terapiopfattelse, der her er fremlagt, og hvorudfra der er
ret tet en kri tik af ovennævnte tradi tionelle terapikoncepter ,
bygger pa en central grundopfattelse, som Marx har formuleret:
"menneskets egen sanselighed eksisterer først for det som
menneskelig sanselighed i kraft af medmennesket"H. Dette betyder
nemlig - jvf det tidligere om at man ikke kan dele tanken 00 i
trin, hvis ikke malet samtidig er indeholdt i alle og i det
første også . at man ikke kan arbejde, heller ikke i terapi på
den måde, at starte et sted, hvor den anden som medmennesket er
uJ.lderkendt, idet dette ikke indeholder niveauet af sanselig
VIrksomhed, hvad det netop er opgaven . godt nok under særlige
betingelser . at udvikle videre.

tJ Jvf fx 5.93 i R.Eliason mfl 1983.

44 s.B3 i Marx: "Økonomi og filosofi" i V.Sørensen(Red.): "Karl
Marx. økonomi og filosofi. Ungdomsskrifter" Gyldendal uglebøger
1973, ,-
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Men det er alligevel hvad psykiatrien gør ved at tage sit
udgangspunkt i en apparatfejls-model, hvad psykoanalysen gør ved
sin A!B-menneskeopdeling, og hvad systemterapien gør ved at se
mennesket som et strukturpunkt, hvor et vel kun er overmenneSker,
der mener at de kan gøre noget sådant. Man må nærmere sige, at
siden det overhovedet er muligt at gøre dette mod mennesker, hvad
der sker igen og igen indenfor den terapeutiske verden, at så
står man overfor mennesker, der er udleveret til betingelserne,
fremmede og afmægtige, og mod netop mennesker i den situation, er
det noget nærmest en krigsforbrydelse at gøre det. Man giver· i
en sammenhæng hvor den berørte ikke alment har sine magtfulde
handlemuligheder at falde tilbage på teraoeutisk trøst og
manipulation i stedet for en medmenneskelig~samfundsmæssighånd.
Det kan i forlængelse beraf ogsA sandsynliggøres, at "det
problemløs ende, det helbredende, indenfor psykiatrien og den
traditionelle psykologi, det kommer fra de personer, der enten
ikke lever op til deres forpligtigelser eller som personligt
bryder med den strukturelle magt, der ligger i og omkring deres
arbejde,,45.
En almengjort terapibehandling må derfor med de berørte andre
nødvendigvis arbejde igennem at overvinde den strukturelle magt,
der hvor denne fastholder åen enkelte i liåelse, fremfor at bruge
den som terapeutiske løftestang for at kunne handle ~ herre
:<nægt -logi kken hvad der ikke er andet end en yderligere
fremmedbesterruuelse af det individuelt-sociale aspekt i selve
afmagten, og nar dette sker fra den side. der på sin måde har
samfundsmæssig autorisation på sin udøvelse, så vil det aktivt
bidrage til en skærpelse hen imod de~ irreversible af de
problemer og konflikter, der er på tale.
r forhold til den aktuelle situation, hvor der er for fd
økonomiSke ressourcer vil det derfor være katastrofalt at arbejde
for flere ressourcer til dee terapeutiske område, hvis ikke der
samtidig argumenteres og arbejdes for, at det sker gennem et
kvalitativt brud med de her fremhævede basale restriktive
terapeutiske koncepter, fordi disse selv bidrager med yderligere.

Opsununerende kan man sige, at det, der tabes i traditionel
terapi, eller det man ikke vil eller kan forholde sig til, det er
at man ud over at sta forskelligt (:asymmetrienj, faktisk også er
stillet sammen i situationen, og dermed oaså sammen om orocessen.

Der er grunde til, at man taber kooperationsaspektet, og det er
mod betingelser for dette tab, at det socialpolitiske udviklings'
arbejde ma rette sig ind. Selvfølgelig skal man gribe ind med
person og fagkritik, men det nytter først rigtigt, nar det
samtidig fremvises, hvor og pa hvilken måde, der kan handles
anderledes, udviklende fremfor restriktivt.

Med et ovenstående er det klart, at terapi pa et kritisk
psykologisk grundlag bryder med den udbredte tanke form om terapi

45 K.Birck-madsen: "PSYkiatrien ud af lægernes klør ~ hvordan
krisecentre og boformer", Forum Kritisk Psykologi nr.8!1993.
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om . en tankeform der endvidere er meget mere generel . at
Draksis er den simple anvendelse af en teori pA genstanden, altsået brud med det tidligere omtalte to-ledede skema til fordel for
det tre-ledede omhandlende teori-praksis-emplri.

Med hensyn til de koncepter, der er udviklet indenfor kritisk
psykologi med henblik på overvindelsen af traditionel terapi,
arbejde, her kan man sige, at de mere grundlæggende tekste::,
dengang arbejdet tog form, at dette ikke er tilfældet. I vld
udstrækning bliver man indenfor det to-ledede skema om en
terapeuts handlen overfor en klient med en teori om psykiske
forstyrrelser. Man glemmer at se terapi som formidlet gennem en
særlig praksisform. Dette giver selvsagt nogle begrænsninger i
tilgangen - og dermed også for løsningen - omend det næppe lægger
yderligere fr~edbestemthed til den allerede eksiste~ende

restriktivitet. Men det må nødvendigvis være sadan, at netop på
forholdet mellem teraoeur. og klient, at her vil der mangle
kategorier. Hvor meget man så end formar at begrunde . gennem
historisk empirisk og aktual·empirisk arbejde . de forskellige
aspekter i psykiske lidelsesformer. så vil man med et kun to·
ledet skema være blind overfor de særlige forhold. der angar det
~ent pe~sonlige samspil parterne imellem, hvilket er at være
udleveret til den specifikke opgave at bringe den personlige
overforstillethed udviklende ind i arbejdet med den processuelle
sags lige medstillethed. Det er ogsa her at overføringsproblemet
kommer på tale, og i den grad kritiske psykologer hidtil har
arbejdet med dette problem på, har det været på den made, at nar
man har stødt pa det, at så er det blevet papeget som gribende
forstyrrende ind i terapien. Man har sa at sige stået af på
udviklingen af indholdsmæssige begreber til takling heraf, og
regnet med, at en nærmest ren rationel og fornuftig diskurs kunne
føre igennem.

Det er ganske rigtigt blevet papeget, at terapeuten ma være
"absolut oålidelig, dvs åben og dermed tillidsvækkende .. som en
væsentlig· betingelse for individets evne til at bryde sin
afskærmning og forhærdelse, dvs sin mistro overfor omverdenen i
den terapeutiske proces og artikulere sine behov, hvorved det
samtidigt gør sig angribelig og sarbart" . Og videre: "Denne
palidelighed viser sig i terapeutens parathed til umiddelbart at
støtte sin klient i kampen for at udvide sine livsmuligheder, dvs
til at tage dennes problemer alvorligt, ikke at underkaste dem
nogen overfladisk censur, der er skjult for denne eller orien
teret ud fra andre tilfældige forventninger, men tværtimod at
hjælpe med at skabe betingelserne for og konsekvenserne af at
omsætte dem som det eneste pålidelige grundlag for, at klienten
selv kan bedømme deres tilfredsstillelsesværdi ,,46. Men det at
ville være pålidelig, det er ikke det samme som at kunne det
upåagtet hvilket empirisk forhold af personlig art, man som
terapeut måtte møde. hvilket kan stille spørgsmål ved ens
troværdighed til at magte opgaven. Opgaven er derf<?r ogsa opgaven
om ogsa at kunne arbejde pålideligt hermed, selv nar ens
troværdighed er omstridt. Det er ogsa et kendt fænomen, at nar

45 s.328 i Ute Holzkamp-Ost:erkamp 1979.
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man er i en situation, der er pressende eller gør een skrækken47
,

at da er ens indstilling præget heraf gennem forøget suggestibi·
litet: man ser ganske enkelt ikke og hører ikke bare tingene som
de er, eller som den anden eller andre implicit forventer eller
tror det. Evnen til rationalitet er nedsat og det har sin egen
nærmest subjektive tid at bevæge sig i, hvor man ikke bare er
modtagelig overfor fornuft.

Den kritiske psykologi er ogsa meget tidligt blevet beskyldt for
at være overdreven rationel. Det synes jeg personligt ikke den er
. for mig lever den op til at være logisk og historisk . men på
det punkt, der omhandler.den direkte relation terapeut og klient,
her er j eg enig i kri tikken. Og j eg ser ogsa dette - denne
kategorielle. blinde plet . som forudsætningen for, at kritiske
psykologer, der bevæger sig ind i terapiarbejde, at d~t kun er,et
spørgsmål om tid inden de kommer til kort overfor l.nteraktl.ve
processer, som netop de traditionelt psykodynamiske koncepter
tilbyder handlemuligheder overfor, og bruges disse ureflekteret
sa vil dette i en anden omgang styrker samme tendens henimod en
egentlig etablering i psykoanalytisk forstand af fak~iske over
fø:r-ingsforhold, og det under en yderligere fravenden Slq konkrete
problematiske materielle forhold, der er den reelle grund til
deres optræden. Heroverfor ma det huskes, at det er den andens
udvikling, det angår - og ikke terapeutens sikring af mag~

herover. Problemet er mao at skabe en kategori· en enkeltteorl.
- for arbejdet hermed, der ikke fører arbejdet ind i at løse
overføring med mere af det samme.

Men hvad er egentlig overføring. For at svare herpa ma vi
bestemme, hvad psykiske forstyrrelser er.

47 s.14 i bind 6 i A.LeJ:unann: "Overtro og trolddom", Thaning &
Appel 1968.
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6. OM OVERVINDELSE AF PSYKISKE FORSTYRRELSER.

Der skal ikke hertil foretages en større udledning. Jeg skal
nævne, hvordan det forstas indenfor en kritisk psykologi. og det
er, at psykiske forstyrrelser opstår pga mangelende muligheder
for at øve indflydelse på relevante livsbetingelser, hvor det
kommer til at individet vælger tilpasning til eksisterende
omverndesforhold, fremfor kamp for udevidet kontrol. En sådan
tilpasning fører nemlig til "selvstændiggørelse af afværgetenden
ser" , hvilket medfører symptomdannelser af den ene eller den
anden art. Fx angst kommende indefra, undgåelsesadfærd. acting
out, eller tungetale. Det er en situation, hvor man så at sige
privat lider under en udleverethed, med en tilsvarende opportun
allience med givne magthavere ~ netop de man frygter et opgør
med, Og omkring hvilke oprør synes uoverstigelig overfor. Sygdom
eller psykiske forstyrrelser er derfor ikke en særlig personlig
tilst.and eller egenskab, men "en særlig problemtisk handl e evne og
befindende". Og videre: "Grundene til psykiske sygdommes opst.åen
er ikke kun forandret i "usikre" udviklingsopgaver og -problemer
eller blot i "skæbneslag" eller "uheld" I en person udsættes for.
Så havde de direkte og indirekte berørte sikkert allerede kunnet
overvinde dem sammen, før de tilspidsede til symptomer. De beror
i alt væsentlighed på konflikter blandt menneskene i hand
lesarruneIl..hængen, som får dem til at forhindre hinandens muligheder
for at overvinde de foreliggende problemer.,4a.

Konflikter er mao et centralt element i psykiske forstyyrelser,
for deres genese og deres overvindelse. Og her kan man sige, at
det særligt angår dilerrunaet mellem den umiddelbare sikring af
kortsigtede interesser, sikring af selve eksistensen, overfor den
langsigt.ede interesse i at overvinde afhængighed og udleverethed.
I klassesamfund er denne konflikt generel i form af umiddelbar
eksist.enssikring gennem anerkendelse af de givne magtforhold og
dermed en befæst.igelse af dennes suveræne råderet over midler t.il
behovst.ilfredsst.illelse';. Det at indrette sig på at livsbe
tingelserne er upåvirkelige og rette sig mod at sikre sig kort
fristede individuelle fordele under de givne aktuelle forhold,
blandt ved at opretholde gode relationer til magthaverne, er
derfor en for form for psykiske forstyrrelser, der udløses når det
umiddelbart erfares, at underkastelse alment, dvs også på kort
sigt er resultatløs, og at det selv har forrådt sine egne
interesser. I den grad at denne opportunistiske måde at forholde
sig på bliver ulidelig, og der på den anden side ikke findes
nogen kraft til at bryde med den, så kommer det til det tidligere
nævnte om selvstændiggørelse af afværgetendenser hen imod et
egentligt sammenbrud af subjektet handleformåen.

Et afgørende moment i overvindelse af psykiske forstyrrelser er
derfor udvidelse af den berørtes handlerurn til forbedring af dets
objektive og denned subjektive livssituation, hvilket centralt er
en gennemtrængning af de psykiske vanskeligheders tilsyneladende
privathed i retningen mod bevidst beskæftigelse med og deltagelse

4a S .118 i O.Dreier: "Psykosocial behandling", 1993.

n s.69 i Ute Osterkamp 93.
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i kooperativ forandring af egne objektive ~iv~betinge~ser.

personlighedsudvikling via udvidet samfunds~ss~g lntegratl?n 
større gennemsætning af egne behov . og overvlndelse af p~yklske

vanskeligheder er derfor to sider af sarrune sag. ne.~llg ud·
viklingsstøtte til overflødiggørelse af symptome;r, hVll~et er
støtte til aflæsning af det objektive erkendelseslndhold 1 ~ets
emotionalitet og at lade dette være retningsgivende for,handl~ng.

Fra terapeutisk side omhandler det derfor at fremme betlngelserne
for at klienten selv kan gå i skranken for sine egne anliggender,
og derved selv erfare den subjektive værdi, dvs gø~e egen·
vurdering af deres tilfredsstillelsesværdi . Og dette er lkke bare
et·internt terapeutisk anliggende - det er væsentligs~ et ekstra·
teraoeutisk forhold omhandlende udvidelse af klientens samlede
handl erum , hvor den terapeutiske situation og sammenhæng er et
moment i denne bestræbelse, ikke dets egentlige mål_

Sammenfattende kan vi sige, a~ psykiske forstyrrelser "ses som
særlige problematiske subj ektive betydnings.- og begru,ndelses·
strukturer, der ligger bag pågældende sub] ekts særllg.e for'
holdemade, utilstrækkelige handleevne og forstyrrede bef~ndende
i forhold til sin problematiske livssammenhæng. Lidelse~ er den
subjektive genspejling heraf i et subjektive beflndende,
forstyrrelsen den problematiske begrænsning i handleevnenn og
dermed et modstykke til dennes udvikling";;o.

Ovenstående opfattelse af psykiske forstyrrelser adskiller ,sig
fra andre teorier om psykiske forstyrrelser og deres terapeut~ske

overvindelse på det punkt, at man fra terapeutisk side ikke a
priori har viden om, hvilke konfliktsituationer de konkrete
livsvanskelligheder er kommet i st~~d på grundlag af. Dette kan
nemlig kun udledes gennem analyse af klientens objektive
livssituation hvis særlige karakter fra starten af er ubestemt
givet i selv~ den terapeutiske situation. overvi,ndelsen af
psykiske forstyrrelser kan derfor ikke - som det typlsk gør~s ~

søges overvundet gennem tilbageføring af dem til et a pr~orl

fremvist første eller sidste moment, fx væsentligst at det er
noget ubevidst der er på tale, en protest der er hæmmet, ,en
smerte der ikke er taget på sig osv osv. Kun det kooperatJ.,;,e
arbejde kan først som sidst pege på, hvad der er de væsentl7g
udviklingskonflikter af social og individuel art, ,hV1S
overvindelse en løsning af de psykiske forstyyrelser ~ sldste
instans afhænger af.

Som sådan er mindsteenheden i terapi 'individet i dets pro
blematiske livs sammenhæng , og ikke en eller anden psykisk
intra- eller interaktiv størrelse. At gå efter . en isole~et
påvirkning af den psykiske tilstand' er derfor at løsrlve
individet yderligere fra dets problematiske pSykOs0t?iale
indbundethed, og det er at søge en løsning gennem en ~derl~gere

tilpasningsbestræbelse, nu i den form hvor asymmetr~en 1 den
terapeutiske sammenhæng og situation er det eneste afgørende at
komme overens med. At gå efter en isoleret påvirkning af den

so s.118 i o.Dreier 1993.
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psykiske tilstand er at gøre autoritetsafhænaighed til middel som
mAl for overvindelsen af psykiske forstyrrelser, hvilket dog kun
er muligt gennem yderligere afværge af autoritetskonflikter
geIUlem "frivilligt" afkald på gennemsætningen af sagsrelaterede
interesser. Og netop hvor dette ikke på forhånd er muligt· igen

kommer det til en overførina af de hermed forbundne van·
skeligheder til omgivelserne, i den terapeutiske situation til
teraoeuten.
Men fremIor at fiksere og udnytte dette som terapeutisk hjælpe
middel, som det mest eminent gøres i psykoanalysen først
tydning/tolkning af det skjulte/ubevidste, sti. analyse af modstand
mod helbredelse, og endelig udnyttelse af overførinqssituationen
til at tolke kilentens libidinøse og/eller aggressive bindinger
fra klienten mod terapeuten som værende netop arkaisk gen
tageisestvang af de, af terapeuten, fremanalyserede skjulte
infantile-ødipale objektforhold - sA mA dette føres tilbage til
de objektive rammer for klienten.
Spørgsmålet er hvordan - og dette i dobbelt forstand: for det
første kan en klient tage en autoritetsafhængighed med sig ind i
den terapeutiske proces, og germem konfliktafværge overføre denne
til teraouten, for det andet kan autoritetsafhængighed skabes
hvis ikke arbejdet med overvindelsen af den personlige overfor·
stillethed lykkes som et kooperativt fælles anliggende.
Det vil - for begyndelsen til et svar ~ ikke være en løsning at
begynde at skelne mellem positiv og negativ afhængighed - positiv
i den forstand at klienten overfører autoritetsafhængighed til
terapeuten og negativ nar klienten afskærmer sig overfor indgAen
på terapeuten præmisser - idet dette er et simpelt tilbagefald
til at arbejde med en isoleret pavirkning af den psykiske
tilstand, og dermed forsøg pA løsning af problemet med mere af
det samme. Tværtimod mA man finde det punkt, der som strukture1
magt. forhindrer en ooløsning af autoritetsafhængighed.<>n i en
udvidelse af de objektive rammer for klienten.
Et sAdan punkt må være et identitetslogiks anliqgende - identi
tetsforhold - idet det, der er pA tale, er noget der bade er
identisk med sig selv ~ ellers kan der ikke ske en overføring 
samtidig med at det ogsa stAr i et ydre forhold til andet .
ellers vil der ikke være tale om overføring af noget til andet.

Af ovenstående kan nu gøres gældende, at overføring korruner i
stand germem aktivt virkende men ikke begrebne kognitive som
emotionelle processer i ens handleevne, der som strukturlighed .
identitetslogik mellem det menneskelige subjekt og dets
omgivelser sætter sig igennem bag om ryggen pA det som en
befalende anordningS., altså som strukturel magt. En opløsning
af autoritetsafhængighed er derfor en social løsning, hvor det
kommer i stand at den befalende anordning opløses gennem
sarnmenknvtninq af aktiverinasdispositiver, der frisætter kræfter,
der er større end den modstand, der udgår fra indgrebet i selve
anordningen.

51 Jvr w.p.Haug: "St~kturelleHegemnonie", Das Argument 129/19
81.
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I en terapeutisk proces er det op til terapeuten at bevæge dette
niveau i problemløsningsprocessen hen imod dets ophævelse som
dominant. Klienten er jo netop udleret hertil, samtidig med at
klientens betingelser i radgivningsituationen er terapeutens
handleevne52

• Kan terapeuten ikke handle her, udviklende, fører
det over i overføring og restriktiv løsning heraf gennem
terapeutisk fiksering og udnyttelse heraf som terapeutisk
hjælpemiddel.

5:< s. 59 i Jønsson og Ernst 1983.
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7. EMPIRISKE IAGTTAGELSER VEDRØRENDE OVERFØRING.

Første gang jeg studsede over et Qverføringsfænomen er 10 år
siden. Der var en debataften i "Den Røde Tr<!d" i Kanindræberen p.:1
psykologistudiet. Her var der en bekendt af mig, en tidligere
s tUdenteraktivis t, som havde arbejdet ud fra Freudo-marxismen og
den kritiske teori, der som panelmedlem fortalte om psykotrapi
med følgende ord: "siden jeg fornyliq for første gang så en over
føring, har jeg troet pc! psykoanalysen". Og det han havde set,
var at en klient reagerede på ham, som var han en anden fra
personens eget liv. Mere blev der ikke sagt om denne sag.

Men j eg tænkte mit - ud fra den baggrund altid at have været
uenig. Var det mig, der var fejl. Var- min modstand mod psykoana
lysen et udtryk for ubevidst modstand mod at opgive en falsk
selvautoritet, hvor Preud egentlig havde ret, men hvor jeg holdt
fast i min egen, fordi jeg ønskede at gøre Freud rangen stridig.
Der var mange spørgsmal . men nar alt kom til stykket, syntes jeg
at jeg godt kunne tillade mig fortsat at betvivle, at psykoanaly
sen var de "Vise sten", for en empirisk bekræftigelse er ikke
identisk med Objektivitet. Man skaber nemlig ogsa de fænomener,
der træder frem. En fjentlig indstilling overfor andre kan gøre
disse andre til f j ender, en kærlig indstilling kan føre til
genkærlighed, uden at der dog er nogen automatik heri.

Indenfor en kritisk psykologisk bevægelse - der for øvrigt opstod
som et brud med Freudo-marxismen er der ogsa brugt megen
enerrgi pa at tilbagevise psykoanalysens universalitet som
psykologien, samt at reinterprætere dens erkendelsesindhold. Men
ud fra det tidligere sagt ma det ogsa konstateres, at den kan
snige sig sa ubemærket ind igen, specielt nar man er under pres
fra oven i en udviklingsbevægelse, det tidligere nævnte kapitula
tion af mange, ogsa kritiske psykologer overfor den psykodynami·
ske tankegang.

Nu findes der en dansk psykOlog, der ogsa levede pa Freuds tid 
nemlig Alfred Lehmann (1858-1921), psykologiens grundlægger i
Danmark . og han har faktisk en nøgle til et andet arbejde med
overføringsproblematikken, end hvad der ellers er til radighed.
Nævnes skal lige også, at Lehrnanns arbejde er blevet meget
Skubbet i baggrunden - faktisk likvideret af hans efterføger
Rubin, der helt afviser LehInanns kernebegreb om "opmærksomhed"
med følgende ord: "opmærksomheden ikke andet end et navn pa
forskellige skiftende faktorer, og ikke en enkelt kraft eller en
virksomhed ved siden af (eller endog overordnet) disse"SJ. Dette
er en katastrofe for associationslæren hos bade Lehmann og
psykoanalysen, idet det efterlader denne med "en rablende
vanvittig psyke, et drift-impulsivt uhyre uden kontrol, eller en
ukontrolleret hallucinations-psyke uden mening og mål i forhold
til verden". Nu er det dog ikke, samme associationslære, som
Lehmann og Freud bygger pa - for medens psykens meningsfuldhed
hos LehInann er "givet ved dagsbevidstheden målrettethed styret af
opmærksomheden, .. og hvor .. søvnbevidstheden er karakteriseret

SJ s. 226 i Moustgaard mfl: "Udviklingslinier i Dansk psykOlogi
fra Alfred LehInann til i dag", Gyldendal 1986.
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ved meningsløse forestillingsrevuer", sa er psykens egentlige
meningsfuldhed hos Freud at "finde i de drift-følelser, der som
musene leger pa bordet, nar opmærksomhedens·katten er ude".

Rubins likvidering af "opmærksomheden" betød
underkendelse af et begrebet om indstilling. Og
skal dette bringes frem i lyset igens4 •

I følge Lehmann bestemmer en opgave. forestillingen om det mal,
der umiddelbart skal nas, også for en vis tid de sjælelige
legemlige processer, hvor en sådan vedvarende indf lydelse pa
centralorganets virksomhed kaldes indstillingSs. Og videre herom
hedder det: "En pas tand, på hvilken opmærksomheden uvilkarligt er
indstillet enten ved bestemte følelser for en given person eller
ved pastandens overensstemmelse med en forud given overbevisning,
vil .. kunne beherske bevidstheden saledes , a t den medfører
virkninger, der uden indstillingen ikke kunne komme i stand. Den
således virkende pas tand kaldes suggestionen; den styrke, hvormed
den gør sig gældende er individets suggestibilitet. Udgar
suggestionen fra en anden person, kaldes den fremmedsuggestioni
skyldes den individets egenoverbevisning, er det en selvsuq
ges tion ,,56. Og videre: "Suggestibili teten er ikke en for deL
enkelte individ konstant egenskab, men veksler fra det ene
tilfælde til det andet. idet den -er bestemt ved styrken af de
følelser, der indstiller opmærksomheden"s1.

Vender jeg med ovenstående tilbage til mit første møde med
overføring, sa vil j eg karakterisere det, der kom p~ tale som
·selvsuggestion'. Jeg ved det selvfølgelig ikke for jeg
istemmer Lehmann nar han siger, at en "virkelig forståelse af et
sjæleligt fænomen er ikke naet, før vi kende ligesa vel den
fysiologiske som den psykiske side af sagen". Men j eg ved sa
meget om situationen, hvad angar personen og den faktiske
situation, at jeg synes min karakteristik er begrundelig. For det
første er personens møde med overføring et møde i en terapeutisk
situationi for det andet er det et -møde der kommer i stand
tidligt i personen psykoteraputiske arbejde. Og det gælder for
den personlige virksomhed under disse forhold, at der ligger et
stort pres mod at medvirke til en løsning af den andens pro
blematik, eller i hvert fald gøre begrundeligt, at man har gjort

S4 Som notabene skal nævnes Lehmanns karakteristik af Freuds
drømme teori og den derpa byggende lære om drømmetydning: "Den
strider mod alt, hvad vi faktisk veed om drømme hos nonnale
mennesker. Denne overtro af moderne oprindelse hyldes kun af et
lille, men ganske visst meget fanatisk broderskab og har saledes
ikke nogen større betydning", s. 55 i bind 5 i Lehmann 1968. Set
i bakspejlet har det været en voldsom politisk og faglig fejl
ikke at udvikle alternativer til psykoanlaysen, der hvor
psykoanalysen indefra sætter af fra: autoritetsafhængighed.

ss s.7 i bind 5 i A.Lehmann 1968.

S6 s.12 i bind 6 i Lehmann 1968.

S7 s.14 i bind 6 i Lehrnann 1968.
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sit bedste Og· handlet sa fagligt forsvarligt som muligt, idet ens
videre psykoteraputiske arbejde .ellers kan lide et skibsbrud. Ens
indstilling er dermed præget af et stressberedskab, hvor det kan
være svært at handle fleksibelt i overensstemmelse med opgaven
- at medvirke til at den anden træder i skranken for sit eget liv
- og fremfor den andens præmisser for problemløsning, træder d~

omgangen med ens egen eksistentielle usikkerhed. Og netop herl
ligger en forøget fysiologisk pirring. Man er kamp-beret og/eller
parac. til flugt.

Kan man i en teraDutisk situation ikke gøre sig til subjekt for
"handling i denne form" I dys have sanselig virksom bevidsthed
omkring sin egen aggression respekt iv frygt, sa vil man forsøge
at kontrollere situationen germe.m tilbagefald ind i en auto·
ritetsrolle. Dette er imidlertid at "puste sig op til at være
autoritet", fremfor at være det gennem den autoritative omgang
med det eller de fænomener, der er på tale, Man bliver falsk,
upålidelig og utroværdig - og er det ogs~, hvorfor det s~ heller
ikke kan diskuteres, med mindre man kapitulerer.
Under betinoeiser af konkurrence og kvalifikationspres er det
ikke kapitulation, der star først pa ens eksistentielle dags
orden, og det bliver derfor en handlemulighed for terapeuten at
omtolke situationens problem som den andens problem. Og en
overføring er igang fra terapeut til klient. og i den grad dette
behandles ogs~ som en modoverføring i psykoanalytisk forstand, s~

er den psykoanalytiske proces godt igang som ping~pong fra psyke
til psyke, om s~ klienten vil det eller ej.

Med ovenstående skabes mao den psykoanalytiske setting. Og
forudsætningen herfor er, at man for enhver pris ikke vil opgive
herskabet over den ramme, hvorunder en problemløsning skal finde
sted, om det s~ er internt terapeutiske eller ogS~ med hensyn til
ekstra-terapeutiske betingelser, Heroverfor st~r: kan det ikke
tillades een at være subjekt for sin egen terapeutiske proces,
hvordan så bliver subjekt i sit eget liv hermed!! (O.Dreierl.

Den anden side, selv at møde overføringsforhold, det kender jeg
kun i den form, hvor jeg har betvivlet den andens troværdighed,
autencitet, ud fra at have gaet imod den andens handleudkast mht
min rolle i det fortsatte terapeutiske arbejde, Fx et ønske om en
støtte fra min side til en handlepraksis! som jeg - ud fra det
allerede kendte - må vurdere som en tilpasningsbestræbelse til
givne psykosociale betingelser. Her kommer s~vel styrken af den
teraputiske allience, ligesom ens egen troværdighed og på
lidelighed mht forsat at kurme varetage den andens udviklings
proces igermem det terapeutiske arbejde til debat og eventuel
konflikt! for her kan man ~ med et resultat fra en empirisk
undersøgelse over terapeutisk udkommen . komme til at træde ind
i billedet af den' total i tære krænker s ligegyldiggøreise . ~8, Til
grund herfor ligger typisk skærpede livsbiografiske'livsomstæn
digheder i form af isolation, og i voldsomme omstændigheds'

~8 Jvf undertegnede i "Dokumentation af en praksis, bilag 1-5",
foraret 1993, Regnbuen,

35

hændelser som voksensvigt, hvad der fører til privatisering af
udviklingskonflikter I og det er den hermed forbundne psykiske
smerte over livstab, man træder ind i ved terapeutisk at ga imod
spont.ane kortsigt.ede overlevelsesnødvendigheder. Men ved man det,
kan smerten blive til livskraft for gennemsætning af omverdens
forandringer, hvor kortsigtede interesser ogs~ indeholder de
langsigtede mermeskeværdige. Dette er dog kun muligt, når
r~dgivningen kan fremvise ogs~ sig selv som strukturel effekt for
magtens tilbage trængning fra det medmenneskelige omr~des domæne
- hvilket i sidste instans også er den fuldstændige demokrati
sering af klient- og brugerindflydelse internt i r~dgivningen.



Til Studenterhusets bestyrelse.

Vedlagt et materiale fra Regnbuen. Det er at opfatte som
fortroligt, indtil det bliver krystalklarL at det ikke vil kunne
mlsbruges ~ og denne :r;roblemstilling mA gerne tages med som
muligt problem ved læsnlng af det. Som det foreligger skulle der
ikke være denne fare: for det første er det generelt skrevet ~A
et generaliserende niveau; for det andet fordi særligt identifl
cerende kendetegn er slettet.
Det er tanken at offentligqøre det senere, bAde ift brugere af
rAdgivningen, og ift andre lnteressanter ifm faglig udveksling i
sAvel Studenterhuset som andre steder. Dette vil jeg senere søge
økonomisk støtte til. Materialet er desuden skrevet til anden
side - en alternativautorisationsanmodning - men at skrive det
om vil være at skrive noget helt nyt, bygge videre. Derfor er det
fastholdt i sin form.

STUDENTERHUSET I Regnbuen
Kalle 5. maj 1993

Oversigt over bilagsmateriale.

Kvalitativ analyse af terapeutisk arbejde.

Særlige oplysninger om brugergruppefladen.

opgørelse af ressourceforbrug i rådgivningen.

Materialet fremviser en dokumentation af en Regnbue-praksis, der
- nAr det sammenli9nes med resultater fra andre psykologiske rAd~
~ivninger og psyklatrien generelt - fortæller at rAdgivningens
lndfaldsvinkel og arbejdsmetode faktisk har stor værdi ud over
sig selv. Dette skyldes synes jeg selv grundlæggende
Studenterhusets kamp for ikke bare at være et værested, men for
kvalitativ faglighed som studentenmasse. Og som sAdan kan
materialet bruges til at skaffe fondsmidler/lønmidler til huset.
Materialet fremstiller mange vægtige og videnskabelige grunde
hertil.

Den bedste udgang pA en sAdan tankegang er, at der udover
fondsmidler(lørunidler til Regnbuen også tilvejebringes samme mid
ler til et tværfagligt arbejdende studentenniljø. Mao: at der
udover den nuværende admininistrative streng i Studenterhuset
også etableres en faglig streng på lørunidler, og at det er
universitetet og/eller Undervisningsministeriet der tilstAr disse
midler (For rAdgivningen desuden Københavns Kommune). Og dette
vil i sin essens være to miljøer til at starte med: et psykolo
gisk miljø og et bredt samfundsfagligt og -teknisk miljø - begge
hvilende pA lønmidler til iværksættelse af projekter af relevans
for Studenterhuset, for det at være studerende og for det
omgivende samfund, altsA midler til løsning af praktiske og
aktuelle problemer.

Jeg er ikke studerende længere. Men jeg kan alligevel frygte, at
nAr de nye studiestramninger - hvad angAr pensum og SU - for
alvor slår igennem, at da vil det blive mere eller mindre umuligt
for den generelle student at lægge bare lidt af sin aktive tid og
aktivitet i Studenterhuset. Det er mit indtryk, at mange
nystartere pA uni kan være her lidt i starten af deres studie,
men sA indskrænkes mUli5Jhederne - skrivebordet kalder - og de
forsvinder igen mht fagllgt engagement. Og nAr de gamle studeren~
de blive færdige, sA vil mulighederne for, at en ny studenterge
neration tager over forsvinde mere eller mindre def ini tivt.
Derfor tror jeg, at det· ikke bare for rAdgivningen, der mærker
ovenstAende problem allerede, men ogsA for Studenterhuset som
sAdan· vil være nødvendigt at der tilføres faglige lønmidler,
sAledes at man kan være i huset en tid uden at det stAr i
modsætning til sit fag, og hvor det er muligt at afløse opgaver
~A uni, holde fagligt fri for at beskæftige sig med nye prøvende
ldeer i et kreativt forskningsmiljø osv osv.

Ovenstående perspektiv vil være at sætte næsen op efter, at
Studenterhuset bliver det "sjette fakultet" - og hvorfor ikke!
Desuden, ikke at forglerrrrne: Studenterhusets "bevilling" udløber
snart.
Mine ideer er stadig pA tegnebrættet. Men jeg hAber at oven
stAende giver et rids af, hvad de handler om.

1ft materialet: god læselyst - hAber der er tid.

Kalle 5. maj 1993

Bilag l:

Bilag 2:

Bilag 3:

Bilag 4:

Bilag 5:

Dokumentation af en praksis.

Oversigt over terapeutisk arbejde
Regnbuen, Studenterhuset vi Københavns
Datamateriale.

i rådgivningen
Universitet.



BILAG 1. 2

INDHOLDSFORTEGNELSE:

DOKUMENTATION AF EN PRAKSIS.

GENERALISEREDE PROG~ESSIONSMÅL s.36

7: SAMMENFATTENDE OM TERAPEUTISKE RESULTATER: TENDENSUDSAGN s. 40

ANALYSE AF TERAPEUTISK PROGRESSION s.33
Disudvikling s.33
personlig,pr?gr~s~ion,men social disrespekt s.34
Konstru~t~v ~ndlv~duel-social nødvending s.34
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I dette første bilagspapir skal jeg beskrive den praksis, som jeg
søger autorisation på grundlag af. Denne praksis er et virke i et
forskningsmæssigt perspektiv, centreret i og omkring Ra.dgivnings~

gruppen Regnbuen, der er et fagpsykologisk arbejdskollektiv, og
som arbejder med alternativ psykologisk rådgivning i Studenter
huset vI Københavns universitet.

Min praksis er af en art, hvorom j eg ift den gældende auto
risationsordning pA området har overvejet at søge på dispensation
mht det af de pi:\gældende krav, der omhandler "autoriseret" faglig
vejledning eller supervision p~ egne sagerI. Samtidig finder jeg
mig imidlertid placeret der, hvor jeg må gøre gældende. at "auto
risationsordningen administreres således, at den ikke stiller sig
hindrende i vej en for faglig nyudvikling"2.

Om mit autorisationsproblem løses på den ene eller den anden måde
finder jeg ikke afgørende. idet begge mAder kræver en kvalitativ
bestemmelse af mit faglige virke som psykolog. Det er en sådan
jeg i det følgende skal fremlægge. Vurderingen af dette praksis
virke må derfor ses som autorisationsgrund.

En sådan 'kvalitativ bestemmelse' finder jeg også mc'l. gøres i
ethvert tilfælde af autorisation, hvis ikke autorisationsbegrebet
fortsat skal udtyndes uholdbart af den psykologiske faggruppe
selv. Men her må jeg så konstatere min uenighed med den gældende
autorisationsordning, hvor autorisation ikke tilstAs den enkelte
ud fra indholdsmæssige kriterier vedrørende den forefundne
praksis, men forskydes hen på, dels det faktum om det har været
muligt at oppebære lønarbejde som psykolog i 2 år, og dels ud fra
om supervisionen/den faglige vejledning er givet af allerede
autoriserede supervisorer/vejledere. Min kritik af den gældende
autorisationsordning er da også, at den ikke bare er et miskmask
mellem en generalist- og specialistmodel, men at den mere har at
gøre med kortsigtede lønarbejderformalia omkring en given - og
problematisk - arbejdsmarkedsmæssig struktur, end med hvad der
indholdsmæssigt må kunne kræves for oppebærelse af autorisation
som psykolog. Ikke desto mindre søger jeg, hvad jeg også skal
begrunde i mine præmisser for ansøgningen.

Jeg skal indledningsvis også tilføje, at den foreliggende
bestammelse af praksisfeltet og de udvundne konkrete resultater
af mit arbejde samtidig gøres til debat i rådgivningen Regnbuen
mhp sAvel erfaringsformidling og konsekvenser for nuværende
terapeutisk praksis, som for den videre forandring og udvikling
af arbej det hen imod en mere formaliseret omverdensstruktur •
hvori lønformer blandt andet indgår.
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1: TIL EN START.

Denne autorisationsansøgning har været længe under vejs. For det
første tilhørte jeg det mindretal i PsykologForeningen i
slutningen af 1980-erne, der pA daværende tidspunkt fandt vejen
over intern autorisation i bedste fald overflødig, i værste fald
direkte lammende/skadende for udviklingen af det psykologiske
arbejdsfelt. Min kritik gik pA, at "enkeltvis intern auto
risation" gik forbi arbejdet med den sociale udvikling af det
psykologiske arbejdsfelt ift givne samfundsmæssige problemer pA
lang sigt. Jeg fandt, at autorisation pA det forefundne
grundlag og ud fra det givne perspektiv - ville være en kortsig
tet løsning, der ville skabe megen ukonstruktiv strid og splid i
Foreningen, og også forbigA eksterne udviklings forhold af
relevant betydning, fx at indbygge brugerperspektivet i kvalifi
ceringen og i den formelle vurdering af vores arbejdsstatus som
faggruppe i - Og at energien bedst kunne bruges ved, at psykolog
Foreningen opprioriterede - eller nærmere alvorligt begyndte at
beskæftige sig med - arbejdet omkring opbygningen af den "paral
lelle rådgivningsstreng til psykiatrien", som der i årene 1988-90
var stor aktivitet omkring pA Folketingsplan - og næsten ogsA et
folketingsflertal for] 4.!
For det andet var jeg der med min egen psykologpraksis i 1989,
hvor generalforsamlingen besluttede at iværksætte den interne
autorisationsordning, at jeg ikke mente det var umagen værd at
bruge energi pA at søge autorisation. Jeg valgte selvom
autorisationsordningen var besluttet, og fordi den for mig se
ikke medvirkede til en løsning af de grundlæggende problemer i
deres mere sociale egenart - derfor at fortsætte med udviklingen
af tværfaglige sammenhænge, idet jeg så sådanne som præmis for,
at det på langt sigt kunne lykkes at komme konkret ind i et
praktisk og kvalitativt alternativ til udbredelsen af stadigt
mere inhumane tendenser indenfor behandlingsområde t , specielt
hvad angik de socialt marginaliserede og udstødte.

Fra 1989 og frem til idag er der sket afgørende ændringer i mine
præmisser, hvad angAr et for eller imod den indførte interne
autorisation. Det angAr sAvel, at den er sat i værk, som at den
ligeledes mere og mere tegner psykologs tanden bAde ift offent
ligheden og ift de statslige myndigheder. Den giver - i lyset af
de gennemførte nedskæringer af psykologiuddannelsen et
diskuterbart pejlemærke overfor, hvad psykologs t anden som

] Jeg forsøgte bAde sammen med rAdgivningen og som enkelt
person at fremme denne særskilte problemorientering gennem 3
oplæg i PsykologNyt. Men de blev aldrig bragt. De blev syltet af
redaktøren som værende for lange - og en efterfølgende klage til
bestyrelsen gav intet resultat. Jvf brev til bestyrelsen af
5.10.1990.

4 Jvf også hertil mit indlæg: "Psykologer, socialpsykologi
og psykoterapi", PsykologNyt nr.5/1991.
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profession kræver af en akademisk uddannet psykolog I der også
skal kunne arbejde selvstændigt med praksis. Jeg havde dog helst
set, at det diskuterbare var gået den anden vej: hvordan
psykologiuddannelsen havde kunnet beholde sine 5 1/2 år, og et
antal SU-år der modsvarede faktisk studietid på 7-8 år i stedet
for til normeret tid, samt at der var sket en kvalitativ
udbygning af uddannelsen, således at praksisrelateret grund·
lagsarbejde var blevet en kvalificerende del heraf. Men tiden
kan ikke skrues tilbage.
Samtidig må jeg erkende, at der internt i psykologs tanden ikke
var, og næppe heller s tadig er, den fornødne vilj e eller
opofrelse! - til at tage fat på udviklingen af det nye praksis
felt omhandlende en "parallel rådgivningsstreng til psykiatrien".
Dels var mit eget bud via Regnbuen "lokalt" i den forstand, at
det slet ikke tog hensyn til kompleksi teten i området, dels
forudsatte det at hobe af erfarne psykologer ville gå med ind i
selve udvikling heraf, hvilket viste sig ikke at holde stik. Det
var mere den liberale tendens - psykologer ret tet mod det priva te
marked - der trængte sig igennemS .
Selv i lyset af ovenstående finder jeg ikke, at et konkret bud på
nyt å la opbygningen af en "parallel rådgivningsstreng til
psykiatrien" mA opgives. Hvis PsykologForeningens politik på
området som jeg samstemmer med - "direkte adgang (uden hen
visning) for alle, der oplever behov for psykologhjælp. Der skal
ikke være begrænsninger i antallet af samtaler. Alle kvalificere
de psykologer skal kunne tilslutte sig ordningen"6 - skal blive
virkelig, så kræver det, at den psykologiske faggruppe, som en
kollektiv bestræbelse og ud fra en tværfaglig indfaldsvinkel med
speciel vægt på det sociologiske, selv involverer sig i op
bygningen og funderingen af praktiske, eventuelt lokalbundne
alternative rådgivningscentra til den nuværende individuali
serende sygesikringsordning og til psykiatrien generelt - ellers
vil der samfundsmæssigt ikke være nogen begrundelser for og noget
subjekt at tilstå en således ny kvalitativ kompetence7

•

Yderligere vil jeg tage mit eget arbejde i åsyn. Fra 1989 og frem
til idag er der kommet så meget mere med, at jeg indholdsmæssigt
kan gøre selve arbejdet til genstand for videnskabelig reflektion

5 Da det er svært at frigøre sig fra den tanke, at auto
risationsordningen, set i bakspej let fra dette år 1993, har været
et simpelt internt udskilningsløb mht selvsikring af ydernumre i
en Sygesikringsordning, som alle har vidst (forsøgsvist) ville
komme en dag - så skal tanken hermed være nævnt! Og i den grad
denne tanke har noget på sig, så vil gældende autorisations
ordning med sikkerhed stå udviklingen af en ordentlig psykolog
faglighed kraftigt i vejen, idet den initierer et tomt perspek
tiv, og dermed falske brudflader.

6 J. Petersen: "Fremtidens sygesikringsordning" , psykologNyt
nr. 22/1992.

7 Jvf også skriftet: "Introduktionsoplæg til den Kritiske
PsykOlogi", Feb. 1991, Forum Kritisk Psykologi nr.8/l993.
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2: GENERELT OM PRAKSISFELTET.

6 Jeg skrev i sin tid, 1986, speciale indenfor for det
social-kliniske omr~de, men blev ogsA gjort bekendt med, at det
ikke fandtes som fagdisciplin . omend det gik igennem som sA, men
hvordan det blev kategoriseret blev jeg ikke gjort bekendt med.

p~ andet grundlag end sandsynlighedens, dYs de gode vilj ers
samfundsmæssige bestræbelse. Faktisk mA jeg agsA indrømme, at jeg
kan se en faglig og personlig værdi i at arbejde med auto~
risationsopgaven, idet den giver mig en kærkommen lejlighed til
at trænge nærmere ned i min egen praksis - og sA at sige med god
samvittighed at prioritere den, og holde lidt fri fra daglig
dagens pres, de få øjeblikke der gives een.
Endelig vil autorisation - på de givne præmisser og ud fra de
faktiske forhold ogsA pA punkter kunne lette mit videre
arbejde.
Jeg håber samtidig ogsA, at "min art" autorisationsansøgning kan
sIA et andet perspektiv op indenfor behandlingsornrAdet end det
gængs liberale og det udbredte konkurrenceperspektiv de forskel
lige behandlerfaggrupper imellem.

Mit praksisomrAde vil jeg beskrive med begrebet det - social
kliniske genstandsfelt'6. Ved et sådant felt forstAs den arbejds
virksomhed, der tilsigter en generaliseret overvindelse af
psykosocial nød, tvang og konflikter. Feltet hviler pA den almene
personlighedspsykologis teorier om det samfundsmæssige menneskes
kollektive og fælles sanselige livsvirksomhed9 • Og metodisk er
fremgangs~den en konkretisering af den almene 'historiSke
fremgangsmåde', som denne er udviklet indenfor den praktiske
filosofi hos MarxlO. Konkretiseringen bunder i, at det socialt
kliniske genstandsfelt m~ ses som en specifik reproduktionsform
af problemer i og med udviklingen i den samfundsmæssige pro
duktionsproces, der træder særskilt frem, nAr psykosocial nød,
tvang og problemer får lov at selvstændiggøre sig indenfor
individ - samfunds forholdet med det enkel te individ som bærer heraf
Qg det samfundsmæssige som desintegreret. Den almene basis for
produktionen heraf er at finde i udviklingen af 'sociale
misforhold -lI utilsigtede skadeproducerende biprodukter af

menneskelig samfundsmæssig kooperation i formen diskrepans mellem
eksistensen af et af problem og muligheden for dets løsning - der
falder samfundsmæssigt samvirkende og interagerende kollek
tivgrupper af hænde som foregribende arbejde med overvindelse af
fælles~givne udviklingsbegrænsninger. Socialt-klinisk arbejde er
derfor den prak.sis, der har at gøre med overvinde~sen af
psykOlogiske problemstillinger afmagtsforhOld ~ndenfor

omr~det af samfundsmæssige marginaliserings- og u~stødnlngspr?

cesser. Hertil behøver det socialt-kliniske arbeJde en særllg
socialpsykologi, der studerer og udvikler praksiskoncepter, ~åde

i retningen udvidet fælles kontrol over relevante soclale
livsbetingelser og i retningen minimering af den kropslige/soma
tiske stress, som individet sætteS under gennem eksistensen af
betydningsfulde afmagtsrelationer 12

•

Under de nuværende samfundsmæssige forhold, hvor der nok er
politisk demokrati, men ikke økonomisk hvilket også gør
demokratiet formelt og ikke substantielt og faktuelt - genereres
sociale misforhold generelt med en systematik, der lader. dem
ligne naturbegivenheder (;fetich). freroÆor hvad de væse~tl~~st

er: specifikt samfundsproducerede. Den manglende de~okratls7rlng

bidrager så i anden omgang til, at det kommer tll konfllkter
mellem sociale kollektiver om, hvad at gøre, og om overhovedet at
gøre noget, modsat det problemsatte fælles arbejde om såvel den
langsigtede overvindelse af det konkrete problem og den fore
gribende virkSOmhed til imødegAelse af, at andre på simpel vis
handler sig ind i lignende identiske. Tvært imod kommer det t~l,

at når socialt-kliniske problemer samles op pA et samfundsmæsslgt
plan, sA sker det udenfor og i konflikt til den produktionsbasis,
der har udviklet dem. Dette stiller - for det tredje og som det
endelige aktuelle diktwn det social-klinisk arbejde i et
stridbart forhold til bestemmende samfundsmæssige magt- og
kompetencestrukturer: striden angAr iværksættelsen af den rette
almenhed pA lang sigt for overvindelsen af de konflikter,
hvorunder - og i ly af . problemet i sidste instans "i kød og
blod" bestAr for alle parter: behandlingen/overvindelsen/tak
lingen af den givne destruktionsproces af en samfundsmæssig
menneskelig struktur.

Generelt gælder derfor i dag for social-kliniske problemstil
linger, at de er indbundet i et styrkeforholdsfelt, hvorfor de
ikke ~ priori varetages som fælleshandling. Den særlige social
psykologi, der kræves for alment arbejde hermed IDA derfor
overskride, bAde den generelle socialpsykologi 13, der simpelt
konciperer regelmæssigheder i individ-samfundsforhOl~et som
naturlige regelmæssigheder, idet de nuværende "regelrnæsslgheder"
grunder sig omkring samfundsforhold, der - som nævnt ovenfor -I", Sanselig

Forum Kritisk
Til dette se skrifterne: "Sanselighed

antagonisme II" og "Sanselig virksomhed III".
Psykologi nr.4/198B, nr.5/1989 og nr.6-7/l990.

10 Til dette se skriftet: "Kollektive forformer; Fortidigt,
nutidigt og fremtidigt u , Forum Kritisk Psykologi nr.l/19B7.

11 Alment om dette koncept, se skiftet: "Problemer og
problembestemmelser" , feb .199 O, Regnbuen/Mappe Bl. Og for dets
brug indenfor det kliniske område: "Psykiatrien ud af lægernes

klør", Forum KritiSk psykologi nr.8/l993.

12 For elementer til en generel sygdomsmodel, se artiklerne:
"Massakren pA subjektet I-III", psykologNyt nr.2, 3 og 6/1990.

11 Por en sAdan se Karl Krarup: "Teorien om den specielle
socialpsykologi", Udkast nr.4/l975.



7

ikke a priori har det sanseligt virksomme menneskelige liv som
sit eget formål; gg den specielle socialpsykologi 14

, da denne kun
lader det menneskelige individ koncipere ud fra uden problemati
ske adskillelse mellem individet og samfundet", og ikke ud en
nødvendig mulig fremtidig menneskeværdig livsproces, hvor den
problematiske adskillelse er overvundet, og det uden at begrebet
om individet som generel ontologisk reali let også forsvinder
igen. Den social-kliniske socialpsykologi s genstand er derfor
negeringen af de nuværende regelmæssige adskillesesforholg mellem
individ og samfund, gennem initiering af ~ollektivt overgribende
samfundspolitiske fælleshandlinger15 • Dette bringer endelig den
konkret utopiske tankegang ind som metodologisk ledetr<1d for
udviklingen af social·kliniske teorier og tiltag. Det socialt
kliniske felt kan derfor kun videnskabeliggøres, i den grad at
arbejdet hermed hviler i den revolutionære forebyggelses tanke
~: omvæltning af de sociale betingelser, der skaber konflikt
om løsning af psykosocial nød, tvang og problemer, til fremme af
det direkte mellemmenneskelige arbejde omkring det individ, der
lider under at være ramt af - idag umenneskelige - historiske
omstændigheder.

3: KONKRET SOCIAL-KLINISK ARBEJDE.

Mit arbejde med det angivne praksis felt tager form meget tidligt
i min studiepraksis. Jeg kan ikke forlige mig med en studiestruk
tur , der lægger s<1 lidt vægt p<1 den direkte videnskabelige
praksiskvalificering, dvs studiepraksis uden arbejde med reelle
problemer. Problemet er dybt, idet det omhandler, at psykologisk
Laboratorium og Klinisk Institut kun meget sparsomt er udadvendt
involveret i videnskabeliggøreise af løsninger af livspraktiske
problemer med berørte andre - det var i hvert fald ikke til at
finde konturerne af ~ eller lige så lidt inddrager forsknings·
empiri med berørte andre i den pædagogiske aktivitet p<1 studiet.
Desuden finder jeg ikke PSYkologistudiet opbygget som en
selvfølgelig praktisk forskningsenhed, men mere som værende en
mosaik, hvor discipliner og fagtraditioner strides uden at
bekymre sig særlig meget om initiering af kooperation om
udviklingen af det for en videnskab almene grundlag. Mit lod
bliver at finde positive elementer til overvindelse heraf
indenfor "Den kritiske psykologi" (Berlinerskolen som den hed
dengang), idet denne netop vægter den praktiske videnskabelig
gøreise - fremfor den skolastiske, der kun kan videreføre og
forpuppe livsrelevante problemstillinger og uenigheder i stadig
mere imaginære og isolerende forklædninger. Mi t hab er op-

H For en s<1dan se Dreier, Asplund og Mørch: "Socialpsykologi
og social integration", udkast nr .1/1975.

15 For konceptet . fælleshandling , se T. Mathiesen: "Makt og
motmagt", Pax 1982.
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bygningen ogs<1 af en studiestruktur , der bygger pa relevant
psykOlogisk viden, fremfor p<1 ydre kompromisdannelser mellem
givne (begrænsede og begrænsende) fagtraditioner. Jo - jeg var
kritisk overfor mit studie. Til gengæld vil jeg gerne, her
bagefter, koge min kritik ned til, at studiet gjorde sig selv en
bjørnetjeneste ved, at der ikke p<1 Institutplan blev arbejdet
bevidst med at videregive og perspektivere den danske psykologis
historie tilbage fra Lehmann, idet denne er fuld af eksempler på
såvel psykologiske grundlagsarbejder som den praksisforskning,
jeg - og vel mange andre - søgte så alene efter.
Desværre blev mit lod ogs<1 at leve i den tid, hvor studiened
skæringer, særligt af de samfundskritiske bastioner, var den
eneste sikre betingelse. Men det lykkedes mig at være med til
både at skabe men ogsa fastholde et særskilt studenterfagligt og
-politisk arbejde ud fra den kritiske psykologi, ikke i perspek
tivet en ny konkurrende skole, men som psykologisk grundlagsbe
stræbelseH •

Denne fagtradition fører mig ogs<1, som student, uden for
universitet. Først til et tværfagligt projekt med en alternativ
rådgivning, der - selvom det ikke lykkes at realisere - giver
mig erfaringer til, at jeg i 1984 finder det muligt at tage
initiativ til en alternativ psykologisk r<1dgivning, beliggende i
Studenterhusetl7 • Det er denne, der blevet til Rådgivningsgruppen
Regnbuen, til et fagligt arbejdskollektiv og til den institution,
hvori det har været muligt at etablere uddannelsestilbud/-ydelser
ved hjælp af arbejdsmarkedsordninger.

Mit motiv til at gå ind p<1 det rttdgivningsmæssige, det terapeuti
ske og det kliniske felt, var funderet i den fagkritiske fag
politiske holdning til det sociale- og sundhedsmæssige område, at
gængs psykologi slet ikke var eller søgte at være en solidarisk
og medmenneskelig bestræbelse til reel og langsigtet overvindelse
af de problemer, der stillede sig for berørtelS . Desuden fandt

16 Dette førte mange ting med sig, blandt andet dannelsen af
halvclrlige "Seminarer for kritisk psykologi", hvoraf der indtil
nu har været afholdt 18 seminarer; og til tidsskriftet "Forum
for kritisk psykologi teori og praksis", der nu er udkommet
med 8 numre på 5 <1r.

17 For oplægget hertil, se: "Tanker til og om en rådgivning" t

okt. 1984, 5.115-17 i Forum Kritisk psykologi nr.8/l993.

18 Medvirkende til min interesse for det terapeutiske har
ogs<1 været den tilfældighed - vel nærmest - at jeg i begyndelsen
af 80'erne blev opsøgt af en kvinde med en "slangefobi". Hun
vidste jeg var psykologistuderende, og grunden til hendes
henvendelse var, at hun - efter at have været hos flere psykolo
ger . var n~et derhen, at hun godt selv ville vælge den person,
hun have brug for støtten fra. Med supervision fra studiekammera
ter blev det et spændende og vellykket forløb, som lærte mig
meget. Specielt lærte jeg, hvor afgørende det er at lægge sine
begrundelser for de specifikke interventioner <1bent frem, og hvor
afgørende det er, i situationen, at kunne lade sig bevæge til
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j eg den tradi tionelle psykologi både arbejderklassefj ensk og
ligeglad overfor den nødvendige frigørelseskamp overfor allehånde
magtstrukturer og -mekanismer - to forhold der i sig selv som
uovervundne producerer og reproducerer afmagtsprocesser.
Den hovne holdning til det medmenneskelige, som jeg desuden fandt
dominerede uimodsagt, trådte også frem på den måde, at stand
punktet "man kan ikke udtale sig om en terapifonn, hvis ikke man
har prøvet den" virkede med en magt, der kunne afvise enhver
ikke-overensstemmende holdning, der gik imod den givne terapiin
terne konsensus. Og når det var sådan mht en demokratisk og
ligeværdig debat på kOllegialt fagfælleplan, hvordan var det så
ikke for den iht selve terapifonmen direkte berørte bruger/kli
ent/patient. Gaven sådan restriktiv og totalitært dominerende
holdning overhovedet de tvingende muligheder for selv at være med
i sin egen nødvendige problemløsningsproces ? Mi t svar blevet
klart nei. Og for ikke at skulle kunne afvises eller holdes hen
af formelle og usaglige argumenter indenfor området, involverede
jeg mig selv, fra slutningen af ?O-erne, i allehånde terapeutiske
metoder og teknikker (:på Klinisk Institut, aftenskole/weekend~

kurser, selvbestaltede sammenhænge, på ølejre og i Thylejren) , så
jeg på min egen krop kunne mærke, hvad de gjorde eller kunne gøre
ved mennesker19

•

De terapeutiske kvalifikationer man kan få ved selv at gå i
terapi forvekles ofte med de kvalifikationer, det menes det er
nødvendigt at have som terapeut. Fx at egen terapi er nødvendig
kvalifikationsbaggrund for terapeutisk arbejde. Forvekslingen
kommer fra, at det glemmes, at egenterapi i et kvalifikations
sigte, er kvalitativt forskellig fra det at være stillet i en
psykosocial nød, tvang og konfliktsituation. Og glemmes dette, så
svarer det til, at studenten, med nogle måneders fabriksarbejde
hver sommer, a priori mener at vide, hvad der ligger en fabriks
arbejder på sinde og hjerte. Selvfølgelig kan egenterapi medføre
udvidet terapeutisk kompetence, men en sådan kommer kun fra, at
inVOlveringen er båret af en udviklingsbestræbelse overfor eget
liv også som et socialt forhold - og ikke som effekt af simpel
kogni tiv og/eller emotionel overvindelse af "blinde pletter" i en
given restriktiv handleevne. Af denne grund må terapeutisk
kompetence bestemmes som et kollektivt socialt anliggende om
samtidig forandring af de faktiske samfundsmæssige 'ensempler'JO
i almen retning.

udviklingen af andre. Mao: at en intervention er et forslag, der
tager sine målforestillinger fra den fælles proces omkring den
givne problemstilling, hvor begrundelsespræmisserne er til fælles
debat, forandring og udvikling i sammenhæng med brugers oplevelse
og analyse af egen livssituation.

19 Særligt har jeg senere prioriteret at udvikle en hand
leevne indenfor det terapeutisk/pædagogiske felt, der også tager
hensyn til direkte inddragelse af kropsarbejde. For et gammelt
skift på området, se "Spiri~Marx". nov.198?, Regnbuen/Mappe Bl.

20 K.Marx i 6.Feuerbachtese / MEW 13.
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Da ideen til Regnbuen opstod, var jeg derfor i den situation, at
det var begribelig for mig - både ud fra teoretiske betragtninger
og ud fra personligt følte erfaringer med terapeutiSke processer
- hvor det kri tisk centrale skulle placeres: at terapeu tiske
koncepter generelt indsocialiserede den terapinødige til sin egen
terapifonn, snarere end at virke bidragende til den terapinødiges
egen samfundsmæssige udviklingsproces. Der manglende for mig at
se en teori om terapi, der kunne begrunde problemudvikl ings ~

arbejde som en kooperativ og kollektiv proces og pA hvis basis
distinkte terapiformer, med deres særlige, men begrænsede
opgavefiksering og -viden, kunne inddrages i den videre udvikling
af givne problemstillinger. Eksplicit gik min kritik Pd, at det
ikke er nok for vejledning/rådgivning/terapi at operere ud fra en
almen psykologi og psykopatologi med tilsvarende metoder og
teknikker. Overhovedet måtte vejledning/rådgivning/terapi
konciperes som et særligt udviklingsarbejde - en specifik form
for menneskelig arbejdsvirkSOmhed, og hertil konceptet om 'teori
om terapi' 21.

Konceptet 'teori om terapi' kan ses som specifikt element i den
særlige socialpsykologi indenfor det socialt-kliniske felt, der
studerer og udvikler praksiskoncepter, når der sættes af fra en
etableret professionel terapeutiske kontakt, dvs ndr der kan
arbejdes ud fra genstandsfeltet som konciperet i dets selv
sam.fundsmæss iggørelsesperspekt i V22

•

Jeg skal ikke her gd mere ind i Regnbuens udvikling, fra dens
åbning med direkte brugerarbejde i 1985 og frem til idag. Men
henvise til en studenteropgave fra januar 19932

), hvor centrale
forhold ved hele rådgivningens historie og arbejdsmåde er
analyseret og fremstillet.
Jeg skal endvidere henvise til en parallel studenteropgave, hvor
Regnbuens arbejde som psykologisk arbejdskollektiv fremlægges mhp
etableringen og udviklingen af Studenterhuset som en demokratisk
struktur24

•

21 For en første platform hertiL se: "Terapi . et problem
om afmagt ... ", aug.85, 5.118-24 i FOrum Kritisk psykOlogi nr.8/
1993. For det færdige resultat, se mit speciale "Terapi, sam
funds form, subj ektivi tet", KUA 1986, Regnbuen/Mappe E3, hvor nød
og sygdomsprocesser, og deres takling/behandling er analyseret
fra subhominide-niveau over dyr-menneske-overgangsfeltet, og op
gennem historien og videre ind i fremtidens socialisme.

22 Eksempler på andre socialpsykologiske elementer er
teorikoncepter, der bestemmer, hvordan diskriminationsprocesser
mht race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse, tro eller
sexuel orientering overvindes. Her omhandler det en 'anti
fascistisk socialpsykologi'.

23 Anne Jønsson og Birgitte Ernst: "Regnbuen konkret utopi
en udviklingshistorie i alternativ praksis", 5.52-130 i Forum

Kritisk psykOlogi nr.8/l993.

24 Jesper Lund: "En konflikt om demokrati", s.11-51 i Forum
Kritisk Psykologi nr.8/1993.
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Endelig skal jeg nævne mit eget arbejde med at få etableret
betingelserne for, at arbejdsløse kan komme i Uddannelsestilbud
- eller f t!. uddannelsesydelse - ved at indgå på særlig måde i
rtidgivningens arbej de25

•

Parallelt med min indgtien i rådgivningen og i Studenterhuset har
jeg involveret mig i tværfaglige og bevægelsesmæssige fora, hvor
fagpolitik i et alment sigte har kunnet udvikles. Det er
sarrunenhænge som Galebevægelsen, BZ, Thylej ren, Pærdigorganiserin
gen af Kritiske Psykologer (der just i december 92 er nedlagt),
Socialistisk Forum, samt i Psykoterapeutisk selskab i psykolog
Foreningen. Disse sammenhænge har været - og er stadig vigtige
- i et arbejde med at komme efter de nærmere sociale organi
seringsformer, der kan ophæve de restriktive mekanismer ogs~ i
kliniske fænomeners dannelse. Og det er ogsll, blandt andet,
sammenhænge som disse, der har bidraget til, at det socialpsyko
logiske og klinisk~terapeutiskearbejde i rlldgivningen har kunnet
bevæge sig fremad2 26

•

4: OM DOKUMENTATION.

En dokumentation af min praksis i Regnbuen hviler dels p~ alle de
skrifter, der er udformet 27 , og hvoraf nogen er offentliggjort,
og dels pll de interne referater af al vores virksomhed, s~som

fællesmødereferater , supersionsreferater , samt referater af
konkrete brugerforløb (:forløbsnoter). Den mest fyldige dokumen
tation findes indenfor det direkte brugerarbejde, og dette har
ogs':;' været tilsigtet - et "must ll - idet det er dette der har
været r~dgivnings centrale omdrejningspunkt. Den anvendte metode
er den fænografiske metode28

•

Referater er generelt udformet mhp anvendelse for senere
forskningsmæssig analyse, men det har ikke været til at undgll, at
referater gjort i særligt arbejdspressede perioder i rlldgivningen
er blevet s~ tynde, at en senere brug af dem er vanskeligt pga
det hermed forbundne informationstab: alt det, der ikke er
nedskrevet, fordi det s~ at sige III som implicit hukommelse ved
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handlen i den givne sociale fonn. S~danne "tynde referater" er
'stikordserferater', der netop kun tilsigter en faktuel følgen
med og medløsning af den konkrete problematik. Forløbsnoter kan
for bestemte perioder ogs~ selv være stikordsreferater29

, hvilket
omhandler to forhold: enten er perioden generelt en presset
periode i r~dgivningen, hvilket en bruger delagtiggøres i, ogs~

hvad presset omhandler; eller ogsll er det en periode, hvor der
ikke sker det store i forløbet, og hvor det heller ikke - ud fra
problemstillingen er at kræve. Det tillades s~ledes b~de

rlldgiver og brugerside at tage sig tid til, at det sociale livs
almindelige problemstillinger kan fylde som et relevant livs
faktum i den terapeutiske sammenhæng. Den er jo ogsll til herfor.

I problemet om, at nogen dokumentation ikke er s~ fyldig, at den
direkte kan tjene til senere forskningsmæssig brug, ligger en
generel prOblematik: som r~dgivning har man søgt at arbejde
kvalitativt med de brugerproblemstillinger af individuel og
social art, som er kommet p~ tale - fremfor først og fremmest at
focusere p~ egne interne præmisser for, at arbejdet ogs~ skal
kunne bruges af os selv p~ længere sigt10. R~dgivningen er da
også generelt stået af p~ at søge optimale betingelser for at
kunne handle som rådgivning . og dette ud fra, at de 'optimale
betingelser' ikke findes, eller kun findes i den grad det er
muligt at udnytte en privilegeret position overfor en mindre
privilegeret. Tvært imod har rådgivningen sat sig for at bidrage
med udviklingsmuligheder ud fra og på grundla~ de faktiske
forhold. Eksempelvis er der i perioder så megen pres p~ r~d

givningen, at selvom vores grænse for, hvad vi har ressourcer
til at arbejde med, er meget tæt på at blive overskredet, at selv
da g~r vi ind i nye brugerforløb - eller tager særlige faglige
arbejdsprojekter tilos - hvis ikke det er muligt at henvise
videre til noget som helst. Tiden hertil og ressourcerne findes
da p~ anden led - typisk ved at egne særegne interesser p~ den
ene side nedprioriteres, og pll den anden side gennem en op
prioritering af det kollektive arbejde med mere generelle
problemstillinger i et særligt politisk forebyggelsesperspektiv
. men ogs~ ved at denne problemstilling overhovedet gøres åbent
overfor den berørte. Fx: "ikke at have tid til denne kontakt, der
foregår generelt det og det i rådgivningen, men heller ikke at
kunne henvise til anden side. Det, der er muligt, er at kunne

27 For oversigt over dette, se s.89-97 i Forum Kritisk
psykologi nr.8/1993.

26 Hvor arbejdet er idag ift en formaliseret offentlighed,
det kan aflæses af rlldgivningens ansøgning til Socialministeriets
projektUdviklings Fond (Regnbuen/PUF 1993).

2S Jvf "Bekendtgørelse om arbej dstilbud m. v.", Arbej dsmini
steriets bekendtgørelse nr.403 af 30.maj 1989. Samt bidrag hertil
fra Regnbuen: UDY 11.1.1991 og UDY 6.2.1991 / Regnbuen Mappe A4.

.a Jvf Holzkamp: "Sinnliche Erkenntnis
Ursprung und Gesellschaftliche Funktion des
4.Auflage, Athenåum Verlag 1978.

Historischer
wahrnehmung" ,

19 Referater af denne art er forskningsmæssigt kun an
vendelige for mig selv, idet den fraværende information enten
ligger i mit hukommelsesbillede, og/eller er henreferet til egne
teoretiske skrifter pll omr~det, hvor problemstillingen er
behandlet parallelt. Det gælder til eksempel skriftet: "Homo·
triplex-mennesket: Synålejomfruen og Munchhausen-syndromet", der
er bygget op ud fra erfaringer med en særskilt brugerproblemstil
ling i rådgivningen. Jeg skal medgive læsere af dette skrift, at
det er "specielt", men det letter forhåbentligt ved at opfatte
det som en teoretisk case-analyse.

10 Brugere af rlldgivningen er således ikke model- eller for
søgsobjekter for udviklingen af rådgiveres terapeutiske kompeten
ce. Herom også senere.
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trække p~ rAdgivningen en time hver anden uge i en periode p~ 2
rrBneder". De forløb, der kommer i stand pil denne made, afvikler
enten sig selv ved at det udløsende problem løses, eller ved at
der hen ad vejen findes en henvisningsmulighed, enten af os eller
af bruger selv, eller ved at forløbet overgar til et "almindeligt
forløb", dys med ugentlige aftaler, nar det viser sig muligt,
eller det vurderes som nødvendigt for varetagelse af brugers
langsigtede livskrav.
Med en sadan visitationspraksis det er faktisk kun uafvi
5e1ige11 brugere, der kOnuner i forløb i rådgivningen - nærmer
Regnbuen sig meget visitationspraksis indenfor psykiatrien - men
det er samtidig Og5a denne vi gerne vil udvikle et alternativ,
eller en indfaldsvinkel til, der er s~ bred og indholdsmæssig, at
overgang til psykiatrisk varetægt ikke generelt finder sted.

5: DOKUMENTATION AF DET TERAPEUTISKE
ARBEJDE I RÅDGIVNINGEN.

Det har været et stadigt tilbagevendende problem for mig at
dokumenterere min egen terapeutiske praksis, s~ledes at det
samtidig betød en almengøreise af selve arbejdet med over·
vindeisen af de generelle forhold af social og individuel art,
der skaber terapeutiske problemer. Enten er mine skrifter blevet
for interne for andre parallelle fagsammenhænges brug heraf,
eller ogs~ s~ teoretisk almene, at det specifikke praksisgrundlag
faldt ud af begreberne herom. Dette skisma kan dog ikke kun ses
som mit private problem i r~dgivningen eller indenfor det
socialt-kliniske arbejdsfelt - for der mangler koncepter hertil,
koncepter der sikkert først vil være fuldt udbygget i samme takt,
som . teori om terapi' selv er udviklet ud over dets lokale
indbundethed32

• Og selvom vi som r~dgivningsgruppe har brugt
megen tid og energi herp~, s~ er det et arbejde, der kun skrider
ganske lidt fremad fra ~r til ar)).

At "trænge" igennem min egen praksis mhp dOkumentation var i
starten, da jeg sad med mit materiale, tilknyttet en vis
nervøsitet og spænding. Hvad er det egentlig jeg havde g~et og
lavet. Eet var at jeg havde gjort det og vedblivende blevet ved
med det, fordi jeg fandt at min aktivitet nyttede - og det ogsd

31 Nærmere om dette koncept, se "Regnbuen - konkret utopi II ,

s.58 i Forum Kritisk psykologi nr.8/1993.

32 Jvf hertil Uf fe Juul Jensens overvej eIser over, a t
"objektivitet kommer til udtryk i .. vedvarende bestræbelser for
at overskride en lokal og tidsbunden videnskabelig praksis tt

I

s.117 i Udkast nr.2/1992.

]3 I radgivningen gar dette arbejde under betegnelsen
"Brugerdokumentation".
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p~ trods af næImest kun forhindringer fra de omgivende arbejds
markedsmæssige Og fagorganisationsmæssige strukturer, eller lige
gyldiggøreise af min indsats fra blandt andet nære fagfællers
side, startende helt tilbage fra min studietid. Men var der ogs~

kommet noget produktivt ud af det. Hvad var egentlig "effekten"
af mit arbejde, hvis jeg skulle anlægge denne synsvinkel. Og
hVOrdan skulle jeg opgøre denne, n~r det nu er praksiempiri
indenfor et ornr~de, der er s~ lidet kategorielt bestemt som det
pagældende socialt-kliniske omr~de er.
Nar jeg i det følgende alligevel skal søge at dokumentere min
terapeutiske praksis, sa er det en dokumentation, der skal tages
som et første forsøg p~ at trænge ind p~ omr~det.

Ved en sådan første tilgang er det essentielt, at der anlægges et
ureducerende blik p~ det empiriske materiale. Der er grunde til,
at det har f~et den udformning, det nu engang antager, og disse
IDA være indeholdt i den videre brug. Dette indbefatter ogs~, fx
hvorfor forløbsnoter p~ punkter er "stikordsreferaterIl: var det
et særligt uafviseligt forløb, en yderst skærpet og ressour
cekrævende (døgn) problemstilling, særlige ydre betingelseripres,
stilstand i forløbet, aktuelle radgivningsgruppemæssige kon
flikter eller andet. Samtidig er materialet heller ikke kommet
teori løst til veje. Disse grunde og deres betingelsesside
teoretisk og praktisk - kan siges at danne en gordisk knude i
indfaldsvinklen til det empiriske materiale: det er som sddan
struktureret p~ forh~nd, og pa en m~de der ikke analytisk kendes,
og forbig~s denne strukturering forbigas ogsa stedet, hvorfra
udviklingsfremmende indgreb kan sætte af fra. Da det endvidere
heller ikke kun kan dreje sig om be-eller afkræftelse af færdige
hypoteser - hvilket er et reduktivt blik p~ empirien - sa IDA
indfaldsvinklen kunne åbne op for begribelse af det "nye", der i
starten netop ikke træder frem som en massefænomenJ4

•

En gordisk knude i indfaldsvinklen kan overvindes gennem tautolo~

gien tten struktur afhænger af det, der skal struktureres,,35. Da
mine forløbsnoter som nævnt er udformet vha den fænografiske
metode, bliver det første skridt en overskueliggøreise uden at
det samtidig g~r ud over den informationsmæssige dybdeJ6

•

Resultatet af disse overvejelser har ført mig til at starte med
indkredsningen af de "særlige omstændigheder i ren form", idet
disse ogs~ er afgørende mht at fd en ikke-reduktiv fænomenbe-

H For dette teori-empiri problem se F.Haug: "Dialektisk
teori og empirisk metodik" og "Udnyttelse af data", Udkast
nr.2/1981, særligt s.36. Jvf ogs~ s.33 hos Per Schultz Jørgensen:
"Om kvali ta tive analyser", Nordisk Psykologi nr .1/1989.

35 Jvf mi t speciale "Terapi, subj ektivi tet, samfunds form" ,
KUA 1986.

36 Dette er endvidere i sig selv nødvendigt pga materialets
omfang, idet mine forløbsnoter fylder mere end en meters penge.
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sterrnnelse af det socialt~kliniskeornrtlde . en tænomenbesteuunelse
der i anden omgang vil kunne drives*videre til en konkret~almen

genstandsbestemmelse gennem historisk medindragelse af netop de
generelle forhold, der omgiver hvert enkelt forll(:lb og selve
arbejdet med omrAdet.
Mit første skridt ind i empirien er derfor en afklaring af de
individuelt terapeutiske problemstillinger, som hvert brugerfor
løb har bevæget sig igennem. Jeg har til dette g.:!et mine
forløbsnoter igennem forløb for forløb, hvor jeg i min ge~emgang

af materialet har noteret tidsforbrug, kerneprublemstllllng, og
særlige bemærkninger om bruger og om forløbet 37

• For "kerne
problemstilling" gælder, at den er "meta-empirisk": jeg har i et
enkelt eller gennem enkelte begreber søgt at bestemme den
problemstilling, der var den centrale for forløbet som helhed. En
sådan meta-empirisk problembestemmelse kan være den som bruger
præsenterede sig med, eller det kan være en problembestemmelse
der er vokset frem gennem arbejdet med overvindelsen heraf.
Diagnostisk set er "kerneproblemstillingerne" blevet en blandet
affære: der er traditionelle psykiatriske diagnoser, klinisk
pSYkologiske bestemmelser, fænomenologisk-eksistentielle udk~st

og sociologiske komplekser. Dette omhandler, at en kategor~el

enkeltteoretisk oparbejdning af det socialt-kliniske arbejdsfel t
på dette tidspunkt af en analyse må søge at få det ind i
begreberne om det, der er særligt for området.
For "særlige bemærkninger om bruger og om forløbet" gælder, at
der er medtaget de omstændigheder af individuel og social art,
der var pejlemærker til nærmere at forstå, hvad der var for en
prOblemstilling og hvordan arbejdet hermed tog form.

Ovenstctende analyse er vedlQgt som bilag 2, der R~ledes giver en
samlet oversigt over mine forløb og deres problemstillinger i
rådg i vningen3B

•

~ bilag 3 gives endvidere en nærmere kvantitativ opgørelse over
antal forløb, antal personer involveret, konfrontationsgange/ti
mer, samt forbrug af timer til forberedelse, referatskrivning,
netværl<.sarbejde og organisatorisk arbejde både mht det direkte
terapeutiske arbej de og mht indgåen i rådgivningens samlede
arbejdsproces omhandlende forskellige fonner for supervision.
Dette materiale er specifikt udarbejdet mht at dokumentere

J7 Jeg har i gennemgangen nf forløbsnoterne ikke læst hele
materialet igennem på ny, men læst så meget, at jeg kom ind i den
pågældende problemstilling igen; og det er herudfra at jeg har
gjort mig liline indholdsmæssige bestemmelser. Metodisk er dette at
gå identifikatorisk frem: jeg har søgt at begrebsbestemme en
brugerproblemstilling, således at jeg med begreberne herom, som
tankens hylsler , umiddelbart kan stille mig på standpunktet af
det pågældende praksisarbejde med den berørte person.

J8 Det drejer sig om de forløb i rådgivningen, der ligger
efter min cand.psych. eksamen i oktober 1986, og før 31.12.1992,
hvor opgørelsen er påbegyndt. Der er ingen terapeutiske forløb
eller konLaktforsøg, der ikke er medtaget i opgørelsen.
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baggrunden fOL mine oplysninger på autorisationsskemaet .

I min første tilgang til empirien har jeg ikke vægtet generelt at
opsamle politisk-økonomiske forhold vedrørende køn, alder,
klasseposition, familie- og livsbiografiske beting~lser og
forhold. Dels var mit umiddelbare perspektiv afdæknIngen af,
hvorvidt og i hvilket omfang mit praktiske arbejde har hatt
menneskelig nytteværdi for de, det har angået. Og dels ønskede
jeg, at det udformede materiale allerede fra sin start af i
størst mulig grad og omfang kunne være direkte overskuelig og
tilgængelig for den kreds af mennesker, brugersiden, som det
umiddelbart angik ~ Dg dette uden nærmere at skulle sløre
materialet, i moralsk og etisk hensyntagen til, at ingen skal
kunne genkendes af andre, hvilket også er at lægge falsk ell~r

redundant information ind i det, hvorved ingen kan genkende SIg
selv.
Det er dog ikke lykkedes mig at skabe et datamateriale" der
ubegrænset vil kunne tilgå brugersiden en bloc. RubrIkken
"særlige bemærkninger om bruger og om forløbet" m~ u~elade? heIL
eller delvis ~ hvilket også gælder oplysningerne om tIdsperIoden,
der dog for en offentliggørelse mere må ses som irrelevant - idet
der er brugere med så intimt kendskab til hinanden uden for råd
givningen, at det vil være muligt at identificere andre. M~

udelades denne kategori, så er datamaterialet samtidig uden værdI
for brugerside. Så det udformerede datamaterialet finder derfor
sin anvendelighedsgrænse internt i den psykOlogiske faggruppe.
Havde jeg fra starten af været opmærksom på dette ekstraterapeu~

tiske over lab mellem mange brugere, der har sin grund i, at
rådgivningen eksisterer i et slags lokalt totalmiljø - studenter
huset og dettes fagpolitiske indbundethed i mange bevægelses
sammenhænge - ville j eg have valgt en mere specif icereL indholds
bestemmelse af kategorierne kerneproblem og af særlige bemærk~

ninger, nu de alligevel ikke ville kunne offentliggøres i fuldt
omfang. Og de ville naturligt i samme omgang kunne udbygges m~d

de politisk-økonomiske forhold vedrørende køn, alder, klasseposl
tion, familie- og livsbiografiske omstændigheder.

Hvordan problemet om ekstraterapeutiske over lab mellem ma~ge

bruqerpersoner skal løses i en offentliggørelsesproces er J eg
endllu ikke blevet helt klar pA. Jeg hælder for nærværende til en
sammensat strategi, der har to sider: en ekstern ift hvert enkelt
bruger, der får råderet over samtlige bes temmeiser gjort ifm
vedkommende, og en intern, hvor der arbejdes frem imod k<?n
ciperingen af 'typiske brugerforløb '. Og hvor dette arbeJde
følges op af flere sammenhængende arbejdsskridt, hvor det ~nterne

og det eksterne arbejdes sammen i perspekLiveL 'brugermuILgheds
typer'J9. Først da kan der ske en generel offentliggørelse. for
da vil det ikke være en offentliggørelse af en konkret persons

J~ Med dette søger jeg at fastholde det grundlag, som en
kvali tativ analyse hviler på: "en beskri velset;; -intern loyalitet 

og en teoretisk -ekstern forankring", s. 29, i Per Schultz
Jørgensen: "Om kvali tati ve analyser", Nordisk psykologi nr .1/19
B9.
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sværheder ved livet, men af alment-særlige forhold, som hver
enkelt under givne sociale betingelser kan havne i, samt hvordan
veje ud kan brolægges.
Dog vil jeg efterfølgende vurdere, om det allerede indvundne
materiale - med visse udeladelser og tilføjelser - har en form,
der muliggør en offentliggørelse i et fagpsykologisk tidsskrift.
En kritik tilbage herfra kan nemlig støtte med pejlemærker for
det videre interne arbejde med empirien og teorien bag.
Desuden hælder jeg for nærværende stærkt til den tanke, at
offentliggøre hele materialet med de nødvendige udeladelser af
identifikatorisk art i Studenterhusregi. Og at invitere de, det
direkte angAr til at tage kontakt tilbage, hvor jeg slt kan
informere Offi, hvor og på hvilken måde de enkelte indgår i
dokumentationen, og så herigennem fremlægge de for hver bruger
gjorte bestemmelser, der ikke figurer åbent i materialet. En
sådan dialog tror jeg vil være ret betydningsfuld for opdagelse
af brudflader og nyt i materialet.

De politisJvøkonomiske forhold - som knyttet til hver enkelts
kerneproblemstilling og s~rlige forhold vedrørende forløbet - er
og bliver dog væsentlige på det tidspunkt af en analysen, hvor
det er det indholdsmæssige - fremfor kun det "effektrnæssige" - i
den terapeutisk prOCes, der skal sættes på begreb. Til dette er
de Politisk'økonomisk faktorer på den ene side uomgængelige, idet
det er "på deres land", at den terapeutiske tilgang mA sætte af
fra og ueg:LUnde sig i. På den anden side er det på forhånd ikke
til at sige, hvilke af disse, der er væsentlige faktorer i et
hint konkret tilf~lde, da der ellers anlægges et teoreticistisk
blik på den empiriske virkelighed - hvad der for den berørte kan
bliver til yderligere restriktiv social determinisme40

• Det er
derfor inadækvat for en terapeutisk tilgang mekanisk at samle op
lysninger om en bruger, for at kunne handle - for overhovedet
indsamlingen af data er selv del af, hvordan problemet bevæges,
hvilket er at medtænke. Og medtænke på en sådan måde, at det jo
ikke er terapeuten i sig selv, der skal handle på brugers
betingelser, men bruger der skal gives redskaber i hænde til selv
at handle sig frem mod større greb om egen tilværelse. Afgørende
heri er da selve overgangen mellem det problem eller den pro
blemtilgang, som en bruger præsentere Sig og sit liv med, og den
problembesternmelse som den terapeutiske proces resulterede op i,
idet det er her der sker en transformation - en problemudvikling
- af et hidtil ikke tilstrækkeligt eller udholdeligt problemgreb
til eet, i sit sigte, mere udvikleligt, eller hvis ikke dette
lykkes, så til eet stagnativt, hvilket kan antages at bestå af en

~o psykiatriens dataopsamlingsprocedure er et skæmmende
billede på, hvordan det ikke skal gøres. Hvad man end svarer på
fx spørgsmAlet "Er der tilfælde af sindssygdom i Deres familie?",
så ligger der samtidig den pejleretning tilbage, at forhold af
den art må være et væsentligt forklaringsmoment for min kon
ciperingen af min tilstand, ellers ville der vel ikke blive
spurgt!
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simpel "reframing". En analyse og vurdering af 'overgange41
' er

derfor afgørende mhp konciperingen af typiske mulighedsrum og
deres almengøreisesproces som implicit problemovervindelses
praksis.

Inddragelse af politisk-økonomiske forhold i en forskningsproces
er, med ovenstående in mente, da heller ikke at se som en simpelt
indsamlingsbestræbelse af data. Dataene er selv formet i og
igennem det terapeutiske arbejde, hvilket stiller nogle teoreti
ske og metodiske problemer, der nok er af samme art, men af anden
orden end deres inddragelse i den umiddelbare terapeutiske
praksis.

Da det ikke er nødvendigt specificeret at træde ind i ovenstående
analysedybde for realiseringen af mit formål med dette projekt,
så skal jeg heller ikke systematisk foretage ovenstående
indholdsanalyse gennem reflekteret teoretisk og metodisk ind
dragelse af politisk-økonomiske forhold. Jeg skal begrænse mig
til - og som et forarbejde herfor - en nærmere kvalitativ analyse
af de med brugerarbejdet forbundne indholdsmæssige udviklingsfor~

hold (:det psykisk virksomme) på personlighedsniveau. Denne
analyse er vedlagt som bilag 4. For udarbejdelse af denne har jeg
igen været nærmere inde i de enkelte forløbsnoter, hvor jeg
samtidig har samlet faktuelle oplysninger - baggrundvariable 
sammen med henblik på en generel karakteristik af, hvad det er
for en brugergruppeflade, som det empiriske materiale består af.
Denne karakteristik er vedlagt som bilag 5, og den inddrages
senere i dette dokurnentationspapir ifm en analyse af tendens
udsagn for det samlede empiriske materiale.

41 Por et parallelt arbejde på dette felt, se Preben
Bertelsen: "Terapeutiske metaforer", Dansk psykologisk Forlag
1987. Det skal dog bemærkes, at tilgangen her er radikal
anderledes, idet der focuseres på det 'virksomme moment~, hvad
der ud fra mit ståsted er et begrænset perspektiv på psykotera
peutisk arbejde, idet dette kun synes at være af relevans ved
særlige kognitivistiske problemstillinger. Jeg er endvidere
skeptisk overfor anvendelsen af metaforer til overvindelse heraf,
idet det tenderer at løse sådanne problemer "med mere af det
samme", som har skabt dem.
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DET TERAPEUTISKE ARBEJDE:
RESULTATER.
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frernanalyserede utilstrækkeligheder overvindes - hvor de så end
befinder sig, og hvad de så end gnmder sig i - samt hvordan
tvingende nødvendige perspektiver fremmes mhp videre almen
gennemsætning. Dette vender jeg tilbage til i analysen af
tendensudsagn.

Kvantitativt deler mit materiale sig i to typer af forløb:

1: enkeltforløb, herunder to parforløb: 56 forløb / 58 personer/
1226 konfrontationsgange / 1583 konfrontationstimer;
2: gruppeforløb i to grupper: 22 personer / 196 konfrontations
gange I 412 konfrontations timer.
Med 2 gengangere i enkelt- og gruppeforløb omhandler materialet
derfor 7B personer.

Kvantitativt er det således personrnæssigt et overskueligt og
lille materiale, der ikke egner sig til signifikans· eller ten
densanalyse uden en samtidig kvali tativ tilgang til det. En
kvalitativ tilgang er imidlertid yderst kompleks pga materialets
omfangsrige betydningsbærende karaktp-r og pga selve genstandsom
rådets endnu lokale kategorielle og aktualhis toriske koncipering.
Jeg har derfor valgt at nøjes med det m~l, at kan strukturen i
materialet fremanalyses mhp begrundede tendensudsagn, hvor
empirien samtidig ~bnp-r sig for videre kvalitativ analyse, at så
er der argumenteret tilstrækkelig for min autorisationsbaggrund,
hvad der er hensigten med nærværende. SpørgsmAlet om hvilke
indholdsmAl en autorisationsbestræbelse mA dokumentere, således
at autorisation kan oppebæres, er dog ikke besvaret hermed, da de
faktiske resultater - i form af tendensudsagn - også ma vurdere~

mhp, om de er kvalitativt tilstrækkelige. Dårligt arbejde kan
ikke autoriseres. Til dokumentation af tilstrækkeligt opnåede
indholdsmAl skal jeg derfor sammenligne mine egne resultater med
de resultater, der er opnAet til anden side - og som findes i den
teoretiske litteratur omhandlende sider af genstandsfeltet42

•

Indeholdt heri er den selvfølgelighed, at en analyses resultater
l1ltt f t! konsekvenser for den praksis og de involverede, der bærer
denne, samt for andre direkte berørte. Det må bestemmes, hvordan

42 Her blandt andet:
E.Houqaard: - "psykoterapi som non-specifik behandling", Psyko
kologisk Skriftserie AarhuS nr.6/1983; - "Menninger projektet 
en undersøgelse af psykoanalyse og langtidspsykoanalytisk psy
koterapi", Agrippa nr.3/1987; . "Dodo-kendelsen i psykoterapi
forskningen I: Non~specificitetsantagelt>en",Agrippa nr.2/1992;
"Dodo- kendelsen i Psykoterapiforskningen II: Al ternativer til
non-specifitetsantagelsen", Agrippa nr.3/1992.
Betænkning nr. 826 /1977: IlDet psykiatriske sygehusvæsen".
N.Reisby mfl (red.): "Problemer i psykiatrisk forskning", FADL' s
Forlag 19B4,
R.Eliason & p.Nygren: - "psykiatrisk virksomhet I", Prisma 19B1;
- "Nårstudier i psykoterapi", Prisrna 1983.
ute Hol:l;kamp-OsLerkamp: - "Motiv<ltionsforschung", I og II, Campus
1976 og 77,
F, Castel mfl: "psychiatrisierung des Alltags ", Suhrkamp Verlag
1982.

Konsekvensen af ovenstående betragtninger fører til etableringen
af to vurderings typer for materialet: gennemtørelsesmål o~ pro
gressionsrnål. Disse skal i det følgende fremstilles sammen med
deres begrundelse.

GENNEMFØRELSEMÅL.

Da indfaldsvinkel til brugerarbejdet i rådgivningen generelt er
den, at der ved henvendelse fra bruger ikke pt! forhånd fastsættes
en tidsgrænse eller et antal forløbsgange, er en første naturlig
vurderingsakse, hvordan forløbene har afviklet sig selv. Det kan
så være, at henvendelsens art er af en sådan karakter, at der
indgås kontrakt om støtte i moduler af bestemt varighed, fx 4
gange og opsummering, hvorefter ny kontrakt kan indgås. Her er
det altid op til bruger at fortsætte i efterfølgende moduler, men
det vurderes sammen, hvad dette skal handle om, og hvad be
grundelsen er, ligesåvel som det vurdares fra rådgiven'; de. om
brugers problemstilling er der, hvor løsningsperspektivet har
etableret sig i progressiv retning. Hvis det sidste ikke er
tilfældet, er det rt!dgiver der foresH.r kontrakten forlænget,
eventuelt gennem et nyt modul eller ved at der kan fortsættes til
problemløsningen er udarbejdet. I dette tilfælde overgår
brugerforløbet til et "almindeligt forløb,,43.
En sAdan vurderingsakse ud fra ovenstAende kan paralleliseres til
begrebet om 'gennemførelsesberedskab' , hvorved der forstås evnen
til a) at kontakte og medudvikle en brugers problemstilling,
sAledes at bruger på sine præmisser finder det relevant at
deltage i den terapeutiske kontakt, samt b) terapeutisk afvikle
kontakten, når brugers problemstilling af egne interne gru.nde
henviser bruger til at udvikle sig videre uden terapeutisk
støtte, eller ved rådgivers henvisning til anden side, når
brugers problemstilling kræver en anden varetagelse end hvad der
er muligt indenfor de givne rarnrne~ og kompetencebetingelser44

•

Et gennemførelsesberedskab kan således deles op i en 'kontak
tevne' - færdigheden til at gribe en brugers problemsituation 
og i en 'afviklingsevne' - færdigheden til at afslutte og afru.nde
en terapeutisk problemstilling som en gensidig udviklingsopgave.
Et gennemførelsesberedskab kan udtrykkes kvanti taUvL ved et
gennemførelsesmål, der er forholdet mellem antal brugerforløb,
der er afviklet i gensidighed mellem terapeut Og bruger,

43 Jvf tidligere i afsnit 4 "Om dOkumentation".

44 Det er meget sjældent et forløb i rådgivningen afbrydes
ved henvisning til anden side. Til gengæld henvises der allid,
ved tviVl eller mistanke om noget somatisk, til et lægeligt
check,
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divideret med det samlede antal brugerkontakter for terapeuten.
Denne grad gange 100% skal kaldes gennemførelsesrnålet i procent.

En høj gennemførelsesgrad, dvs gennemføL'elsesrnålet går mod 1.00,
siger dog ikke i sig selv noget om en rAdgivers terapeutiske
kompetence, dvs færdigheden til at medudvikle en brugers
problemstilliIl9 i almen retning, således at der sker en ophævelse
af de problemer, der Ildes under. Gennemførelsesgraden kan ti l
eksempel blive meget lav, hvis terapeuten bevidst vælger at
prioritere sådanne brugerproblemstillinger, som andre terapeuter
har givet op overfor eller hvis prognose er dArlig. Tilsvarende
kan en gennejIlførelsesgrad blive høj f når terapeut henviser
specificerede brugerproblamer til anden side, under henvisning
til at sådanne falder uden for ens kompetenceområde 4s .

En terapeuts gennemførelsesgrad afhænger også af de givne visita·
tionsprocedurer, såvel af de faktiske ressource~ og kompeten
cernæssige betingelser for at kunne tilbyde den relevante og
tilstrækkelige udviklingsstøtte til brugere. uden specificeret
visit.at.lon - a.lt tages ind - vil unge terapeuter alt andet lige
tendere mod en lav gennemførelsesgrad. En imødegåelse heraf
kræver en særlig opbakning fra gruppen om den "unge", ikke kun
for imødegåelse af brugerfrafald, men også for at det nye blik
der rettes på arbejdet kan komme til sin overindividuelle
kvalitative ret. LigeSå vil specificeret visitation til erfarne
terapeuter, også al t andet lige, medføre en stigende gennem
førelsesgrad, når de henviste problemkomplekser har en god
prognose, og være faldende ved en dårlig. Hvad angår util
strækkelige ressourcemæssige betingelser, så tenderer dette mod,
at gennemførelsesgraden vil være lav.

ANALYSE AF TERAPEUTISK GENNEMFØRELSEN.

Materialet viser her, at gennemførelsesberedskabet ikke har været
kvalitativt tilstrækkeligt i 10 ud af 78 tilfælde/forløb, hvorved
gennernførelsesmalet kommer til at ligge pa 87%46. Dette kan ikke
siges at være lavt, men jeg har dog ingen præcise tal for, hvad
den typisk er, eller hvad der typisk må kunne kræves at den er,
men den adskiller sig i positiv retning fra det oftest kuostater
bare, at der er en "markant høj frafaldsrate i psykoterapi
undersøgelser" 47 .

4S Der må derfor ogsA et kvalitativt mål til, når social
klinisk/terapeutisk kompetence skal dokumenteres. Dette følger i
næste afsni t om "Progr"essionberedskab".

46 Beregnet på følgende måde: 68/78'"100% ::: 87%

17 Jvf s .19 i Esben IIougaard; "psykoterapi som non~specifik
behandling u , psykologisk Skriftserie, nr.6/l993. Her bruges
begrebet "markant høj frafaldsrate" , som det, der oftest findes
- men jeg har ikke for nærværende tilgang til, hvad et tal herfor
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De 10 tilfælde fordeler sig pA følgende måde:

1 . Afsluttet efter l.ste gang: 2 forløb (En54, G14), hvor begge
porsoner ved indgangen i rådgivningen allerede havde et muligt
psykiatrisk tilbud, hvis de ville gøre brug af det (:psykiatTisk
speciallæge) .
Det gjorde den ene (EN54), til hvem vi også kun kunne tilbyde
samtale hver 14.dag.
Den anden (G14), hvor vi kun kunne tilbyde gruppeforløb, valgte
at søge at klare sig selv efter den første samtale. Udtalelsen
var; "Jeg bryder mig ikke rigtigt om at tale om mit problem med
andre" .

2 ~ Henvist videre i forlængelse af forløb: l person (EN33). Det
er en enlig moder med årelangt narkomisbrug, der henvises videre
til nedtrapningsinstitution, da rådgivningens bestræbelser ikke
nytter til gennembrud overfor misbruget. Det skal bemærkes I at
personen stod i en ubærlig gældsklemme ift narkoverdenen, som nok
gjorte sit til, at heller ikke den senere nedtrapningsinstitution
havde det store held.

3 - Forløb der aldrig rigtigt kom igang: 3 forløb (EN3, EN20,
Gl3) •
EN3 er kommet på kæres tens foranledning, finder harn voldelig;
bruger dropper ud efter 3 samtaler; mener ikke at have problemer,
der gør det værd at fortsætte.
EN20 (enlig moder og arbejdsløs) gAr på dagcenter efter sammen~

brud, men mener ikke det er nok. Efter 9 samtaler får hun plads
po:! daghospital. Vores tilbud med en gang om ugen var qan.ske
enkelt ikke tilstrækkeligt.
Gl3 fik tilbud om gruppe og bruger tilbudet een gang. Efter
følgende glemmer bruger aftalen, og næste gang aflysning pga
sygdom fra hendes side, og herefter aflysning fra vores side.
Bruger udebliver - og kontaktet er hun d~r, hvor hun udtrykker at
"hun ikke rigtig har brug for støtte". Det skal tilføjes at
problemet var meget klart - som nytilflytter fra en lille ø
specielt at mangle et socialt netværk ~ og at bruger allerede
handlede på det med eet, for den langsigtede løsning, bæredygtigt
perspektiv.

4 - Forløb stoppet af bruger: 3 forløb (ENI2, EN15, EN21).
EN12 var en kvinde, der . nok særligt ~ ikke kunne rumme et
voldsomt faderselvmord. Hun var i forbindelse henned blevet
tvangsmedicineret, og senere droppet af psykOlog med beskeden:
"Jeg kan ikke klare at arbejde med dig mere". Det lykkes heller
ikke os på de 17 samtaler, der finder sted, at hjælpe videre pa
vej: sammen går vi i infight eller i kommunikationstOmhed.
ENlS er henvist fra ungdomsradgning, da der ikke længere er
tilstrækkelige ressourcer der; efter 19 samtaler enighed om at
stoppe pga prærnisdivergens: bruger vil af med frustration po:!
"kirurgisk made", hvad vi ikke kan tilbyde.
EN21 er midt i 30-erne og førtidspensionist på psykiatrisk
indikation (skizofren). Bruger opsøger os med det erklærede

kan være.
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6 - Socialt støttearbejde: l person (ENS). En ung lyløs pige, der
er hjemløs, og som hjælpes med at fremskaffe bOlig.

7 - Støtteforløb: l forløb (PARIO) . Det er et par, der har brug
for en snak, hvor de kan vende deres parforholdsproblemer. Og
slut.

8 - Særligt terapigruppearbejde: Det gælder den ene gruppe på 7
personer (terapigruppe A), som ønskede støtte til at udvikle
deres gruppeproces i retning af en basisgruppe, hvilket fandt
sted.

9 . Drop ud som følge af bedring i individuel-social livssitua
tion: 3 personer (EN24 , EN34, EN39). Væsentlige forbedringer er
opnc1et efter bearbejdning af flere emneomrc1der og konflikt
forhold, men forløbene havner i et slags tomrum ifm ydre
begivenheder (aflysninger fra begge side) - og da det oplyses at
gå godt fra brugers ide, insisterer vi ikke på yde~ligere

forbindelse mhp en opsummering af arbejdet som forudsætn~ng for
afvikling af kontakten.

10 - Vellykket afvikling af den terapeutiske kontakt: 46 forløb
eller 46 personer. Hertil kan egentlig også lægges personerne fra
punkt 6-B - altSå 10 personer . men dette skal ikke gøres, da
forløbene i disse kategorier ikke kan siges at ramme væsentligt
ind i, hvad en terapeutisk problemstilling er: at stc1 socialt
orienteringsløs med en personligt lidelsesfuld konflikt.

11 Forløb der ikke er afsluttet per opgørelsestidspunktet
31.12.1993: Det drej er sig om 9 personer, hvor forløbene er
startet op før opgørelsestidspunktet 31.12.1992, men endnu ikke
afsluttet dags dato: april 1993.
Her gælder det for 5 forløb (EN44, EN46, EN49, EN55, EN56), at
disse alle er igennem de kritiske perioder, og på vej mod deres
afslutning.
Og det gælder for to forløb (EN45, G15) at de stc1r lige overfor
at blive afsluttet.
De sidste to forløb (EN48, ENS2) er blevet afsluttet på vellykket
mc1de - Og hører dermed hjemme under punkt 10.
Desuden vil jeg mene, at det med al sandsynlig vil gælde for de
7 ikke-afsluttede forløb under dette punkt 11, at disse ogs~ med
tiden kan placeres under punkt 10.

som følge
løsnings
følgende

gennemførelsesberedskab.

For de resterende 68 personer, hvor forløbene afvikles
af vellykket problemudviklings-, formulerings- og
proces, skal der endvidere differentieres gennem
kategorier:

fo~l at komme ud af psykosen. Bruger vælger at blive væk efter
lS.ende samtale; og tager herefter i en lang periode kun telefo·
nisk kontakt: "ønsker at blive torstc1et". Tilbud om fortsættelse
i rc1dgivningen afslc1s fra bruge~side - og kontaktforsøgene ebber
hen ad vejen ud.

S - Afsluttet normalt; genopstart, men s<1 stoppet af bruger: 1
forløb (EN13). Bruger melder fra i anden omgang, da der fra
r<1dgiverside holdes fast i, at der ligger en væsentlig ube
arbejdet og presserende problemstilling ifm en nær søster, og at
arbejdet hermed ikke bare generelt kan negligeres ifm at begribe,
hvad det er der hele tiden væl tE~r eet ellers rimeligt fungerende
liv.

SUMMA for l - S: Det drejer sig om 10 personer ud af 78, som ikke
kom derhen til et liv, hvor gamle eller aktuelt pressende pro
blemerne kunne lægges bagude. Dette peger direkte hen pc1
begrænsninger i rAdgivningens tilgang til de 10 personers
problemstillinger. En analyse af disse begræsninger giver, at de
~ knyttes sc1vel til de rammebetingelser for problemløsning, som
kunne tilbydes, som til selve den forefundne problemløsningstil
gang fra rådgiverside.

a) Hvad det første angår ~ begrænsninger i vores rarnmebetingelser
- så drejer det sig om 5 personer (EN54, EN20, EN33, G13 og G14),
hvor en væsentlig grund til afbrud kan placeres i ikke at kunne
tilbyde ugentlige, eller flere ugentlige samtaler, eller at
gruppetilbud ikke syntes anvendelig fra brugerside.
b) Og hvad angc1r det andet - begrænsninger i vores tilgang til
problemstillingen· drejer det eig ligeledes om 5 personer (EN3,
EN12, EN13, EN21 og EN15). Her omhandler det væsentligst, at der
ikke har været den fornødne personlige kompetence og/eller
anvendelige arbejdskoncepter indenfor rækkevidde på det pc1
gældende tidspunkt.

Ad a og b) Til ovenstående placering af den væsentligste
begrænsning må endvidere gøres den tilføjelse, at det ikke er
entydigt at placere G13 og G14 der, hvor det er begrænsninger i
rarr.mebetingelser, der er udslagsgivende. Manglende empati fra
rådgivers ide kan også være en nærliggende forklaring.
Ligeledes kan det gøres gældende, at sAvel EN3 og EN13, hvor
manglende rådgiverkompetence vurderes som væsentligst, langt fra
behøver at stå der i en individuel-social situation, hvor det er
terapeutiske rådgivning, der kan siges at være det afgørende mht
at komme videre. Etableringen af andre omverdensomstændigheder
kan med lige så fuld ret siges at kunne have overflødiggjort de
individuelle lidelsesfulde problemstillinger. For den enes
vedkommende at droppe et håbløst parforhold, og for den anden at
trække nogle nødvendige grænser overfor involvering i nære andres
intrigedannelser. Begge stc1r dog ogs<1 i konkret arbej de med
samfundsmæssige frigørelsesperspektiver, hvor det kan være svært
eller udsigtsløS t at måtte gå videre, efterladende andre tilbage
til sig selv. Men at der fra r<1dgiverside ikke kan hOldes
terapeutisk fast i disse problemer, siger selvfølgelig noget
ganske konkret mht et, på disse omr<1der, manglende terapeutisk



25

TERAPEUTISK PROGRESSION.

Da gennemførelsesmAlet kun udsiger et mål for kontakt- og
afslutningsevne, og dermed ikke noget om, hvad der kvalitativt er
foregået i den terapeutiSke proces - om en bruger har fået det
dårligere eller bedre. om der har fundet problemløsning sted på
relevante områder eller ej mv . skal der derfor gås videre med en
indholdsmæssig analyse af det forefundne terapeutiske arbejde.
Som mål herfor skal j eg vælge begrebet 'progressionsberedskab ' og
forstå evnen til at medudvikle, at en bruger træder i skranken
for udviklingen af sit eget liv, hvor der samtidig sker en
overvindelse af den givne nød og de givne konflikter for
personen.
Som ved gennemførelsesberedskahet kan også progressionsberedska·
bet udtrykkes gennem et måltal. Forholdet mellem antal forløb
hvor brugerproblemstillingen har udviklet sig i progressiv
retning, divideret med samtlige brugerforløb, vil da være
progressionsgraden. Og denne grad gange 100% da være progres
sionsmAlet udtrykt i procent.

I og med at tilgangen til brugerarbejdet i rådgivningen er den
'nødvendige kooperative problemløsningsproces på brugers
præmisser, i retningen at blive medforsker på eget livs problemer
og i perspektivet udvidet handleevne som overvindelse af nød,
tvang og konflikter', så er en vurdering af progressionen i
brugerarbejdet umiddelbart tilgængelig. Det er nemlig til stadig
debat, på fælles præmisser - modsat indenfor psykiatrien hvor
klient er ugyldiggjort på forhånd qua kernekonceptet om psykia
ters vurdering på den andens vegne om sygdomsindsigt eller ej hos
klient - om terapeutens medudvikling af brugers problemstilling,
på begrundet vis viser sig at kunne bidrage til, om der sker en
udvikling af brugers personlige selvbestemmelse, således at øget
autonomi og udvidelse af personlige muligheder, symptomlindring
og bedre psykisk og social funktionsmAde sætter sig igennem som
udviklingsretning, eller om der ikke sker noget respektivom der
sker en forværring i brugers liv5si tuation4B •

Med ovenstAende siges ogsA, at det er muligt at etablere en
egentlig videnskabelig validitet og reliabilitet uden videre
opfølgende inddragelse af brugersiden. En videnskabeliggøreise
kan nemlig opnås ved at analysere forløbenes udgangsprærnisser og
deres slutbetingelser. Og det vil så være den vedvarende

46 Stilstand eller forværring i brugers opfattelse af sin
livssituation er ikke nødvendigvis identisk med, at udviklings
retningen er inadækvat. Stilstand og forværring kan være
afgørende positive faser i en problemudviklingsproces - men de er
det kun i samme grad som stilstand eller forværring er faser, der
er bevidst foregrebet som udviklingsfaser fra terapeutens side,
for kun her kan der guides pA tilstrækkelig perspektivbundet
måde, med målet om langsigtede problemløsning intakt.
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bestræbelse pA at Overskride den lokale og tidsbundne praksis,
der realiserer dens objektivitet. Det er ogsA her, at offent
liggørelse som en særlig og nødvendig forskningsproces kommer ind
i billedet. Stillet op således er det den perspektiviske og
faktiske inddragelse af brugersiden allerede i udgangspunktet,
samt den forsatte almengøreisesproces herover, der realiserer
såvel den interne som eksterne validitet og reliabilitet. Brud på
eller frafald den terapeutiske proces ophæver ikke dette
objektivitetsmAl, ogsA selvom det fra rådgivers ide vil være
utilnærmeligt og ubestemt, hvad der var på tale, men bliver til
særtilfælde af en bestemt problematisk og begrænset videnskabelig
tilgang, der kræver særskilt analyse mhp videreudvikling af sAvel
det generelle i de teoretiske koncepter som af den aktualempiri
ske fremgangsmAde. Som særtilfælde dækker det over, at der endnu
ikke er konciperet en stridbar mulighedstypeH i et sådant hint
tilfælde.

Ved en traditionel tilgang til terapeutisk arbejde - dvs hvor der
arbejdes diagnostisk behandlingsmæssigt - og hvor det ikke kan
antages, at der er umiddelbar tilgang til progressionsmAlet,
stødes der idag også ind i det efterhånden accepterede fænomen,
at terapeut og bruger/klient/patient vurderer den terapeutiske
proces/støtte vidt forskellig. Ved en diagnostisk behandlings
rnæssig tilgang må der, for vurderingen af progression derfor
nødvendigvis ske en efterfølgende vurdering af brugers tilstand,
ud fra bruger selv ~ ellers vil der ske en ren ideologisk
tilsløring af konkrete interessedivergenser behandlergruppe og
klienter imellem, hvor behandlergruppen indiskutabelt kan udtale
sig på brugers vegne, hvilket også er reproduktion af ideologisk
subjektion50

• Koncepter til overvindelse af "dette ideologiske
slør" er idag endnu ikke udviklet i videnskabelig forstand, men
der er dog bevægelse på områdetll.

49 For begrebet 'stridbar', stridbar materialisme, se
K.Holzkamp: "Menneskets samfundsmæssige natur", Fonun KritiSk
psykologi nr. 5/1989; Og for konceptet 'muligheds type' , se kapitel
9 i K.Holzkamp: lTGrundlegung der Psychologie", Campus 1983.

SD For "ideologisk subj ektion", se W. F. Haug mfl: "Theorien
tiber Ideologie, AS40, Argwnent 1979i og W.F.Haug: "HiHt das
ideologische Subjekt Einzug in die Kritische psychologie", Fonun
Kritischer Psychologie Il/AS 93, Argument 1983.

51 Jvf til eksempel forskningsprojektet "Sundhed, menneske
og kultur", der er financieret af det Samfundsvidenskabelige
Hovedomr<!des Fakultet. Hertil også M.Nissen: "Brugerperspektiver
og praktiske, psykosociale sundhedsbegreber . Baggrund for en
empirisk udforskning", Nordisk Psykologi, nr .4/1992.
Det er dog overhovedet et åbent spørgsmål, ud fra mit standpunkt,
om det er muligt at videnskabeliggøre noget, der ikke er
videnskabelig tro mod sig selv - fx psykiatriens diagnostiske
tilgang til menneskers sociale livsomstændigheder.

mailto:fremganqsr@.de
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vægten i nærværende projekt er, af oplagte grunde, lagt p~ kon
ciperingen af det teoretiske og metodiske grundlag for overhove
det at kunne gøre sig vurderinger i et socialt-klinisk og
terapeutisk sigte, men det er ogs~ samtidig gjort s~dan, at
brugersiden konkret skal kunne inddrages p~ ethvert foreliggende
grundlag. Ikke nødvendigvis som tilst~else af det samlede
materiale (jvf tidligere), men for alt der ang~r een selv,
hvilket ogs~ ligger i forlængelse af den praksis, som r~d

givningen har mht forløbsnoter. Disse er altid brugerens redskab.
Og praksis er, at en bruger altid tilbydes en kopi af dem, enten
hen ad vejen, eller samlet til slut. Det er dog ikke alle, der
ønsker en kopi - og der er ogs~ forløbsnoter, "stikordsreferater
ne" , hvis værdi er yderst begrænset.

Det er her vigtigt - ved fornyet kontakt efter at forløbet er
afsluttet - at være opmærksom p~ det forhold, at den oprindelige
(terapeutiske) proces kører videre, n~r dette omr~de betrædes,
hvilket ogs~ stiller nogle særlige etiske krav til forskeren52

•

Det er s~ledes p~ nuværende tidspunkt alene mine vurderinger, der
fremlægges - omend dog deres grundlag er at finde i de fælles
kooperative arbejdsproces og afslutningsforhold. S~ har jeg gjort
det for nærmere kvalificering af en vurdering, at jeg har tjekket
den med min opfattelse af, hvad den berørte bruger mon ville sige
til en s~dan, og hvad mine begrundelser ville være for at fast
holde eller ændre en given vurdering.
I min progressionsvurdering har jeg bevidst valgt, hvor jeg var
i tvivl om overensstemmelse, at vurdere så lav progression som
muligt. Dette for ikke at foregøgle nogen ikke realiseret kvali
tet. Dette standpunkt bragte mig imidlertid i en etisk konflikt
med brugersiden: at denne generelt er vurderet ud fra mindstem~l.

Jeg har imidlertid valgt at fastholde mJndstem~1 ved tvivl, og
st~ ved denne målestok, således at tvivlen som historisk- og
aktual-empirisk hændelsesforhold selv kan og må bære videre
(dis)kvalificering af materialet og teorien herom.
Desuden har jeg - hvor jeg har haft spontan tilgang til det
skelet til, hvor personen mht funktionsmAde er henne idag.

I de tilfælde hvor forløb er "ikke vellykket" er det ikke til at
sige, hvad progressionen reelt på langt sigt ville eller kunne
føre til. Her er mine vurderinger og deres validitet og
reliabilitet ~ et tentativt skøn.

ud fra, at terapeutens handleevne er brugerens betingelser i
rådgivningssituationenSJ, så er bestetrnnelsen af progression givet
ved vurderingen af, hvorvidt og p~ hvilken måde den terapeutiske
proces fører til gennemsætningen af udvidet handleevne overfor
det, der låser den berørte bruger i at udvikle sig videre som

52 Jvf Jette Fog. "Den moralske grund i det kvalitative
forsknings interview" , Nordisk psykologi nr.3, 1992.

SJ Jvf A.Jønsson Og Birgitte Ernst: "Regnbuen konkret utopi",
s.8l i Forum Kritisk psykologi nr.8jI993.
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, d Det er denne udviklings-samfundsmæsslgt selvbestemmen e væsen. . k l
retning, der skal konciperes, når .terapeutisk p~ogre~~~Q~e~ :r
vurderes. En terapeutiske proces vll da slutt~1 lk~e d 'd t
o nået roblemfrihed - hvilket er en illuSOTlSk tllstan , l e
m~nnesk~t udvikler sig ved at udvikle og l~se relevante pr~~~e~:~
af betydning for fælles langsigtet foregrlbende omsor~ - f den
slutter naturligt nar udviklings retningen for løsnlng ~ d
faktiske sum af p'roblerner og konflikter har etable:-et 519 roe
øget selvbesteIIIITLelse og udvidet livs fylde respekt1vt person-

lighedsudvikling til følge. dan der r~d
Og dette ligger ogs~ i direkte forlængelse af, hvor d d 'klog
givningsmæssigt er blevet arbejdet med at kontakte, ~e uf ::te \il
afvikle den terapeutiske proces: n~r de problemer er det ved at
etableringen af det første terape:ut~s~emøde: er ~ve~dividuelle
retningen for brugers m~de at gr~be s~n soc~ale: og ~ ve'
livssituation p~ er adækvat, s~ er den terapeut~sdke P~~~:;e~tisk~
mod sin afslutning; og i den grad at ?:~ genn~re~~e indbefattet
proces dukker nye problemer op, der ~ e er, ' tes
i de udløsende, s~ fortsættes arbejdet med d?-sse. Der s~gisk
s~ledes ikke som "lTIAlforestilling ~od en person,l~~h,:,d~~~i~~~~~el
udvikling, men den r~dgivningsmæss~gejterapeut~s~ ~~il værks med
m~ bære denne i sig, da der ellers g~s begrænsen e, i es
socialt-klinisk arbejde. N~r det e:r s~dan, katl de,t ~kpk:o~~~m~tII_
at alle st~r i og med en personl~ghedspsy o og~s 'f' k t' o ', , ru.rnme en spec~ ~ a ~ n ..L

ling, s~ m~ indfaldsvinklen ogs~ ~ s~g k It b tydnings fulde
retning af at kunne indkredse det a tue e t
meningsindh~ld der, hvor der ligger en afgrænset relevan
konflikt og slumrer.

, ' It kl'niske felt er s~ledesDet almene i tilgangen t~l det soc~a - ~ k ltes
det personlighedspsykologiske, m~dens ?et sær~ig~,e~:ie: ea~ ~ette
specificerende sociale problemor~enter~ng.ObJek ,~v. 9" a til
almene i dets egenskab alment-du.el,ige er samt~d~9 t~~~egt der
udviklingen af psykologien som kr~t~sk almenpsykolog , k

, l k fl'ktforhold som den mennes e-her peges p~ særl~ge aktuel e on ~ , ' . IDA være
lige personlighed i et samfundsmæss~gt persP~kt;v r
specifik opmærksom p~ at gribe som stridba~~~dv~~I~~~~~~1~v~n~
hos sig selv, hos andre, givet de og de spec~ ~cere fundsmæssigt
dividuelt-sociale livsbetingelser for et særl~gt sam
kollektiv under videre almen udvikling.

. k l r det centralt ikke at se
Til personlighedspsykolog~s a?a. ys.e ,e b kan p~virkes
personligheden som en "kerne" ~ ~nd~v~det, som are . d' 'd ts
eller man 'puleres Tværtimod IDA personligheden ses s~m ~n lVI e

..L' • d' 'd bl~ver person-
overordnede regulationssystem" hvor e~ k~n .~v; samfundsmæssige
lighed i samme omfang, det bl~ver sub?e t ~ e m bevidstheden
relationer, det realiserer gennem den v~rksorohed so . m er
formidlers4 • personligheden som overordnet regUlat:onSsys~~ k
derfor en konkret dannelse, ~er i~dbefatte~ s~tl~i; ~~~f~~d~~
sociale og biologiske funkt~onsn~veauer ~ e , n er
historisk natur. For en vurdering af ter?p~utlsk pr~~~~~~l~eds_
det derfor nødvendigt med en mere speclf~ceret pe g

54 Jvf A.Leontjew: "Tatigkeit, BeW\.lSst~ein, personlichkeit" f

volk und wissen Volkseigener Verlag, Berl~n 1979.
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psykologisk bestemmelse for individer under de nuværende
samfundsmæssige forhold af senkapitalisme. Og heraf følger ogs~,

at vurderingen af terapeutisk progression mA gøres gennem g,!!
sammensat analyse af forskellige udviklingsmAl. Hertil skal jeg
trække pA en konkret personlighedspsykologisk teori, som er
udviklet i og med et studie af den historisk tilblevne menneske~

lige sanselige virksomhed55 •

Der er tre niveauer i denne teori: et overordnet mellemmenneske
ligt niveau, hvor det drejer sig om at indtage rummet for
kollektiv-personlig udviklingsbestemrnelse af eget standpunkt; et
individuelt mellemniveau, hvor det omhandler at udholde kon
flikter ud fra eget perspektiv; samt et eksistentielt under
niveau, hvor tvang og trang rod holdes i bevægelse den tid, der
kræves for at personligheden kan reetablere sig selv gennem et
samfundsmæssigt udvikleligt standpunkt og perspektiv. Det person
lighedspsykologiske er de tre niveauers tværsnit - i form af to
socialpsykologiske faktorer - omhandlende om den menneskelige
sanselige virksomhed sætter sig i relation til samfundsmæssige
sager og arbejder hermed, sAledes at det kommer til etableringen
af større selvbestemmelse og øget livsfylde, eller om retningen
for handleevnevaretagelsen er restriktivt bundet. Det vil da være
sAdan, at større selvbestemmelse og øget livsfylde respektiv
personlighedsmæssig udvikling godt kan finde sted, selvom den
sanselige virksomhed er lAst pA eet (eventuelt to niveauer), men
disse niveau vil da melde sig som udviklingskrævende, nAr den
gamle funktionsmåde skal hæves med op i en nye; 1igesA kan
restriktiv personlig udvikling være funderet og lAst bare gennem
et enkelt af niveauerne.
Samlet mA det dog siges, at for at personlighedspsykologisk
udvikling har fundet sted, så indbefatter det bevægelse og
forandring pA alle tre niveauer og dette er genuint en
samfundsmæssig proces.

1ft "vellykket brugerforløb" rod jeg antage, at der er sket en
udvikling på eet eller flere, eventuelt alle tre niveauer, idet
disse forløb "per konvention" først er sluttet, nAr den person
lige udviklingsretning havde bevæget sig i retning mod at give
den berørte større selvbestemmelse og øget livsfylde. lEt "de
andre brugerforløb" kan jeg ikke antage, at der ikke er sket en
forandring til det bedre i den personlige udviklingsretning, for
der kan være sket forandringer på eet eller to niveau, hvilket
bare ikke, set som helhed, har været nok; eller også har det
været nok, men hvor de resterende problemer stammer fra en ikke
adækvat afvikling af den terapeutiske kontakt. Omvendt kan jeg
dog ikke antage, at selvom der synes at være sket udvikling i en
brugerproblemstilling, der ikke afsluttes vellykket, at s,1 er
problemet alene afslutningen - problemet kan ogsA være, at der er

55 Til dette se skifterne "Sanselighed I", sanselig an
tagonisme 1111 og "Sanselig virksomhed III", Forum Kritisk
PsykologL nr.4/1988, nr.5/1989 og nr.6-7/1990 særligt
"Sanselig virksomhed III", S.75-78, hvor der sker en sammen
fatning. Samt Anne Jønsson: "Personligheden som problem", maj 91,
Regnbuen/Mappe Bl.
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sket en fastlåsning af sanselige virksomheds -elementer, der
stiller den berørte dArlige pA lang sigt. Simpelt udtrykt: man
kan have fAet en negativ erfaring med løsningen af et væsentligt
- eller det væsentligste - livsanliggende, hvilket er en hændelse
der kan skubbe den oprindelige problematiske eller ubærlige
hændelse længere væk fra det menneskelige fællesskab, end.den
allerede var. Det er min opfattelse her, at kroniske psykiske
sygdomme skabes sAledes : det er ikke det oprindelige traume eller
noget genetisk, der bestemmer om det bliver kronisk eller ej, men
alene om omgivelserne efterfølgende ønsker eller oprigtigt mener
at ville kontakte det i overensstemmelse med den personlige
betydningsværdi pA det givne meningsfulde tidspunkt. og dette
fulgt op af de hermed forbundne tvingende politisk-økonomiske
konsekvenSer dette mAtte antage for almen selvsamfundsmæssig
gøreIse. Det er ogsA på dette punkt, at anti-fascistiske og femi
nistiske overvejelser i retning konkret arbejdsvirksomhed hører
hj emme: er der faktuelle magtforhold, der sæt ter sig direkte
igennem i form af herskab og kontrol over mennesker, sAledes at
de involverede forhindres retten til at rAde over og være
virksomme omkring egne relevante livsbetingelser, sA er disse at
g,1 imod ud fra en modrnagtsstrategi.

METATEORETISK OM TERAPEUTISK PROGRESSIO~.

I bilag 4 er der en oversigt over brugerforløbene56, analyser~t

ud fra ovenstående overvejelser og gjort på basis af den teorl,
jeg henviser til. Der er dog usamtidighed her: mit teoretiske og
metodiske grundlag er tidsmæssigt udviklet parallelt med d~t
terapeutiske arbejde, og finder som sådan først en første færdlg
form i 1991-92. At trænge igennem min empiri ud fra dette
"færdige resultat" giver på den ene side faren for, at empirien
vurderes med en "fremmed målestok"; pA den anden side ligger der
faren for implicit cirkularitet og dermed selvlegitJmering qua at
teori og metode er udviklet blandt andet under hensyntagen til
samme empiri, som man ønsker at trænge nærmere ind i. Disse to
faldgrøfter er der - men ikke ureflekteret og blindt reprodu
ceret, idet mit teoretiske og metodiske grundlag primært er
konciperet vha historisk- empirisk kategoridannelse . Problemer
vedrørende anvendelse af frernmedmål og cirkularitet mA derfor
mere lokaliseres i spændingsfeltet mellem historisk-empirisk og
aktual-empirisk teoriudvikling57

•

56 De 7 personer fra terapigruppe A er ikke medtaget her,
idet interventionen fra rAdgivningens side primært rettede sig
mod etableringen af de gruppeprocesser, der kunne gøre en
basisgruppe nærværende - hvilket ogsA var deres erklærede formAl.
Desuden er de 4 personer fra parterapi kun taget med som forløb
betragtet - dYS som to "personer"; og de to gengangere - personer
både i gruppe og i enkeltforløb - er kun taget med een, den
sidste, gang. Datamaterialet er derfor p,1 69 forløb, der
associeres til 69 personer.

57 For dette forhold se K.Holzkamp: "Grundlegung der
Psychologie", campus 1983.
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Generelt om niveauerne i basismAl.
I mit teoretiske og metodiske udgangspunkt er der, som nævnt, tre
psykiske niveauer og to socialpsykologiske udviklingsfaktorer:

For de psykiske niveauer, der bestAr af det eksistentielle, det
individuelle og det mellemmenneskelige niveau, er der vurderet
mht forandring i retningen udvikling - et "ja" - eller hvis ikke.
sA et "nej". Overordnet fremkommer der herved 8 vurderingsmAl ,
idet der for hvert niveau kan svares ja eller nej til, om der er
sket forandring i retningen udvikling, dvs større personligheds
mæssig integration af de pA niveauet givne problemelementer, i
form af en udvidet handleevne. Disse 8 vurderingsmAl skal
terminologisk bestemmes som 'basismAl . 58.

Ligeledes er der gjort overvejelser over, hvad det samlede
resultat er pA de to socialpsykologiske faktorer "større selvbe
stemmelse og øget livsfylde" respektivt 110m der har fundet en
personlighedsudvikling sted". Her fremkommer 4 vurderingsmAl,
idet hver faktor indeholder to svarmuligheder - et "ja" eller
"nej". Terminologisk skal for disse 4 vurderingsmAl - der er eks
trapolerede mAl - bnJges begrebet 'grundmål . 59.

Jeg skal ikke i denne sammenhæng gA langt ind i den afhandling,
det vil kræve at gøre præcist rede for de ialt 32 terapeutiske
profiler, som de 8 basismAl og de 4 gnJndmAI tilsammen danner.
Jeg skal begrænse mig til nogle generelle betragtninger - og
senere supplere disse ved den nærmere afdækning af de resultater,
der er fremkommet gennem analysen. Dog skal jeg nævne, at flere
profiler er logisk selvmodsigende, men at problemet ikke kan være
kun at eliminere disse rent teoretisk, idet empirien selv vil
kunne træde modsigelsesfuld frem. Logiske modsigelser skal
derfor, i den grad de ogsA er repræsenteret empirisk, opfattes
som fortættet historie, der kan fortælle noget ganske særligt om
sarnfundshistorisk indviklethed, fremfor udviklelighed.

Generelt kan et nej-svar på det eksistentielle niveau - hvis det
også er sådan at der er tale om udvikling pA eet eller begge af
mere generelle niveauer - i bedste fald betyde, at en bruger er
blevet stillet bedre mhp at tage dette op senere. Hvis imidlertid
det eksistentielle problem er bundet til en hændelse af bevidst
krænkelse, og forløbet afbrydes gennem et bnJd, sA vil det alt
andet lige stille bnJger dårlige end tidligere, også selvom der
er sket udvikling på et eller begge af de to andre niveauer.
Et ja-svar på det eksistentielle område må derimod altid opfattes
som en høj progressionsfaktor - fOnJdsat at der efterfølgende
tages specificeret vare på personen, hvilket vil sige at følge op
på, at personen tager sit velbefindende alvorligt og handler
udvidende derpA i sine nære relationers domæne.

Hvad angår det individuelle, så vil et ja betyde et brud med den
selvunderkendelse - at gøre ydre begrænsninger til egne - der
forhindrer personen i at komme i nærheden af egne perspektiver på
eget liv. Et nej betyder ikke nødvendigvis, at der efterlades et
ubearbejdet problem her, da en problemstilling kan være lokalt
"bundet" på et andet niveau.

For niveauet af det mellemmenneskelige, så vil et ja betyde, at
personen har valgt at kaste sig ud i livet - modsat bare at tro
at det allerede er der, eller kommer af sig selv. Med et ja er
det en kasten sig ind i en socialpsykologisk udviklingsproces,
der indbefatter en afklaring af, hvad nære andre og forefundne
sager kan have eller få af specifik betydning for, at ens eget
liv kan undergå den nødvendige samfundsmæssige forandring. Et nej
på dette niveau betyder omvendt ikke, at der forbigAs et problem
- for er der problemer på de to andre niveauer kan dette i sig
selv medvirke til, at der ikke kan arbejdes bevidst foregribende
med det medmenneskeliges egen udvikling, hvorfor dette da bliver
et perspektivmål for det terapeutiske arbejde.

Den første faktor - større selvbestemmelse og øget livsfylde - er
et mAl for, om den personlige handleevne har udviklet sig som en
udvidelse af handleevnen overfor de forhold af individuel og
social karakter, der omhandler at være udleveret til psykosocial
nød, tvang og konflikter. Det er sAledes graden af mere ge
neraliseret samfundsmæssig væren, denne faktor udtrykker
snarere end det er den kortsigtede ophævelse af eller afskærmning
sig over for lidelsesfulde forhold.
Den anden faktor - personlighedsudvikling - er et mål for, om der
er sket en kvalitativ udvikling af personlighedens egne målsæt·
ningsprocesser. Det omhandler, om den menneskelige personlighed
har stillet sig pA egne ben (:standpunkt), ud fra sin egen
bestræbelse (:perspektiv), i almen menneskelig og kollektiv
retning.

Generelt om faktorerne i qnJndmål.

Som nævnt er der 4 grundmål, idet hver faktor kan beSvares med et

disudvikling.
personlighedsmæssig progression. men værdige
sociale udviklingsbetingelser mangelfulde (kamp
for overlevelse dominerer) .
konstruktiv individuel-social nødvending.
personlighedsmæssig udvikling.

nej"
ja "

c: "ja,
d: "ja,

59 De 4 grundmAl er med "større selvbestemmelse og øget
livs fylde" som det første og "personlighedsudvikling" som det
andet:
a: "nej ,nej"
b: "nej,ja "

5B De 8 basismAl er følgende, hvor rækkefølgen er det eksi
stentielle, det individuelle og det medmenneskelige:
1: "nej, nej, nej Il = ingen udvikling, evt tilbagegang.
2: "nej, nej, j a " = fAet mod/evne til at turde gribe ud efter verden.
3: IInej,ja ,nej" = individuel-social afklaring.
4: "nej, j a , j a " = færdighed ti l at tage egne interesser alvorligt.
5: "ja ,nej,nej" = intrapsykisk trang/tvang overvundet.
6: "ja ,ja ,nej" =' på vej mod et samfundsmæssigt liv.
7: "ja ,nej,ja " ::: rum til at samle eget perspektivop.
8: "ja ,ja ,ja" ::: udvikling af eget bevidste personlige standpunkt.
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ja eller et nej.
Da "nej, ja" grundmAlet dækker over en selvmodsigelse, der er
empirisk repræsenteret - personlighedsudvikling er et kollektivt
forhold, der å priori dækker over almen udvidelse af handleevnen,
og uden udvidelse af denne ingen personlighedsudvikling - skal
det nævnes, at det er muligt at udvikle sin personlighedsstruktur
indenfor og pA basis af et nytilstået social rum - fx det
terapeutiske rum, ens arbejdsrum, eller familie . men hvis ikke
de samlede sociale betingelser om og for individet kan realiseres
som selvbestemte udviklingsforhold - fx stadig mangel på bolig,
kærester, læreplads, studie, arbejde, fritid mm eller man kommer
i klenune i det sociale system - så vil man som menneskelig
personlighed stadig leve i marginaliseringens sfære, hvor livet
er en kamp for at overleve. Det er ogsA denne kamp, nAr den blive
til indre psykisk dissonans og hovedsagen for hele menneskets
fremtoning, der danner den "tragiske personligheds struktur,,60.

ANALYSE AF KONKRET TERAPEUTISK PROGRESSION.

I bilag 4 er der en samlet opgørelse af brugerforløbene ud fra
deres fordeling indenfor de mulige 32 terapeutiske profiler.
Dette skal i det følgende kommenteres med udgangspunkt i de fire
grundmål (jvf sidste side i bilag 4) .

A: DISUDVIKLING: 8 PERSONER.

3 personer (E~54, G13, G14) placeret i basismålet "ingen
udvikling, evt tilbagegang". Fælles herfor er, at det er forløb
der afbrydes efter l.gang. Min egen opfattelse af første gang er
i alle tre tilfælde, at det var en OK-gang i den forstand, at jeg
ikke havde nogen usikkerhed på, om problemstillingen var grebet
rigtigt au. Manglende empati (herom senere) fra min side må
derfor være forklaringsgrund til afbrud.
- 3 personer placeret i basisrnålet uindividuel-social afklaring".
For den enes vedkommende (EN3) så er vi ikke der, hvor vi kunne
gribe en stor indestængt vrede - en vrede der også var ganske
begrundet ud fra det danske samfunds diskrimination af personen
ud fra hans særlige multi-etniske baggrund; til den anden person
(EN20) har vi ikke de daglige ressourcer, der kræves; for den
tredje person (E~2lJ er det sandsynligt at terapiforløbet har
stillet personen dårlige ift en næste gang, hvor hun finder mod
til at prøve at komme videre med sit liv, hvis hun efter dette
miSlykkede forsøg nu tør komme på den tanke, idet det afbrydes af
bruger, og det afbrydes sandsynligvis pa. grund af en, fra
rådgiverside, mangelfuld omgang med brugers materiale vedr. en
uhyrlig oplevelse - en bevidst krænkelse - i puberteten.
- 2 personer placeret i basismålet "færdighed til at tage egne
interesser alvorligt". Til ENl2 er der dog ikke tilstrækkelig

60 Om "tragisk personligheds struktur", se s. 212 i Leontj ew:
"Tåtigkeit, Bewusstsein, personlichkeit", volk und wissen
VOlkseigener Verlag, Berlin 1979.
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kompetence til at arbejde bevidst med overvindelsen af kognitiv
dissonans, der træder frem hver gang intime forhold stiller sig
som opgave, men bruger udvikler at kunne tage egne interesser
alvorligt og handle, i stedet for bare at sidde og græde pA sit
værelse. For EN33 er junken stærkere end vores arbejdsind
faldsvinkel.

Familiemæssigt er der for de 8 personer at bemærke: en utydelig
faderfiqur i 6 tilfælde (EN3, EN54, Gl3, G14, ENI2, EN33) , hvor
det matriarkalske dominerer i de 3 (GI3, ENl2, EN33). For de
andre 2 (EN20, EN21) er der stærk patriarkalsk dominans.
Familiestrukturen er i alle tilfælde intakt i form af en far og
en mor - dog mister EN54 i puberteten sin fader pga kræft, medens
ENl2 mister sin fader i 20 Ars alderen - faderen begår selvmord.

B: PERSONLIG PROGRESSION, MEN SOCIAL DISRESPEKT: 6 PERSONER.

- 3 personer (EN25 , EN39, EN41) i basismålet "på vej mod et
samfundsmæssigt liv". Alle er socialt marginaliseret, i et
kummerlig afhængighedforhold til sociale myndigheder. Men alle
foretager på kort tid en radikal forandringsproces af deres
tilgang til verden - uden at verden dog i social forstand lader
sig fOrandre mht et gribeligt arbejde eller uddannelsesmulighed.
~ 2 personer (EN26, EN35) i basismålet "rum til at samle eget
perspektiv opu. EN26 er en tvangsmedicineret kvinde, produceret
af intriger og fejhed i hendes omgivende netværk. Hun rejser sigi
holder fast og holder fast - men har stadig svært ved at finde
samfundsmæssigt fodfæste. Er også i et kummerlig afhængigheds·
forhold til arbejdsmarkedsmyndigheder. EN35, kvinde og udsat for
inces t/voldtægtforsøg i pUberteten, foretager også en radikal
omvending i den terapeutiske proces; hun gør sig fri af sin egen
selvunderkendelse, men vedbliver at stå - også grundet at være
enlig moder - i et dårligt afhængighedsforhold til sin familie.
Både EN26 og EN35 har svært ved grænser: begge er over årtier
sexuelt udnyttet af mænd, der manipulativt formåede at stille sig
ind på deres personlige rum.
- 1 person (EN30) i basismå.let "udviklingen af eget bevidste
personlige standpunkt". En ung kvinde, der selvom hun har rejst
sig, stadig har svært ved at finde ordentlige arbejdsforhold: hun
har interesser i områder, der traditionelt er mandefag, men da
hun ikke vil finde sig i diverse sexistiske Chikanerier kommer
hun konstant i ansættelsesproblemer.

Familiemæssigt gælder for de 6 personer: en fraværende fader i 3
tilfælde (EN25, EN35, EN41) , og en fraværende moder (psykiatri
seret Og senere familiemæssigt udstødt) i et 4. tilfælde (EN30).
Der er patriarkalsk dominans for de sidste 2 (EN26, EN39). For
alle gælder imidlertid, at deres familieforhold brydes op inden
deres 15 år.

C: KONSTRUKTIV INDIVIDUEL-SOCIAL NØDVENDING: 35 PERSONER.

- 2 personer i basismålet "fået mod/evne til at gribe ud efter
verden". Det er atypiske forløb: eet om fremskaffelse af bolig
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D: PERSONLIGHEDSMÆSSIG UDVIKLING: 20 PERSONER.

GENERALISEREDE PROGRESSIOWSMÅL.

I bilag 4 findes også en kvantitativ opgørelse af de foran
drings- Og udviklingsprocesser, der vurderes at være på tale i de
enkelte brugerforløb. Resultatet er følgende progressionsmAl:

61 Jvf til eksempel følgende formAlsbestemmelsen for
psykoterapi: "FormAlet med psykoterapien er for klienten at opnel
øget autonomi og udvidelse af personlige muligheder, symptom
lindring og bedre psykisk og social funktionsmåde", s. 2 i
"Vedtægter for videreuddannelse i psykoterapi i DP - regi",
Psykoterapeutisk Selskab 1992.

0.80
0.38

0.64
0.74
0.70

Samlet

0.54
0.77
0.85

0.85
0.46

0.66
0.73
0.66

Enkel tforløb Gnmpe

eksistentielle niveau
individuelle niveau
mellemmenneskelige niveau:

Progressionsniveau/faktor

Grundmål:
vedr. selvbestemmelses og livsfylde: 0.79

- vedr. personlighedsudvikling 0.36

Basismål:
vedr. det
vedr. det
vedr. det

Til bestemmelse af konkret progressionsmål er det nødvendigt at
gribe tilbage til den tidligere bestemmelse, at det der skal
vurderes er udvidelsen af personlig handleevne i retningen større
selvbestemmelse og øget livsfYlde respektiv personlighedsud
vikling. Som sådan focuseres der derfor på kvalitative samfunds~

rnæssige udviklingsprocesser, og ikke generelt på kortsigtet
nødvending indenfor givne restriktive betingelser. Med et sådant
foeus er der også tale om en udvidelse af traditionel tilgang til
og formålsbestemmelse af psykoterapi, hvor effektmAl primært om
handler forandringsproeesser mod øget autonomi, syIDtomlindring
mvGl

• Denne udvidelse er gjort i overensstemmelse med genstanden

- 20 personer i basismålet "udvikling af eget bevidste personlige
standpunkt". For S personers vedkommende, alle kvinder - EN9,
ENI6, EN22, EN44 og G6 - har sexuelle overgreb været en del af
eller hele problemet; 2 (EN22, EN44) kommer fra brudte hjem. For
8 andre, også alle kvinder· ENl, ENll. EN45 , EN48, GS, G?, GlO
og GIS - har mandlig patriarkalsk dominans været en væsentlig
diskriminerende faktor i udviklingen af problemsituationen. For
3 personer ~ EN36, G8 og EN43 - gælder det, at de kommer fra
brudte hjem, der har været meget ressourcefattige. For de sidste
4 - EN19, EN3l, EN40 og ENSO - har deres familieforhold været
præget af een eller anden subtil konflikt. som de er blevet
personlig bærer af.

Familiemæssigt har de 3S personer følgende baggrund: patriarkal
ske familieforhold i 12 tilfælde (ENS, PARIa, EN1S, EN1?, EN28,
PAR4, ENI8, EN47, G4, EN34, EN6, EN8). Matriarkalske familiefor
hold i 14 tilfælde (EN42. ENS3, G2, Gll, G12, EN?, EN29, ENSl,
ENS2, ENS6, EN2, EN3?, EN46, GI). For de resterende 9 gælder, at
der ikke er noget klart dominansmøns ter. Af brudte familier er
der alt i alt 19.

ti Ilyløs gadebarn, samt "psykisk etableringshjælp" (ENS); eet om
hjælp til at komme i snak med parforholdsfælle (PARIO) .
- 4 personer i basismtllet "individuel-social afklaring". For de
to's vedkommende (EN1? og EN28) er det udredningsproblemer
omkring hvad at gøre overfor familiære konflikter. og disse kon
flikter er i deres perspektiv "løst" ved udgangen af forløbenes
afslutning. For EN15 er det et forløb, der stopper i gensidighed
- ikke fordi der ikke er problemer at arbejde med, men fordi der
er præmisdivergens mht hvordan overvinde en bestemt angst
(:opportunangstl. For den fjerde (EN42) sker der en voldsom
forandring og udviklingsproces, idet personen bryder ud af et
meget dArligt ægteskab, men til gengæld stilles vedkommende med
aleneansvaret overfor tre smA børn, i en situation hvor egne
familieforhold har været afbrudt i 10 Ar, og ikke synes at kunne
reetableres. Samtidig er personen ufaglært. Det er, desværre,
ikke en atypisk social problemstilling, men uden forandrede
politiske forhold er den så godt som uløselig på een for personen
ordentlig måde.
- 10 personer i basismålet "færdighed til at tage egne interesser
alvorligt" . For de tre' s vedkommende (PAR4, EN18, ENS3) er der
ingen særlige problemer vedrørende det eksistentielle, så de
udløsende prOblemer er overvundet ved terapiens ophør. For S
andre (EN38, EN4?, G2, G4, G12) kan der gøres den vurdering, at
der er en rest på det eksistentielle niveau. Forløbene kunne
således være fulgt op med en mere konfronterende indfaldsvinkel,
hvis denne problemstilling havde været klar dengang. Men en sådan
rest er ikke nødvendigvis er en terapeutisk problemstilling! De
resterende 2 personer er stadig i forløb.

1 person (EN2?) i basismAlet "intrapsykisk trang/tvang
overvundet". Personen er i panik, og angst og bange for at køre
sig selv helt ned. på anmodning et afspændings forløb , der slutter
da personen har "fundet sit rum, interesser og ressourcer igen".

? personer i basismålet "på vej mod et samfundsmæssigt
perspektiv". For 3 (EN7, EN34 og ENS2) var det uproblematisk at
gå videre i form af forløbsafslutning, omend en lille usikkerhed
mht at klare det var der. For 3 andre (EN13, EN29 og ENS1) var
der stadig massive problemer i relationer til nære kære, men
disse valgte man at ville klare selv - for EN13's vedkommende ved
at afbryde forløbet. ENS6 er stadig i forløb.
- 11 personer i basismAlet "rum til at samle eget perspektiv op".
For de 4 (EN2, EN8, EN14, EN24) omhandlede det, at de stod i en
social omstruktureringsproees. der var svær at overskue: enten
var man just gået i gang med et studie, afbrudt et, eller også
havde man fået barn. For de resterende? (EN6, EN23, EN32, EN3?,
EN46, EN5S og Gl) gjalt det. at de sloges med at finde ud af at
bruge deres ressourcer konstruktivt - de hang alle i uafklarede
intime relationer.
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for sociale-klinisk/terapeutisk arbejde, idet nød, tvang og
konflikter altid er et samfundsmæssigt forhold. Det vil da være
udviklingen-----afen illusorisk autonomi og syrntornlindring , hvis
givne problemer gribes som et spørgsmål om løsning på kort sigt,
inden for givne rarrmer. Og det vil være en katastrofe, hvis en
sådan restriktiv udviklingsproces aktivt initieres fra den
behandlende parts side, idet dette på lang sigt bare fører "nye"
- Og fakeisk mere voldsomme - sarrunenbrud med sig. Det forhold,
indenfor traditionel psykoterapiforskning, at der ikke er forskel
i effekt på dynamisk psykoterapi og længerevarende terapi uden
forhånds lagt tidsgrænse, samt at de mest ressourcestærke
profiterer mest af psykoterapi 62, lader sig også vanskeligt
forklare uden antagelsen om, at det er en tilpasningsstrategi,
der induceres fra terapeutisk side. Og som antagelse lader denne
sig også bekræftige i de gængs anvendte psykologiske teorikon
cepterI Det kan endvidere også vises, at "tilpasningsnormalitet"
er en central forform for psykiske forstyrrelser63

•

N~r vægten mht effekt s~ledes er flyttet fra området af kortsig
tet privat overlevelse til området af udvidet handleevne i
samfundsmæssig forstand, så betyder dette, at nærværende
progressionsmal ikke umiddelbart kan sammenlignes med traditio
nelle effektmål. Det kan dog umiddelbart siges, at progressions
målet må tendere at blive mindre end effektrnåL men længere
varende i sin progressionseffekt, idet der intenderes en mere
grundlæggende løsnlngsproces af aktuelle problemstillinger.
Omvendt må det Og8a gøres gældende, at progressionsmalet ved
tilstrækkelige terapeutiske ressourcer må blive højere, når der
gås til den grundliggende problemstilling, fremfor på kortsigtet
vis kun på symptomet.
For det følgende skal jeg gøre den antagelse, at ovenstående to
forhold ophæver hinanden. Og ud fra dette sammenligne pro
gressionsmål med traditionelt givne effektrnål dog med den
tilføjelse, at den længerevarende effekt ikke kan antages at
udligne sig over tid, tværtimod tenderer den mod at stige,
hvilket er modsat den psykoterapeutiske effektforsknings
resultater, hvor det kan vises, at den samlede effektstørrelse
"avtar jo længere etter behandlingen man foretager etterundersø
kelser,,6~.

For gængs psykoterapi kommer den gennemsni tlige terapiberørte

62 Jvf E .Hougaard: "Menningerproj ektet .. '1, s .179 i Agrippa
nr. 3/1987.

63 Jvf Ute Holzkamp-Osterkamp: "Erkendelse, emotionalitet,
handleevne" , i Dreier (red): "Den kritiske psykologi", Rhodos
1979.

64 Mads Rekve: "Bruk av meta-analyser ved evaluering av
pSYkoterapi", s.24 i Nordisk psykologi nr.I/1992.
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bedre ud end 80% i en konerolgruppef5
• Sammenlignes dette måltal

med progressionsgraden for grundrnålsfaktoren "større selvbe
stemmeise og øget livsfylde", så ses de at stemme overens.
Progressionsmålet lever mao op til, hvad der i bedste fald kan
kræves. Nu er grundrnålsfaktoren imidlertid kOmmet til veje gennem
en tilsvarende vurdering af personlighedsudvikling, hvor der er
svaret negativt mht udviklingen af større selvbesterrunelse og øget
livs fylde i den grad, at en personlighedsudvikling er realiseret,
men hvor kamp for overlevelse stadig er et socialt eksistens'
faktum, fx at man er fanget imellem forskellige lovparagraffer i
en periode, hvor de ændres, eller der er mangel på relevant
uddannelsestilbud, institutionsplads mv. Det drejer sig om 6
personer ud af i alt 69 _ For disse personer er der tale om
udvikling af større selvbestemmelse og øget livs fylde, idet det
er kommet til en udvidelse af den personlige handleevne. Medtages
disse personer, så vokser progressionsgraden til 0.88. Desuden
kan det heller ikke antages - hvad er gjort på een undtagelse nær
(EN15), da der arbejdes med mindstemål - at alle frafaldne forløb
ingen positiv effekt har på udvidelsen af den personlige
handleevne. positiv effekt kan nemlig antages i tre yderligere
tilfælde (GI3, EN20, EN33). En medtagen af disse tre vil øge
progressionsgraden med 0.05 til 0.93.

Jeg skal ikke simpelt regne disse 9 personer med i et samlet
måltal for en progressionsgrad, der er sammenlignelig med
traditionel effektrnål på 0.80. Men jeg skal gøre den antagelse,
at for de 6 personer - de personer, hvor kamp for overlevelse
dominerer i en udvidet personlig handleevne - at for halvdelen af
disse vil "kampen" hen ad vejen træde i baggrunden. Dette ved jeg
ogsa positivt er sket i tre (EN25, EN35, EN30) og sikkert også
med tiden i et fjerde tilfælde (EN26l. Hvad angår de resterende
to i denne gruppe (EN39, EN4l) er det mere sandsynligt, at der,
for overvindelse, skal støttes op med videre terapeutisk arbejde.
Samlet må jeg konkludere, at jeg kan lægge minimum 0.04 til det
allerede givne progressionSmål på O.80 for "større selvbe
stemmelse og øget livsfYlde".

Alt i alt bliver progressionsmål for nærværende materiale og
arbejde i rådgivningen derfor 0.84. Og som sådan 0.04 større end
det sammenlignelige effektrnål på 0.80.

Det andet der kan bemærkes ved materialet er, at gruppeforløb
generelt har bedre progressionsfaktorer. Og det selvom det

65 Jvf s.ll i Esben Hougaard: "psykoterapi som non-specifik
behandling", psykologisk Skriftserie", nr.6/1983. Andre under
søgelser fremviser dog meget lavere effektrnål, jvf også s.28 i
Mads Rekve 1992 (jvf sidste note). Forskellen henføreS ofte til,
at høje effektrnål fås på materiale, der ikke på alle punkter
omhandler direkte klinisk/terapeutisk arbejde, men også alminde
lig vejledning og rådgivning. For ikke at trække mine analyse
resultater opad på falsk grundlag, har jeg derfor valgt at trække
den første terapigruppe (gruppe A) ud af analysen af progres
sions/effektmål.
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eksistentielle proqressionsniveau er lavere. Dette kan omhandle,
at overhovedet gruppeprocesSens strukturering betyder en positiv
bearbejdning af det eksistelltielle niveau på en implicit måde,
hvorfor det så ikke træder typisk frem som et arbejdskrævende
individuelt problemniveau. Det bearbejdes så at sige gennem
indgåen i strukturen - hvorfor det sA tenderer at blive fra
værende ved en indholdsanalyse di den berørte brugers foran~

drings- og udviklingsproces. Hvis dette er rigtig, så forklarer
det også hvorfor prCX]ressionsgraden på det rnellerrunenneskelige
niveau er større for gruppe end ved enkeltforløb: i en gruppe
tenderer gruppen som sådan til at blive forwn for udviklingen og
taklingen af problematiske mellemrnenneskelige problemsti Ilinger I

hvorimod disse i enkeltforløb tenderer at være udenfor selve det
terapeutiske møde.
At gruppeforløb har bedre progressionsfaktorer end IndIviduelle
forløb kan ogsA omhandle en forskel i, hvem der visiteres til
hvilken type forløb. Fx at de mere udviklingskrævende pro~

blemstillinqer gives individuelle forløb. Det er dog ikke den
praksisprocedure, der eksplicit visiteres efter - men det er
nærliggende at tænke, at den implicit ligger der. For kan man fra
rådgivningens side ikke forestille sig, hvordan en bruger kan
"prof i tere" af en gruppeproces , så vlsi teres der ikke dertil.
Samtidig respekteres det også, hvis en bruger ikke ønsker at gå
ind i et gruppeforløb. Det kan sA være, at der ift en bruger
ingen andre muligheder er end gruppe. Og så bliver det brugers
valg a t bruge gruppe t i l budet. eller intet a t kunne blive tilbudt.
For nærmere at afgøre hvad der danner progressionsforskellen
mellem gruppe og enkeltforløb, må det derfor analyseres, om der
sker en implicit fordeling ud fra sværhedsgrad af kerneproblem
stilling gennem visitationen i rådg;vningsgruppen. Dette skal
ikke gøres her - nævnes skal blot at den kliniske litteratur
omhandlende hvad der er bedst eller giver størst resultat er
meget modsætnings fuld, og at der idag er en udbredt tendens til
at vurdere effekt.en af gruppeterapi som lavere end ved enkeltfor
løb. Dette resultat støtter nærværende undersøgelse ikke, heller
ikke undersøgelser, der viser at "det ingen betYdning har om
terapien gis individuelt eller i grupper"6,,. Der må dog tages
forbehold rnl1t at det er et kvantitativt lille materiale - omend
tendensen er klar. TværtimOd kan gængs vurdering af gruppeterapi
ens effekt stamme fra een, i det kliniske kollektiv, egen
individuel tendens til aktuelt at vægte privatisering af
menneskelige udviklingsprocesser - hvød jeg mener den udbredte
liberale holdning indenfor psykologs tanden meget bekræfter.

40

7: SAMMENFATTENDE OM TERAPEUTISKE
RESULTATER: TENDENSUDSAGN.

Resultaterne for analysen af gennemførelsesmål og af progres
sionsmål synes jeg er tilfredsstillende. I forhold til anden side
endda overraskende god. Alligevel er der . for mig personligt 
kommet mange forhOld frem, hvor j eg har tænkt: gid j eg dog havde
været opmærksom på dette dengang, så var det gået anderledes. Nu
er det ikke sikkert, at det i praksis ogs~ ville være tilfældet,
men der er alligevel grund til at hæfte sig særskilt ved de
tilfælde og forløb, der ikke fik det ønskede udfald. Det er her,
der for alvor mA og skal læres.
Samtidig må der dog også læres af de "vellykket forløb". Her vil
det særligt dreje sig om en indkredsning og specifikation af den
muligheds type, der kom på tale som problernovervindelseskoncept.
Et sådant arbejde vil ogsA medføre afdækning af indre inkonsi
steIl~ i den terapeutiske tilgang, der er lig sAvel terapeutisk
viderekvalificering som ressourceoptimering.

I begge tilfælde - lære af det dårlige og lære af det vellykket
- kræves imidlertId Inddragelse af ::le politisk-økonomiske forhold
omhandlende de enkelte brugere. Kun således vil kvalificerede
valg af mulighedstyper til intervention kunne gøres begrundet med
en grad af sandsynlig socialpsYkologisk adækvans, idet indgreb
altid er indgreb i en be~temt materiel betingelsos- og begrundel
sesstruktur. Denne analyse - der også er et enkeltteoretisk
udviklingsarbejde - skal jeg ikke gå nærmere ind i. Til gengæld
skal jeg søge at sammenfatte nogle centrale tendensudsagn for mit
terapeutiske arbejde indenfor det nOcialt-kliniske felt. I sig
selv vil disse kunne pege på, hvad der kan tænkes at være
væsentlige forhold af også ubestemt eller ubegrebet art i den
terapeutiske tilgang til praksisfeltet. Tendensudsagnene har mao
heuristisk værdi mhp videre analyse indenfor udvalgte områder,
bAde internt for mdt materiale og eksternt ift anden psykologisk
praksis på omrAdet.

Skelettet for tendensudsagn skal jannes ud fra den betragtning,
at udviklingsindgreb altid sker ud fra et forhold mellem til
standsmål og aktivitetsmAl61 . Medens aktivitetsmål er nødvendige
i perspektivet den enkelte involveredes større greb om egen
tilværelse - og dermed overordnet tilstandsmål, idet bevægelse i
en tilstand altid er forandringsprocesser i en aktivitet med en
bestemt retning s~ er tilstandsmål nødvendige som forud
sætningen for at kunne gribe forandrende ind der, hvor ud
viklingsforhold er i sig selv, møder forhindringer eller låser
sig til sig selv.

Forholdet mellem basismål og grundmål er dermed at betragte som

66 s. 27 i Mads Rekve: "Bruk av meta - analyser ved evaluering
av psykoterapi", Nordisk PsykOlogi nr.I/1992.

67 For denne skelnen,
socialt arbejde set fra
nr.2/1992.

se O.Dreier;
personale og

"Kvalit~ctsbegrebet i
brugerside" , Udkast
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et forhold mellem tilstandsmål og aktivitetsmål. Ligeså gælder
dette for forholdet mellem gennemførelsesmålet og det grundmål,
(:den socialpsykologiske faktor "større selvbesterrunelse og øget
livsfylden) I der er brugt som overordnet progressionsrnål. I dette
sidste forhold er basisrnål indersiden i gennemførelsesmålet og
gennernførelsesrnAlet dettes Yderside, og tilsammen er de et til~

standsmål overfor det overordnede progressionsffiicH som aktivi ~

tetsmål.

Ud fra dette kan det siges, at det tilstandsmål, der samlet
bidrager mest til aktivitetsmål er det individuelle niveau
(0.74). For gruppeforløb er dette imidlertid det mellemmenneske
lige niveau (0.85). Det tilstandsniveu, der bidrager mindst - og
det både for enkelt- og for gruppeforløb - er det eksistentielle
niveau (0.64). Da det eksistentielle således "fylder" mindst, kan
det antages, at det bearbejdes, når det er på tale 6fl

• Og hvor det
ikke bearbejdes, der IDA gennemførelsesmålet være lavt. Og dette
er faktisk også tilfældet.

EN SÆRLIG UDVIKLINGKONFLIKT : DEN TOTALITÆRE KRÆNKERS LIGEGYLDIG
G0RELSE AF EGNE HANDLINGER - OG PSYKIATRIENS TYPISKE GENTAGELSE.

For de 10 personer der ikke gennemfører er de 9 placeret med et
"nej" for forandringer på eksistentielt niveau. For 4 af disse
(EN54, G13, G14, EN3) afsluttes forløbet for de tre's vedkonmende
efter første gang eller senest efter tredje gang. Men med så
korte forløb kan der ikke med sikkerhed siges noget om, om det
også var det eksistentielle, der forblev u (be) grebet. Det kan
imidlertid siges, at det man matte have forventet, det blev man
Skuffet over - hvilket også er den faktor, der menes at være den
centrale for frafald69

• Fælles for de frafaldne gælder, at de
alle fremtræder med en selvfølgelig ret til selv at ville tænke
og føle, men at der også er en stærk selvunderkendelse rnht
hvordan det personligt er muligt at komme ud over egen private
omgang med verden. Kigger jeg på min egen tilstand i disse

68 Problemet her kan paralleliseres til begrebet om den "fra
værende tale", der har fået en nestor indenfor psykoanalysen 
Lacan - til at mene, at det væsentligste er studiet af "mellem·
rummene mellem ordene". Et lignende projekt er slået op af Jes
Bertelsen (se II Ouroboros II , Borgen 1974 og "Individuation", Borgen
1975). Problemet med denne indfaldsvinkel er imidlertid, at der
ikke i udgangspunktet arbejdes på grundlag af en artshistorisk
bestemmelse af den menneskelige samfundsmæssige natur, hvorfor
den "emotionalitet" man finder skjuler i mellemrununene ikke vil
kunne gøres begribelig som særegen menneskelig virksomhed under
specifikke samfundsmæssige betingelser. Der sker mao en metafysi
kalisering - eller personlig tingsliggørelse - af den menne
skelige sanselighed, når noget fraværende anskues abstraheret fra
almen samfundsmæssighed og individuelt-socialt rum.

69 Jvf Esben Hougaard 83, s .19.
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kontakter, så er det sådan, at jeg i ingen af tilfældene havde
opfattelsen af, at problernsituationerne blev grebet forkert an ~

heller ikke bagefter - men jeg kan også konstatere eksistensen af
en bestemt stivnethed ved mødet hermed: at køre i en bestemt
rille, hvor jeg ikke har fået undersøgt om den kontakt, der er,
ogsA er en kontakt omkring samme betydningsindhold. Jeg forbinder
dette med en empatisk konflikt, jeg ikke løser i situationen: en
inddragelse og afklaring af spontane identitetsforhold som
virksomme 2 .personsfaktorer1o

• For de to mænds vedkorrunende at
være en konkurrende anden - for de to kvinders vedkommende at
kunne være deres fader.
For de resterende 5 (ENI2, EN15, EN20, EN2L EN33) er det
eksistentielle imidlertid det centrale: for alle gælder, at der
er "noget", der ikke kan udholdes, og at rådgivningen ikke kan
skabe betingelser for at dette sker. Alle 5 er kvinder, og enten
er de krænket gennem uhyrlige hændelser på det intime område
{ENI2, EN21J eller også er de stillet voldsomt alene i puberte
ten, efter generelt at have været holdt nede, ugyldiggjort, op
igennem barndommen (ENI5, EN20, EN33). Der mangler et liv, for
alle, som de kan træde ind i, helt for sig selv, men alle holdes
også krampagtigt tilbage af uafklarede relationer på det
familiemæssige område.

For de 10 frafaldne personer ved jeg med sikkerhed, at de 9 står
i og med "en problematisk familiemæssig elastik" - også selvom
de er flyttet (langt) fysisk væk - og det er endvidere nærliggen
de at antage, at dette også gælder den 10.ende (G14 med bulimia).
Ud fra dette må jeg konkludere, at der med ovenstående peges på,
at en bestemt form for privatisering af sociale udviklingskon
flikter er forblevet ubegrebet i tilgangen til brugerarbejdet med
disse personer_ Spørgsmålet må derfor være: hvilken?

Betragter jeg de 10 personer ift tidligere behandling, så har de
7 været i behandling før. For de personer, der gennemfører, er
tallet 23 ud af 59. Dvs: 70% i gruppen af frafaldne mod 39% af
de, der gennemfører, har været i behandling før. At have været i
behandling tidligere spiller mao en stor rolle mht gennem
førelsesgraden for en ny terapeutisk proces. Og dette forhold har
endvidere en stærk kønsfordeling: 8 ud af 10 frafaldne er
kvinder, medens de kun udgør 2/3-dele af hele materialet. Men
hvad med progressionsgraden. Hvis det er sådan, at tidligere
behandling betyder en lav progressionsgrad, så stilles der nemlig
spørgsmål ved kompetencen på visitationsniveau, hvor der er den
praksis, at der gås ind, når/hvis andre behandlerinstanser har
givet Op? Her viser en opgørelse følgende: 2 personer ud af 6 i
grundrnål B (:personlig progression, men social disrespekt); 9
personer ud af 33, i grundrnål C (:konstruktiv individuel-social
nødvending ; samt 9 personer ud af 20 i grundrnål D (:person
lighedsmæssig udvikling). I procent er dette for grundrnål B=33%,

10 "2. personsfaktorer" er socialpsykologiske aktivitetsfor
mer, hvorigennem der sker en implicit reference til en faktuel
gruppepositionsindplacering. Denne implicitte reference kan være
mere eller mindre bevidst. Og adskiller sig fra overføringsfor
hold ved at være nærværende som generel referenceparameter.
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for C=27% og for D=45%. Og disse procentsatser, med den tunge
ende i grundrnAl D, peger ikke pAt at visitationspraksis skyder
over mAlet. Snarere ~ det siges, at den valgte teoretiske og
metodiske indfaldsvinkel er signifikant bedre mht problemløsning I

bAde over overfor psykiatriens symptombehandlingsindfaldsvinkel,
og overfor dennes genindlæggelsesprocent pA 75%71.
Med dette er der dog ikke svaret pAt hvad der har stillet sig som
ubegrebet iEm frafald. Der mA et mere nuanceret billede til. Og
dette fås ved at betragte fænomenet krænkelse (:psykisk misrøgt
fra understøttelsesperson/incest/voldtægt). Det drejer sig ialt
om 23 personer ud af materialets 69 - og tallet 23 er sandsynlig
vis reelt en del højere, idet krænkelse/krænket psykisk stof kan
skjules gennem ikke særligt dominerende neurotiske reaktioner.
1ft de 10 frafaldne er de 5 krænket (50%), og 4 af disse er
senere tvangsmedicineret (40%). Det samme billede for gennem
førelsesgruppen er 18 krænkede ud af 59 (3l%) , hvoraf kun 2 (3%)
er tvangsmedicineret. Det viser sig endvidere, at hvis man ikke
er krænket tidligere, men kommer i psykiatrisk behandling, at så
er der minimale chancer fOr tvangsmedicinering. Tallet er O%! Ud
af 17 krænkede, der er kommet i behandling indenfor psykiatrien,
er 7 endt op i en tvangsmedicinering, dvs 41%. Og heraf er de 6
kvinder. Der er mao en stærk sammenhæng mellem krænkelse og
pSYkiatrisk varetægt i formen tvangsmedicinering; Og at denne
sammenhæng er signifikant for kvinder.
En sådan sammenhæng mellem krænkelse, kvinder og tvangsmedici
nering , kombineret med det tidligere resultat om "en problematiSk
familiemæssig elastik" som baggrundsvariabel, fortæller flere
ting: for det første at psykiatrien mere varetager den sociale
ordens restriktive logik, end den løser problemer op; for det
andet at psykiatrien tenderer stærkt at handle mod den berørte
part, og for de andre, der er i stand til at delegere sit medan
svar væk fra sig. Samlet kan dette udtrykkes på den måde, at
psykiatrien aktivt støtter den totalitære krænkers ligegyldiq
gøreise af sine handlinger overfor en berørt, en ramt person
heraf. Herved bidrager psykiatrien til det for krænkelsen
centrale: det kollektive svigt; og dette særligt hvad kvinden
angår.
Det er nærliggende at konkludere, at et, hos den berørte
(kvinde), manglende handleberedskab til fOTIld at lokalisere,
undvige eller handle som modmagt, overfor intimrelaterede
angribende andre, at dette manglende forsvar nedbrydes, om muligt
endnu mere, ved psykiatrisk kontakt. Det er da også et kendt
fænomen, at psykiatriserede personer, tvangsmedicinerede eller
ej, efterfølgende nærer en stærk tvivl på en hvilken som helst
behandlergruppes motiver, hvilket imidlertid ikke er særligt
uforklarlig ud fra ovenstående: når mistro, udi det paranoide, af
psykiatrien tages som udtryk for sindssygdom, hvilket pr
definition er mangel på sygdomsindsigt, ja så er der gode grunde
til at tvivle pa, hvad det er behandlere "tilbyder" een. Det kan
nemt blive endnu en autoritær krænkelse respektiv ugyldiggøreise

]l Jvf Betænkning nr. 827/1977.
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af ens eksistens?2!

Et terapeutisk arbejde hermed er ikke a priori først at arbejde
med det oprindelige eksistentielle overgreb - dette er for længst
gemt bort - men at afklare identitesforhold og herigennem skabe
rum til, at det kan træde i eksistens. Dette kræver at terapeuten
kan eksistere i den andens billede af, at terapeuten overhovedet
med sin eksistens psykosocialt er lig den totalitære krænkers
ligegyldiggøreise, i samme grad som intime forhold er virksomme
psykiske niveauer. Men det synes også at kræve en ting mere: ser
jeg på de forløb, der ikke lykkes, og hvor dette har været pa
tale. sa har jeg gjort "alt", undtagen direkte at tage kontakt
udadtil til den eller de personer eller behandlingsinstitutioner,
der eventuelt stadigt er levende og nærværende som krænkende
gestalter hos den anden ~ ikke for konfrontationens egen skyld,
men for at give det tilbage, der hører hjemme her, samt for at fa
informationer herfra, så "elastikkenu kan brydes. Mao: jeg skulle
have tænkt modmagt ikke som et psykisk tricks, men som
realitet.

PSYKIATRI, DISSONANS OG ARVELIGHED.

Af de 10 der ikke gennemfører har 5 været psykiatriseret, heraf
de 4 tvangsmedicineret. 2 andre har været psykOlogiseret i flere
og lange omgange. Og der, hvor dissonansfænomenet var mest
virksomt var hos de 4 tvangsmedicinerede. Der kan her ræsonneres
~ som psykiatrien - at tvangsmedicineringen gTIlnder sig i dis
sonansfænomenet, men det er mere nærliggende, at se dissonans'
fænomenet som skabt af totalitær krænkelse og ugyldiggøreise, der
er blevet gentaget og skærpet i og med personernes møde med
psykiatriens diagnostiske tilgang. Det er nemlig et faktum. at
ingen af de psykiatriserede havde fået nogen medmenneskelig
og/eller professionel terapeutisk støtte til at se deres
funktionsmåde som begrundet i skærpede biografiske livsomstæn
digheder (: iSOlation) og voldsomme omstændighedshændelser
(:voksensvigt}. Problemet for de berørte kan derfor siges at
være, at det ikke har været muligt at krænge et ydre intenderet
påført ubehag af sig - det blev indre, hvilket sker når det Onde,
den bevidste krænkelse, mødes?3 - og at der heller ikke senere
var en autentisk og autoritativ støtte til at yderliggøre dette
som og gennem fælleshandling.
Der er således intet i det foreliggende materiale, der støtter
psykiatriens arvelighedskoncepet omkring psykiske sygdomme/skizo'

?2 Jvf også Svend Bach: "Anti-psykiatri eller ikke-psyki
atri", Amalie nr.4 -5/1989, der begrunder, hvordan pSYkiatrien
selv skaber de psykiske sygdomme.

73 For psykiske procestyper på dette omrade, se Flemming
Falkenberg: "Okkultisme og satanisme", Dialogcentret 1985.
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PSYKOLOGISK ARBEJDE MED DISSONANS.

75 For bidrag til videre analyse af dissonans-fænomenet ud
fra konceptet om 'selvgennemkrydset intentionalitet', se Erich
Wulff: "Selbstdurchkreuzte Intentionalitat: wahnsinn als
Aushebelungsversuch des Subjekts aus Gesellschaftlichkeit und
Geschichte", Das Argwnent 197/1993 og Erich Wulff: "Zur Konstitu
tion schizophrener Unverstandlichkeit. Beitrag zu einer subjekt
konstruktivistischen Theori des "Wahnsinns"", Forwn Kritische
Psychologie 30/1992. Se også undertegnede: "Voksenl ivet, arbej det
og problemerne!", Forum Kritisk Psykologi nr.8/1993.

freni H
• Tværtimod m.:l denne arveligheds tanke ses at opstti, nAr

der ikke kigges langt nok ind i, hvilke fortrædeligheder
mennesker kan gøre mod andre mennesker i deres varetægt og slippe
godt fra det ved at skjule det. Det er derfor et kollektivt
anliggende at finde og overvinde de kim i et givent mellemmenne
skeligt system, der kan bruges af mennesker mod andre mennesker
som eksklusion af disse fra det medmenneskelige fællesskab. Det
er modmagtens problemstilling at være til her, når solidaritet
kræves - den berørte selv er jo netop ude af stand til at handle
for egen skyld.

Dette bringer problemet - hvad angår de 10 personer der ikke
gennemfører - hen på området af, hvordan arbejde med kognitiv
dissonans 75 , idet dette i vid udstrækning har været et eller det
væsentligste forhold af problematisk art for udviklingen og
etableringen af en kooperativ malsætningsproces i selve den
terapeutiske kontakt. Ud fra det tidligere kan problemet
præciseres tiL at der ikke er blevet arbejdet bevidst med
konceptet 'den totalitære krænkers ligegyldiggørelse' , idet dette
har været en central ubegrebet grundfigur. Relaterer jeg dette
til, hvordan mit møde med kognitiv dissonans til anden side har
afviklet sig med overvindelse heraf til følge, så har dette
kunnet lade sig gøre i samme grad som det er blevet muligt at
tage springet ind i en systematisk familiesociologisk og livs
biografisk analyse, samtidig med at der sker en opsamling og
bearbejdning af de daglige hændelser som noget inddæmmet og på
lang sigt muligt løselig. Terapeutisk har det store problem
været, at nå det ståsted, hvor en bruger bevidst kan udholde og
se sin livsløsning som bestående i at skille sin problemløsnings
orientering ud på to distinkte genstandsfelter - det tidligere
familie- og klassernæssige og det nutidige aktuelle - der kun i et
tidsperspektiv er og kan blive sammenfaldende igen, og da pil en
nødvendig kvalitativ anderledes måde. Problemet er opnåelsen af
selve ståstedet, som forudsætningen for det bevidste spring ind
i det fortidige familiesociologiske og livsbiografiske - for når
man i det daglige træder sig selv over tæerne med et b~de~og og
et enten-eller på samme tid, så har man ikke nogen ressourcer til
at stille sig anderledes, og samtidig er der også en interesse

mod at slippe det nærværende, fordi man kan frygte endnu en
skjult manipulation. Og netop manipulation har man f~et nok af.
Det er ogs~ af denne grund, at terapeutisk focus på det mellem
menneskelige niveau til skabelse af rum for nyorientering er det
centrale - men det er s~ ogs~, min læring nu, nødvendigt at
focusere mere bevidst reflekteret p~ identitetsforhold, n~r der
trædes her7~. I psykoanalytisk terminologi vil dette kaldes "at
få hold p~ modoverføringsforhold", s~ det skal j eg heller ikke
nægte eksistensen af. Men jeg skal gøre den betragtning med, at
den eneste m~de disse terapeutisk kan ophæves gilr gennem den
intentionelle focus på, hvad der er særligt på den andens
præmisser at overvinde i en brugers livssituation. Løses
problemet om overføringsforhold imidlertid psykoanalytisk har j eg
svært ved at se andet, end at en bruger af rildgivning tilskrives
den lyst eller frygt som intimrelaterede andre allerede een gang
har krænket personen med. Et klassisk tilfælde er her Freuds
"Dora ,,77.
Teoretisk og metodisk skal j eg samle problemet op p~ følgende
måde: rådgivningsIDæssigt gås der til værks med en generel tilgang
til ethvert brugerproblem. Det er det tidligere nævnte om
problemudvikling og om total åbenhed. Samtidig søges en specifi
ceret problembestemmelse gennem mødet med brugers problemsitua
tion og orientering heroverfor: hvad er aktuelt det pressende
problem, og hvad ligger af mUligt langsigtet perspektiv for
ophævelse heraf. Videnskabslogisk trækkes der med disse to sider
p~ en grundfigur, som Haug har afdækket: at tænke i mønsteret om
'ekspressiv totalitet' på den ene side, og det konkrete som en
'artikuleret organiseret enhed'7a. Det er som sildan praktiserin
ggn af dette modsigelsesforhold som tankens hylster, der ikke har
været tilstrækkeligt udviklet overfor dissonansfænomenet i sin
egen behandlerskabte regenese, og som uudviklet er det heller

'lS Jvf W. F. Haug: "Krise oder Dialektik des Marxismus ", i
"Aktualisierung Marx II , Argwnent-Sonderband 100/1983.

71> For konceptet "ressourcer, interesser, nnn", der har at
gøre med almene grundforhold i en udviklingsbevægelse, se Spiri
Marx, dec. 19B7, Regnbuen/Mappe Bl og "At svare igen med
udvikling", marts 19 B8, Regnbuen/Mappe Bl. Et andet alment
grundforhold er "rum, tid, bevægelse" (Jønsson).
Medens det første grundforhold spejler en forefunden udviklings
bevægeIse, s~ har det sidste sin spejlfunktion i den bevidste
skabelse af almengjort nyorientering. Ontologisk kan begge
grundforhold opfattes som specialtilfælde af Leontjews 5
kvasidimensioner: det tredimentionelle rum, tid og betydninger
(Leontjew: "Psychologie des Abbilds" , Forum Kritischer psycholo
gie 9, Argument·Sonderband AS 72, 19B2).

77 For analyse af "Dora II, se P, Berendt: lIMellem hwnaniora og
medicin", Kritik nr.69/19B4. Por en psykoanalytisk reflektion af
"Dora", se Lars Sjågren. "Sigmund Freud", Hans Reitzel Forlag
1990. Og for forsøg på placering af tilfældet "Dora II i en
solidarisk psykologisk bevægelse, se "Homo-triplex-mennesket:
Syn~lejomfruenog Mtlnchhausen - syndromet 11, Forum Kritisk psykologi
nr.8/1993.

retning, se Theodore R. Sabrin:
skizofreni hypotesen", Amalie

H Por overvej eIser i samme
"På vej mod en forældelse af
nr.3/1992.
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ikke muligt at gribe ind i udviklingsforholdet mellem alment og
enkelt i det konkretum, som her er pA tale. Der rnA del:'"for
konciperes en generel stridbar muligheds type, der ikke bare har
dissonans som kerne, men dissonans QSI tidligere behandlings ~

erfaring hos den berørte, og en særlig muliqhedstype herunder,
hvor kernen er dissonans QSI psYkiatri.

INTIMRELATEREDE EKSTRA-TERAPEUTISKE HÆNDELSER.

Til forholdet mellem geIll1emførelse som tilstandsm~l og pro
gression som aktivi tetsm~l hører ogs~ de forløb, hvor bruger
(EN24, EN34, EN39) dropper ud som følge af bedring i individuel
social livssituation (jvf punkt 9 i afsnittet "Analyse af
terapeutisk gennemførelse"). De er ikke taget med under geIU1em
førelsesfrafald, fordi de alle har været igennem flere pro
blemudviklings- og bearbejdningsfaser, der medfører en over tid
stabiliseret situation. Der er alligevel grund til at kigge
nærmere p~ dem, idet alle forløbene - p~ drop ud tidspunktet for
brugeren - også er karakteriseret ved det åbne spørgsm~l om,
hvorvidt der skulle gås videre og i hvilken retning. Nu er det
ydre grunde - aflysninger - der er den umiddelbare faktor for
besterrrrnelsen "drop ud" - men siden dette spiller ind, er det
nærliggende at antage, at arbejdet har flydt mht virksomhed
omkring bevidst satte udviklingsmAl. Det m~ derfor siges, at der
her faldes under r~dgivningens eget koncept om at være forud,
ogs~ mht at gøre status, foreslå at stoppe eller andet. Dette
sker ikke - s~ r~dgiverside er bagud aktuel terapeutisk pro
blemstilling. Karakteristisk er imidlertid, at alle tre brugere
ved drop ud tidspunktet kan henvise til gjorte positive erfarin
ger p~ det intime omr~de: enten at have fået en kæreste (EN39),
at have sagt fra til gammel kæreste (EN34) eller at have levet
sin lesbiske side ud (ENZ4).
Tilfældigt ved jeg for disse personer idag følgende: EN39 har
mistet sin kæreste igen, og har det ikke særlig godt med livet
som s~dan; EN34 lever et produktivt og handlekraftigt liv; medens
ENZ4 har overvejet at gå til psYkolog igen.
Ser jeg mine forløbsnoter igennem ud fra dette, s~ er det
karakteristisk - begrundeligt ud fra forløbsproblemstillingen på
det aktuelle tidspunkt - at medens EN34 stillede sig på egne ben,
ud fra sig selv, s~ er de intime afgørende hændelser for ENZ4 og
EN39 ikke at se som bevidst relevant løsningsmedie i sig selv,
men "tilfældige" gode hændelser. hvor det dog også er muligt at
forpuppe eller indordne sig på dårlig vis pJ ny. Dette fører mig
til følgende konklusion: ekstra-terapeutiske intime hændelser,
der trækker fortsættelsen af den terapeutiske kontakt ind i et
tomrum, må analyseres særskilt. idet s~danne hændelser også kan
komme i stand pga en depressiv overbelastningH • Og kan dette
begrundes ud fra forløbsproblernstillingen p~ det givne tidspunkt,
s~ er det eneste etisk forsvarlige, at konfrontere en bruger med.
at der ved denne særlige ekstra-terapeteutiske hændelse ligger en
fare for. hvis man ikke er bevidst om det, på ny at tabe eget

79 Jvf ogs~ Francesco Alberoni: "Forelskelse og kærlighed" I

Informations Forlag 1985.
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indvundet standpunkt pA lang sigt.

METAMORFOSEFÆNOMENET.

OvenstAende forhold har ført min opmærkning hen mod et særligt
aspekt i forholdet mellem tilstandsmål og aktivitetsmAl: det er
ikke enhver positiv forandringsproces, der også er positiv for
langsigtet overvindelse af terapeutisk nød. Til afklaring heraf
skal jeg bruge begrebet om metamorfose80

: det at en person s~ at
sige ud af ingenting forandrer sig værens~ssigt, psykisk og
kropsligt. Fx: fra at være voldsom og flagrende i sine bevægelse,
til at blive sindrig og opmærksom p~ sine omgivelser; fra at
krybe langs panelerne til at g~ lige igennem ethvert rum; fra
ligegyldighed overfor uhygiejnisk fremtræden til den sidste nye
h~r- og tøjrnode.
Aspektet fortjener også opmærksomhed, fordi det blænder. Det kan
nemlig forveksles med personlighedsudvikling, hvis ikke der
stilles spørgsmål til forandringens dybde. Der må derfor kigges
bevidst ind i fænomenet, ellers vil det ende med, at terapeuten
ser det som sin skjulte fortjeneste, at personen så at sige har
fundet en væren, der uden tvivl er bedre kontakcmæssig, end den
hidtidige. Den "skjulte fortjeneste" mA derfor frem i lyset, s~

ikke personen det ang~r forledes til uintenderet at blænde sig
selv. Dette kan gøres gennem en afklaring af, hvor den ydre grund
egentlig er, og hvad den best~r af. Her er der to muligheder, der
må standes i: enten ved en ekstraterapetisk hændelse eller ved en
terapi intern kommen overens med sig selv.
I begge tilfælde kræves en fastholdelse af, at der stadig er et
problemarbejde at gøre ellers vil den med metamorfosen
forbundne fascination af grundlæggende forandringer bare svinde
hen igen, og man ~r ligevidt.
Jeg er stødt pA metamorfoseaspektet i 25 af de 69 forløb. Dvs i
ca. hvert tredje forløb. Og dette er det samme for b~de frafaldne
og gennemførte forløb _ For 5 af disse 25 forløb gælder, at de
ikke ender godt nok: det drejer sig om 3 frafaldne (ENI2, ENZO,
EN2l) , og 2 drop ud (ENZ4, EN39). Fire af disse er imidlertid
alle tidligere tvangsmedicineret. Jeg må derfor konkludere, at
metamorfoseaspektet fortjener større opmærksomhed fra side, n~r

det optræder i forbindelse med en psykiatrisk forhistorie. Jeg må
bringe mig derhen, hvor jeg tillader mig at handle på ind
holdsmæssige brudflader, selvom billedet hvori jeg delvis eller
helt eksisterer er den totalitære krænkers ligegyldiggøreise af
den anden. Metodisk er dette, alt andet lige, en let problemstil
ling: der er intet til hinder for at gøre billedet som figur
~bent, det vil også ofte være kendt fra et psykiatrisk møde, og
med dette billede som grund at fortælle om iagttagelserne. Dette
er et opgør med den andens møde med tidligere falske autoriteter,
der har søgt "at fylde sig selv ud i en autoritetsfonn", til at
være den som sin egen udviklingsfigur~l.

ao Etymologisk: forvandling, fonnforandr.ing.

Bl Jvf skriftet "Menneskeligt sam-arbejde", Forum kritisk
psykologi nr.8/l993.
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AT TAGE KONSEKVENSER AF KRITIK.

Alle DvenstAende kritikker af min handleevne er noget jeg
selvfølgelig kan hæfte mig privat ved, men det tror jeg ikke. at
jeg kommer s~ fandens langt med, hvis det bliver ved dette alene.
Jeg vil nemlig i sA tilfælde trække min personlighedspsykologisk
udviklingsopgave hen til at blive bestemt af at søge at undgå, at
mine handlinger får uintenderede konsekvenser, fx i formen
frafald eller brud, fordi jeg ikke forholdt mig ordentligt til
mine betingelser eller fordi j eg benægtede mine betingelsers
eksistens i mine handlinger82

• Mine kritikker og deres fast
holdelse må derimod gå over det generelle - for det er ikke kun
mig, der ikke har kunnet handle udvi6ende adækvat. Det er ogsA
mig! Eet er indenfor betingelserne at søge alment-nødvendige
muligheds typer for udvidede handlinger ~ hvad jeg har focuseret
pA indtil nu - et andet er at koncipere, hvad der generelt
samfundsmæssigt ligger af forhindringer for, at disse p~ almen
vis selv kan sætte sig igennem socialt, der hvor mennesker er
berørt af dem. Hvad nytter det, at jeg kan lære at arbejde med en
overvindelse ~f det, hvis det fortsat produceres - af nødvendig
hed pga eksisterende magtforhold! - fra anden side! En person
lighedspsykologisk udviklingsopgave kan derfor ogsA kun kon
ciperes i dens almene træk som en kOllektiv-social problemstil
ling om at inObygge i den relevante sociale struktur de spontane
muligheder for langsigtet problemovervindelse gennem adækvat
konfliktløsning pA kort sigt. Til et sAdant projekt er det
tvingende eksplicit at inddrage i analysen de materielle be
tingelser for, at terapeutiske problemstillinger opstAr og opstår
på en given mdde.

Der kommer sdledes en ny analyseopgave ud af mine kritikker. De
kan kun fastlloides i fonnen en langsigtet ophævelse af deres
~cnstand i den grad det ~0res muligt at trænge ned i de kon
fliktende politisk~økonomiske forhold, der i ethvert givent
terapeutisk tilfælde har været Pd tale. Dette betyder inddragelse
af, ikke bare de faktuelle oplysninger omhandlende køn, alder,
klasseposition, familie- og livsbiografiske forhold og be
tingelser, men også af, hvordan og hvorvidt disse spiller eller
har spillet dynamisk ind i selve udviklingen af den terapeutiske
procesa~. Først da kan det også bestemmes, hvori udløsende
problemstillinger og deres problemudviklingsproces gennem den
terapeutiske kontakt finder deres almene løsningsform.

Dette medfører at videre analyse ikke kommer uden om, at arbejde
med mere specificerede udgangsbestemmelse og slutbesternmelser for
de enkelte forløb, samtidig med at der kræves en rekonstruktion

a2 For dette Hegelianske . "subjektivistiske" . standpunkt.
se J.D6pping: "Hvordan ser en subjektvidenskabelig socialpsyko
logi ud?", udkast nr./1992.

8J For et lille teoretisk skrift p~ omrddet, se: "Familie
sociologisk analyse og biologiske udviklingsforhold", nov. 1989,
Regnbuen/Mappe Bl.
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af bevægelsen herimellem. En s~dan dokumentation skal ikke ydes
i denne omgang.

PROGRESSIONSMÅL OG BRUGERGRUPPEFLADEN.

Jeg skal afslutte fremstillingen af terapeutiske tendensudsagn
ved at vende tilbage til rddgivningsgruppen - og dette fordi det
er sddan, at brugerforløbene er blevet afviklet indenfor og på
grundlag af sdvel det kollektive arbejde med overvindelsen af
psykiske problemer som med fagpolitisk supervision herfra. Mine
resultater skal da OgSd ses som en effekt af den kollektive
organisering af brugerarbejdet og ikke som min private
fortjeneste eller ulykke. En venden tilbage til rddgivnings
gruppen som det egentlige subj ekt er i denne sammenhæng et
spørgsmdl om supervision.

Det kan OgSd synes naturligt at j eg berører spørgsm~let om
supervision, idet dette er et stridmdl ift gængs autorisations
procedure. Men det er nu ikke af denne grund, at jeg gør det.
Grunden er de resultater, som dette dokumentationsprojekt har
afsløret, idet disse mere end fuldt ud st~r mål med kendte
resultater i og omkring området ~ og dette stik imod alle ods:
der er ingen udefra eller indefra kommende "autoriseret"
supervision; selvom det er en gammel rddgivning er anciennitets
alderen i gruppen som et gennemsnit ikke meget over tre ~r, og
studentersiden har altid domineret færdige i et forhold 4 til l;
der er ingen krav om erfaringer med rådgivning/terapi for
aktivister Pd forh~nd, og der er heller ikke krav om egenterapi;
og endelig er der ingen særskilt visitationspraksis på det punkt
nær, at vi nærmest kun går ind, n~r andre behandlingssteder har
givet op, og/eller hvis andre henvisningsmuligheder er udtømte
eller aktivt valgt fra!
Faktorer som disse burde være nok til, at såvel gennemførelsesmd.l
og progressionsmdl skulle være lavere end for andre steder. Når
ikke de er det, Sd er der forskellige forklaringsmodeller, der
tilbydes. Jeg skal berøre nogen af dem, blandt andet ved hen
visning til baggnmdsvariable for bTIlgergruppefladen94

•

L
For det første kan det tænkes, at det er "lette problemer", som
rddgivningen gdr ind i forhold til. Dette synes ikke at være
tilfældet. Hele den klassiske diagnoserække er repræsenteret, og
opgjort primitivt fd.s følgende mål: Psykotiske forhold: 19
personer; Borderline/krisetilstande: 36j Neurotiske forhold: Bj
udenfor nummer: 6.

2.
Det kan for det andet tænkes, at det er "ressourcestærke"
individer, der overdriver deres problemer. Her viser en opgørelse
ud fra arbejdsmarkedstilknytning følgende: Studerende: 24, heraf

84 Jvf bilag 5.
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brugerfrafald (EN33 der henvises videre til nedtrapningsinstitu
tion) .
Det gælder for kompetenceforhold omkring arbejdet med det
kropslige, at det er placeret i et ingenmandsland: kompetencen er
ikke samfundsmæssigt placeret, og den ligger meget flere steder,
fx i fysioterapien under lægelig dominans, i afspændingspædago
gikken under, ja nærmest, markedet. Den psykologiske faggruppe
har manglet med sit bidrag til at udvikle omrAdet. Men fremfor at
argumentere for, at afspænding og massage, og generelt be
vægeisesøvelser , falder udenfor det specifikt terapeutiske i
psykologisk forstand, så synes nærværende materiale at pege, at
det er et yderst vigtigt omrAde at fA udviklet i sin indre
integration til det personlighedspsykologiske.

5.
For det femte kan der argumenteres ud fra, at resultaterne
skyldes tilførelsen af store ressourcer fra rAdgiverside til
brugerside. Mao: at havde andre rAdgivningssteder samme ressour
cernæssige muligheder overfor hver enkelt, sA ville reSultaterne
stA mAl med de fremlagt. Jo. RAdgivningens norm er høj, idet der
er anvendt 25,6 konfrontationstimer pr brugerperson, hvilket er
det dobbelte af de 12/15 henvisningsgange til psykolog respektiv
psykiater, det idaq er muligt pA visse præmisser at oppebære.
Der kan endda argumenteres for at Regnbuens nonn er endnu høj ere,
idet flere forløb har haft to rAdgivere. Det gælder 31 forløb ud
af 56, heraf er 15 med en anden færdiguddannet og 16 med stude
rende. Jeg skal imidlertid ikke regne dette forhold med til
nonnen, idet der i dette ogsA ligger aspektet om medkvalifikation
af co-terapeut: at tage nye kandidater/studerende med ind i
arbejdet.
Set ift Menninger-projektet BS er rAdgivningens norm dog smAting.
Her blev der brugt 835 timer for personer i psykoanalyse, og 289
timer for personer i psykoterapi - og samtidig er effekten under
0.60. En anden brugergruppe - men alligevel!
Nu mA en norm begrundes ud fra det almene arbejde med det særlige
i genstanden. særligt er her visitationen, hvor der til uaf
viselige brugere hører, at andre har givet op. Betragtes ressour
ceforbruget for de 30 personer, der tidligere har været i
behandling til anden side, sA lægger disse beslag pA 1109.5
konfrontationstimer ud af 1995.5. Til et typisk forløb, hvor
bruger tidligere har søgt eller været i behandling, medgAr derfor
36.9 konfrontationstimer, medens nonnen for ikke-tidligere
behandlede er 22.7 konfrontations timer. Procentvis er der sAledes
brugt 56% af tiden til de 43% af brugerne, der har tidligere
behandlingserfaringer. Der er mao en klar tendens til, at nAr et
terapeutisk problem ikke løses gennem det terapeutiske arbejde
hermed, at da skærpes betingelserne for dets løsning overhovedet,
hvilket en stor frafalds rate (7 ud af 30 = 23%) for denne gruppen
af tidligere behandlede vidner om, og samtidig tenderer ressour
ceforbruget for skabelsen af en fremtidig løsning at stige med
63%.

7 på mellemuddannelse, og 4 i skole/lære-forhold; Arbejdende: 15i
Arbejdsløse/bistandsklienter: 28; Pensionister: 2. Med mindre det
vil hævdes. at studerende er ressourcestærke og overdriver deres
problemer, scl er brugerf laden ikke ressources tærk. undersøges den
klassemæssige baggrund, så bekræftiges dette: Fra højere borger
skab: 2 personer; Fra småborgerklassen og selvstændige: 16; Fra
mellemlag og funktionærlaget : 21; Fra arbej derklasse : 30. Tælles
der endvidere op mht, ikke bare at være socialt marginaliseret på
en eller anden måde, men allerede at stå i en social udstødnings
proces, så drejer det sig om 20 personer ud af 69. Samlet må der
siges at være langt mellem "de store ressourcer og de sarte
nerver" i brugergruppen.
Brugergruppen er dog typisk mht kønsfordeling: 2/3~dele eller 68%
er kvinder, og 1/3-del mænd.
Aldersmæssigt er gruppen nok særlig, idet der er markant overvægt
af personer indenfor aldersgruppen 25-29 Arige; 33% eller 23
personer er placeret her. Over halvdelen af samtlige - 58% - er
endvidere placeret i aldergruppen 20-39.

3.
Por det tredje kan det ogsA hævdes, at det er "entuitiasmen", der
har bAret igennem. Hertil er at sige: eet er at det er et kendt
fænomen, at lægterapeuter pA grund af det eksis tentielt be
tydningsfulde for dem altsA entuitiasmen kan fremvise
resultater, der er fuldt ud pA højde med erfarne terapeuter, ogsA
selvom der korrigeres for, at erfarne terapeuter har flere
svære/komplekse brugerkontakter. Men dette holder ikke over tid.
Det kan nemlig ogsA vises, at ny-uddannede terapeuter klarer sig
dArligere end erfarne terapeuter.
Jeg skal ikke nægte, at der er megen entuitiasme i mit arbejde,
men som motor ift det specifikt terapeutiske er det sekundært.
Mit engagement er fagpolitisk i almen psykologisk retning, men
dette kan kun tages pA ordet ved at arbejde med de problemer og
konflikter, der mødes . men sA finder jeg mig ogsA fra tid til
anden finde mig sat i situationer, hvor der er for megen terapeu
tiske arbejde i mit liv. SA hvis jeg har en særskilt motor, der
virker positivt ind pA det terapeutiske, sA er det harmen over de
historiSk gennemsættende sig miserable samfundsmæssige be
tingelser for mennesket som levende væsen.

4.
For det fjerde kan det gøres gældende, at uden inddragelse af
afspænding og massage, sA ville resultaterne ikke være, som de
er. Denne forklaringsmodel tror jeg til gengæld har noget pA sig.
Por det første er det en generel fremgangsmAde fra min side, at
kroppen som medie i samtalen inddrages som udtryksform i den
terapeutiske proces. Og for det andet viser opgørelse, at
afspænding og kropsmassage har været den væsentligste faktor i 4
forløb, og en central opfølgende faktor i 4 andre forløb. Her
udover er afspænding periodevist, fra een gang til 5 gange,
inddraget i 11 andre forløb, medens yderligere 11 forløb er
blevet fulgt op med et afspændingsarbejde. Afspænding (/massage)
er sAledes inddraget og brugt i 44% af alle forløb. I kun eet
tilfælde har afspænding/massage været inddraget, hvor der er 87.

8S Se E. Hougaard: "Menninger proj ektet ".. , Agrippa nr.3/19-



53

Nu ved jeg ikke, som tidligere nævnt, hvad en typisk frafaldsrate
er, hverken for ikke tidligere behandlede eller for behandlede,
men det er i lyset af ovensttiende galimatias ikke at tilbyde
mennesker den nødvendige og kvalificerede stø"""'t"te hele vejen
igennem, nAr krise eller psykosocial nød, tvang og konflikter
opstår. At det også er samfundsøkonomisk urentabel t ved enhver,
så dette skal jeg ikke gå nærmere ind i. Der kan dog være grund
til at hæfte sig ved, at den psykiatriske "støtte", og de kort
og langtidsterapier der arbejder med et tilpasningsperspektiv, at
disse aktivt IT\J; siges at bidrage til en irreversibel snebol
deffekt, der bedst kan betegnes med psykisk iatrogenesis"o. Der
er endvidere samtidig grund til ogs~ at rette billedet mod den
stadigt sigende strøm af forskningsprojekter, der søger at
dokumentere og udrede effektmål indenfor psykoterapi - for i den
grad at de bygger deres forskningskoncept op p~ gnmdlag af de
her kritiserede behandlerkoncepter, at da bidrager de også med
yderligere psykisk iatrogenesis!
Dette har endvidere en kønsspecifik dimension. Da mænd idag er
det køn som magten personificeret lader sig repræsentere igennem
m~ det antages, at det særligt er kvinder, der havner i en udsat
og s~rbar position. Og dette standpunkt støttes også af mit
materiale: 50% flere kvinder end mænd havner i en behandlings
situation; 90% (26 ud af 29) af tidligere behandlede brugere er
kvinder; og af de 10 frafaldne brugere er de 8 kvinder, hvoraf de
7 er tidligere behandlet! Nu kan det indvendes mod dette, at
overvægten af kvinder i behandlingssystemet omhandler kønsspeci
fikke mAder at søge problemovervindelse på: kvinder som de
følsomme, der vil bearbejde, medens mænd er de hårde, der raser
eller drikker sig igennem kriser; - og dette aktuelt samfundsmæs'
sigt funderede kønsspecifikke perspektiv på problemer har
selvfølgelig en betydning. Men det rokker ikke ved konklusionen
om, at behandlingssystemet generelt ikke er "gearet" til kvinder
- tværtimod må det siges - hvilket den høje frafaldsrate på 90%
dokumenterer.

Skal jeg ud fra ovenstående konkludere, hvad der er af størst
betYdning for de opnåede resultater, så er det det fagpolitiske
engagement i som psykologisk faggruppe at løfte såvel et
menneskeligt perspektiv ind i samfundet, der hvor det er trådt
under fode af uforstand og fejhed, som et utopiSk sigte om, at
det samfundsmæssige standpunkt som sådan kan og må være ander
ledes end opgivenheden overfor at være fanget i sit eget fængsel,
om det så er overfor ens egen krop, nære kære, familie, studie
forhold, arbejdsmarkedsbetingelser, eller begrænsende og
nedværdigende internationale forhold. I sin essens er det
fagpolitik ud fra et marxistiSk, antifascistisk og feministisk
standpunkt - og hvis disse tre tråde, særligt det antifascistiske
og feministiske, havde været mere klart for mig tidligere, så
havde jeg sikkert kunne undgå at bidrage med så megen af min del
til - ja den fortsatte reproduktion af psykisk iatrogenesis.

B6 Iatrogenesis betyder . skabt af lægen'. se også Ivan
111ich: lIGrænser for lægevidenskaben", Gyldendal 1977.
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8: RÅDGIVNINGS GRUPPENS SUPERVISION.

Det gælder for enhver virksomhed, at den må rette sig ind efter
sin genstand, ellers går den skævt af sit produkt. Produktet i
dette tilfælde er at bidrage til udviklingen af det sanseligt
virksomme menneskelige individ, når det geråder udi eller havner
i en lidelsesfuld og konfliktende livssituation. Givet en sådan
situation stilles det samfundsmæssige kollektiv overfor inter
vention - den enkelte er jo netop nødstedt af (fortsat) mangel på
mål og/eller midler.

Ud fra at et problem altid er et problem i en social kontekst, så
er problemløsning genuint at opfatte som et samfundsmæssigt
forhold. Og som samfundsmæssigt forhold er der det særlige ved
socialt-klinisk arbejde, at det står i et stridbart forhold til
bestemmende samfundsmæssige magt og kompetencestrukturer (jvf
afsnit 2 om IIGenerelt om praksisfeltet") . Af dette fås også, at
udviklingen af generel indholdsmæssig terapeutisk kompetence kun
kan udvikles gennem konkret perspektivisk overvindelse af den
stridbare relation mellem almen forebyggelse og konkret pro
blemorientering. At rette arbejde ind herefter betyder tvingende
for en terapeutisk kompetenceprofil, at der må oppebæres et
særligt konfliktberedskab, en særlig problemfleksibilitet, samt
en særlig modmagtsbestræbelse over for det i de sociale be
tingeiser, der stiller sig i vejen for overvindelse af de
betingelser af individuel og social karakter, der både generelt
og i hvert hin enkel te tilfælde reproducerer lidelsesfulde og
konfliktende livssituationer. problemudvikling indenfor det
socialt-kliniske felt kræver mao en handleevne i et styrkefor
holdsfelt. Den kollektive organisering af det socialt-kliniske
arbejde må derfor have ovenstAende kompetenceprofil som fikspunkt
for sit terapeutiske arbejde. Og den må være til stede uredu~

ceret, idet det almene ellers ikke kan fastholdes som værende
under udfoldelse i arbejdet med konkrete problemstituationer.
Samtidig kræves af den terapeutiske indfaldsvinkel. at den kan
reetablere den sanselige virksomhed ~ del er det, den er til for
- der hvor denne er blevet brudt hos den berørte person.
OpnAelsen af en ureduceret terapeutisk kompetenceprofil kan ikke
opfattes som et m~l, der kan nås en gang for alle. Tværtimod nAs
målet kun asymptotisk i samme grad, som den kollektive organi~

sering hviler p~ tilstået kompetence af den brugergruppeflade,
der arbejdes for. Enhver "forlangt eller påkaldt" kompetence vil
da være udtryk for en reduktion. Så udviklingen af en ureduceret
terapeutisk kompetenceprofil er derfor den stadige objektivering
af overskridelsen af lokal og tidsbunden videnskabelig praksis,
her særligt af den forlangte eller påkaldte kompetence, i
retningen overvindelse af nærværende psykosocial nød, tvang og
konf likter87

•

97 Det kompetencekoncept, der ligger nærmest dette, er vel
det for kinesiske barfodslæger gældende: de oppebærer Og tilføres
midler, når det går godt Og der ingen sygdom er, men ellers ikke.
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problemfleksibilitet og

Gængs eller traditionel organisering af terapeutisk arbejde
hviler idag meget på forlangt eller p<ikaldt kompetence. Det
gælder, hvor terapeutisk arbejde mhp uddannelsen af terapeuter
funderes i, at ~upervlsionen tilreLtelægges ud fra en bearbejd
ning af terapeutens personlige erfaringer med klientarbejdet.
Eller det gælder, hvor terapeutisk intervention lægges til rette
ud fra tricks, snyd og bedrag, og hvor motiverne bag enhver
intervention ikke kan bære ilt blive gjort åbne. hvilket er
tilfældet i den systemiske terapi, særligt ved J. HaleyBB. I begge
tilfælde sker der faktisk en spekulation i, hvordan et menneske
ligt særtilfælde kan udnyttes til egne private, evt professions
m:essigc behov. Og man anlægger, om man vil det eller ei.
indirekte eller direkte det idag fr~~erskende udbytnings syn p~

mennesket. Dette er direkte uetisk, også som handlen indenfor et
professionelt organiseret socialt-klinisk arbejdsfelt, idet man
her står overfor mennesker. der - firkantet udtrykt ~ "ikke kan
selv" .
I modsætning hertil drejer det sig derfor om - med Marx - at se
"menneskets sanselighed .. som først eksisterende .. for det som
menneskelig sanselighed i kraft af medmennesket"B9. Og det er
også dette standpunkt, der er blevet forfægtet som udgangspunkt
for rådgivningen siden dens start og videre frem.

Til den oprindelige etablering af rådgivningen blev der bevidst
trukket på andres erfaringer, samtidig med at man kastede sig
selv aktivt ud i at gøre erfaringer med sig selv. Men på det
tidspunkt, hvor brugerarbejdet gik igang, her endte det med, at
udefra kommende supervision som en generel dimension i r<1d~

givningen ikke skulle være der. Argumentet var: "At det ikke er
muligt som perspektiv at arbejde mod en fælleshed, hvis man
samtidig er bundet op af eller detennineret af en hierarkisk
funderet kompetence". Alternativet blev, at r<1dgivnillgsgruppen
konstituerede sig med kOllektivt ansvar for de enkelte brugerfor·
løb, og at alle forhold i og for rådgivningen miltte være et
kollektivt anliggende. samtidig blev det terapeutiske arbejde
organiseret silledes, at der som udgangspunkt altid er to
rildgivere i et brugerforløb9D

•

aa I sin konsekvens ma der derfor reLLes en alvorlig kritik
af den systemiske terapi for at bidrage med fascistoid og dermed
menneskefjensk handlepraksis til det samfundsmæssige kollektiv.

89 Marx, s.83 i "Økonomi og filosofi", i V.Sørensen (red):
"Karl Marx. Økonomi og filosofi". Gyldendals Uglebøger 1973.

90 Dette kan være to nye, uden tidligere praktisk erfaring,
men integreret i rådgivningsarbejdet på et generelt plan. Og med
mod og visdom pil at ville arbejde med en præsenteret problemstil
ling i et individuelt forløb.
Ligeledes kan gamle rådgiver, ligeledes integreret i rådgiv
ningen, tilståS kompotence til at gå ind i forløb alene, hvis
dette vurderes som en nødvendighed og en mulighed. Men det
tilstræbes altid, at gamle tager nye med i arbejdet, da direkte
kvalificering under lige så direkte supervision er vigtig for

Med et sådant udgangspunkt for socialt-klinisk arbejde fordres
det, at det kollektive niveau er aktivt foregribende til stede ~
forhånd, når en brugerkontakt etablerer sig. Udviklingen af
professionel terapeutisk handleevne og af generel social-klinisk
virksomhed går derfor hånd i hånd og falder sammen i udviklingen
af kollektivarbejdsvirksomhed - for kun således kan den enkelte
involverede rådgiver/terapeut handle udvidende og dermed
almengørende overfor det generelle og specifikke i den særlige
problemsitution, som en bruger er ramt af - i modsætning til at
se sit arbejde som bestående i at kalde sig til orden under et
privat ansvarforlangende91

- in casu: dette er et problem jeg
alene mA løse, for mig selv mht den anden - med en lignende
transport af dette restriktivt individualiserende perspektiv til
brugerside . I sin essens er det private ansvarsforlangende et
tilpasningspespektiv til rddende magtforhold, og anvendt
terapeutisk vil det derfor tynge de i forvejen nedtrAdte dybere
ned under den magtstruktur, der stiller sig hindrende i vejen for
almen udvikling af værdige menneskelige eksistensbetingelser .
Kønsmæssigt fortæller mit materiale da også, at et terapeutisk
tilpasningsperspektiv særligt går ud over kvinder, og at det som
perspektiv derfor aktivt støtter mænd i at udnytte rådende brud~
flader i deres og den generelle magts regenese, både terapeutisk
og ekstra-terapeutisk.

KOLLEKTIV SUPERVISION.

Det supervisionskoncept der kommer til syne ud fra ovenstilende er
konceptet om 'kollektiv supervision'. Det har ligget som implicit
tanke- og handlefonnsperspektiv fra rildgivningens begyndelse, men
det er først nu det lader sig formulere.

I sturten af rådgivningens historie blev supervision grebet som
et arbejde på to niveauer: for det første blev hvert enkelt
brugerforløb set som et fælles supervisionsanliggende, og for det
andet som et anliggende om gensidig supervision de involverede
rådgivere imellem. I fællessupp.rvisionen blev de enkelte forløb
fulgt, samtidig med at de involverede rJdgivere blev superviseret
på deres arbejde i forhold den berørte bruger. Senere da antallet
af brugerforløb voksede blev der nedsat supervisionsgrupper, hvor
det daglige/ugentlige ansvar for de enkelte forløb blev vareta
get. Fællessupervision overgik her til at være arbejdet med de
mere generelle forhold i og omkring særlige brugerproblemer,
hvilket dog ikke betød en suspension af fællessupervision af de
p.nkelte forløb, men mere at de enkelte forløb også blev søgt
anskuet generelt ud fra, hvad der ld af typiske problemer i hvert
enkelt tilfælde.
Desuden udviklede der sig den praksis, da antallet af bruger for
løb voksede mærkbart, at når tiden til supervision indenfor de

udviklingen af konfliktberedskab,
modmagtsbestræbelse. Begge veje!

91 For konceptet' privat ansvarforlangende '. se "voksenlivet,
arbejdet og problemerne", Forum Kritisk Psykologi nr. 8/1993.



Det centrale i kollektiv s~pervision er dets forankring i
brugerens livssituation. Genstanden er muo den berørte bruger
selv. Som genstand betragtet er genstanden i supervisionen dog
kun formidlet til stede, formidlet som den er gennem rådgivernes
konkrete fremstilling. Den form hvorunder kollektiv supervision
finder sted er derfor dobbelt: den omhandler brugerens livssitua
tion, samtidig med at denne kun er til stede gennem rådgivernes
bearbejdning heraf.

Til takling af denne dobbelthed er der gennp~ årene udviklet et
indholdsmæssigt supervisionsskelet92

• Det tager sit udgangspunkt
i brugers problemsituation og rådgivers bearbejdning af denne. Og
der tilsigtes afklaring Omkring følgende forhold: med hvilket
perspektiv og fra hvilket standpunkt udvikler problemsituationen
sig; er det låst fast og på hvilke områder; er der uafklarede
interessemodsætninger, og/eller er der emotionelle visheder, der
ikke finder vej ind. Det er alle spørgsmål, der må bidrage til
den videre erkendelse af arbejdet med problemsituationen.
Formålet med supervisionen bestemmes ud fra følgende fire pinde:
at støtte udviklingen af problemstillingen i forløbet; vidensud~

vikling og formidling; udvikling af betingelser for praksis; samt
afklarinq af ansvarsvaretagelse, etisk, praktisk mv.
Og til realisering af dette formål bevæger supervisionen sig inu
på tre områder:
For det første til spørgsmålet om Kapaciteter: hvad er der af
videnspulje, alment, generelt og eksemplarisk, samt spørgsmålet
om nye perspektiver;
For det andet til spørgsmålet om Formskrav: hvordan foregår
informationsvaretagelsen/-bearbejdningen, og er der strukturelle
interessekonflikter;
Og for det tredje til spørgsmålet om vIrksomme Focusfelter: dette
omhandler dels det generelle omkring brugers problemsituation og
rådgiveres bearbejdning, hvor det analyseres i perspektivet det
"videnskabelige", det "konkret samfundsmæssige", vores "arbej ds
betingelser" og selve "supervisionssituationen"; og dels det
specifikke ved netop dette brugerforløb, hvor der søges en
afklaring på følgende områder: "rådgivningssamarbejdet" , ex
arbej dsdeling; "rådgiverperson" , ex interesseafklaring , egne
erfaringer/problemstillinger begrundet i livsgrundlaget;
lIproces/relation", ex personliggørelse/subjektiv forvaltning af
livssituation, fælles interesseafklaring, målsætninger, op·
summeringer, modstandsformer henh. tilbageholdelse, samt
sympati/anLipati-relationer; "sag", ex livsområder af interesse,
analyse~ og målsætningsforslag, metodeforslag.
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faste tidsrammer ikke var nok, at da kom det
supervion på andre tidspunkter, både sat i værk med
i de enkelte supervisionsgrupper, og initieret fra
destandpunkt .

til udvidet
udgangspunkt
et fællesmø-
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Jeg skal ikke gå nærmere ind i supervisionskonceptet. Men bare
nævne, at spørgsmalet om "Formskrav" er et relativt nyt omrade i
supervisionen. Det kommer ind pi! det tidspunkt, hvor det er
blevet klart for rådgivningen, at der er nogle særlige interesse
og konfliktt}~er på tale, når det er brugere, der samtidig hdr
deres gang og væsentlige handlematricer på områder, hvor
rådgivningen som sådan står i et stridbart forhold til sine
omgivelser mhp egne arbejdsbetingelser og fagpolitiske målsæt
ninger. Særligt tydeligt blev dette ifm den langvarige konflikt
om demokrati i Studenterhuset9). Det viste sig nemlig, at det var
svært fra rådgivers ide at bringe problemer i det fælles be~

tingeIsesgrundlag ind som indre forhold i forløbene, selvom det
var åbenbart, at det havde en betyuniny for brugersido, hvor
rådgivningen stod i huskonflikten og hvordan denne og de
involverede rådgivere taklede den. Det skal så siges, at huskon~

flikten var åbenbar og kendt og følt fra brugerside, allerede
inden de tog kontakt til rådgivningen. Men af angst for at
misbruge den terapeutiske asymmetri til fremme at eget standpunkt
blev konflikterne i det fælles betingelsesgrundlag meget ladt ude
af betragtning fra rådgiversside mhp afdækning af et direkte
forhold mellem brugers velbefindende og handlemuligheder herpå
som moment i den terapeutiske kontakt. vi lærte heraf, at sådanne
"ydre" konflikter må bringes ind til afdækning af troværdigheds ~
og tillidsforhold rådgiver og bruger imellem ~ dette på grundlag
af afklaringen <lf konkrete interesseperspelctiver ~ for det er
umuligt at modtage støtte, hvis parten, der yder støtten, er
idealiseret/suspektgjort på givne faktuelle områder.

Til feltet for kollektiv supervision hører også, at individuelle
personlige problemer i rådgivningsgruppen - om de er initieret
fra konkrete brugerforløb eller de kommer fra de berørtes egen
sociale livssituation generelt - søges løst på kOllektivt niveau.
Der sker ingen løsning af- problemer gennem positionsspecitikke
strukturændringer, før det er klart, hvori problemet består og
hvad dets formulering er. Undtaget herfra er, når rådgivere selv
udtrykker ønsker at indgå i et brugerforløb.

omkring brugergruppens position i det kollektive supervisionskon
cept, så kan det siges, at denne er indre ift rådgiverside. Det
er således, at hvad der er oppe i en supervisioll, tieL gives
uformidlet tilbage til brugerside. Desuden er brugere velkommen
til selv at deltage i supervisionen, også uden varsel, og deres
indgåen ses som en yderligere mUlighed for at sikre og videreud
vikle, at deres præmisser varetages df rådgiverne respektiv
rådgivningsgruppen.

Når nu kollektiv supervision således ses som et kvalitativt
fremskridt ift gængs supervision der bygger på kompeten
ceforlangende ud fra et herre-knægt-perspektiv (Brecht) ~ så er

91 For opsamling af følgende linier i dette arbejde, Jesper
Lund 19.8.92.

;13 For analyse og bestemmelse af denne, se J . Lund. "En
konflikt om demokrati", Forum Kritisk psykologi, nr. 8/1993.

http:19.8.92
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de forløb, der ikke ender som vellykket forløb, væsentlige at
betragte. Det er sA ikke mange, men de er der, og hvert et er eet
for rneget 94 •

Omkring disse kan gøres den betragtning, at havde der bare været
en egenterapi forud for den berørte rAdgiver eller udefra
kommende supervision i sammenhængen, så var det Ikke gået som det
gik - men også med dette kan det gå galt, hvad den generelt høje
frafaldsrate og de ofte smA effektrnål fortæller meget om. Begge
alternativer falder imidlertid også under konceptet om kollektiv
supervision, og skal dette ikke forlades, må der derfor eksistere
andre veje, der må komme fra sagen selv det kOllektive
supervisionskoncept - og kan de ikke dette, så er det konceptet,
der må falde. Der bliver her den tanke ~ilbaget at der ikke blev
tænkt tilstrækkeligt langt ind i de pAgældende brugeres problem
felt allerede fra starten af rAdgivningskontakten. At der mao
ikke blev gjort et tilstrækkeligt kollektivt funderet overblik.
Nu kan det være svært at vide, hvad der kommer pA tale ved en
førstegangssamtale, men er det ikke den sidste, sA vil det være
muligt med en dybere kvalitativ bestemmelse. Betragtes de ikke
vellykket forløb, så kan del også konstateres, at der her indgik
er kollektiv filktor, der ikke fik tilstrækkelig opmærksomhed:
enten at være henvist fra anden, nær og afhængig side, eller at
have været igelmem sociale processer omhandlende krænkelse og
tidligere erfaring med en behandlergruppe, hvor kollektiv svigt
selv var en væsentlig akse for problemets ikke-løsning. Konklu
derende herpA må det derfor siges, at når arbejdskollektivet ikke
er intakt elle~ forud internt mhp dets afgørende terapeutiske
kompetenceprofiler (konfliktberedskab, problemfleksibili tet og
modmagtsbestræbelse) , at så kan arbejdet med de brugerproblemer,
der væsentligst er lAst i en negativ kollektivitet ej heller
lykkes set som et individuelt anliggende.

ud fra ovenstående må det kunne konstateres, at når arbejdskol
lektivet er uafklaret eller i konflikt med sig selv mht kompeten~

ce-problemet konkret, at da vil der være større brugerfrafald end
ellers. Jeg har ikke materiale til at afgøre om dette er rigtigt
set for rådgivningsgruppen som helhed, men ser jeg tilbage
igennem historien - bAde omkring egne forløb og de andres jeg kan
huske ~ at da er samarbejdet de involverede rAdgivere imellem i
konflikt i omkring halvdelen af de tilfælde, hvor brugerfrafald
optræder. Og for samtlige andre brugerfrafald kan det konsta~

teres, at den terapeutiske indfaldsvinkel har fået lov at udvikle
sig alene ud fra terapi~interne eller sub-kollektivrnæssige pro
blems ti Ilinger enten fordi et supenrisionsbehov ikke blev
foregrebet af de involverede, eller fordi rAdgivningen ~

94 Der er det at tilføje, at qua indfaldsvinklen om "proble
mudvikling" og konceptet hertil om "total åbenhed" (jvf s.57 og
s.Bl i Forum Kritisk Psykologi nr.8(1993), så lægges der generelt
ikke mere afmagt til en brugers livssituation, end den allerede
forefundne. Men dette kan nu ogsA være slemt nok, særlige
brugersi tua tioner taget i betragtning. Jvf her de tidligere
overvej eIser over, hvad det betyder, når krænkelse respekt iv
tidligere behandlingserfaring er pA tale og forløbet afbrydes.

--- --~,---
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kollektiv var i strid med Sig selv.

Med kollektiv supervision som supervisionskoncept træder der mao
et centralt skisma frem for rAdgivningen som arbejdskollektiv.
Det kan nemlig begrundes, at der hvor rådgivningen af egne
interne gnmde er faldet under dette koncept, at der er der
opstået samarbejdskonflikter, der ikke har haft en gunstig
indvirkning pA udviklingen af brugerarbejdet. Det InA derfor
konkluderes: det kollektive supervisionskoncept finder sin
grænse, status og gyldighedsområde indenfor det rum, hvor
samarbejde omkring perspektiver af sagslige modsigelser er mulig.
NAr arbejdskollektivet derimod er i konflikt med sig selv kan det
kollekti ve ansvar for hver enkel t involveret i brugerarbej de ikke
varetages som fælleshed, hvilket de facto betyder suspension af
kollektiv supervion.

Der vil da være to veje at gA: enten kan man argumentere for, at
kollektiv supervision mA ses som et ideelt perspektiv - i sidste
instans, dvs ved konflikt om standpunkt, at da træder det
tilbage, og ind træder den aktuelle magt i sammenhængen til at
sætte sit standpunkt igennem, eventuelt via eksklusion af
modstridende standpunkter eJler parter fra sammenhængen. Den
kollektive supervision, kan der videre resoneres, bliver hermed
fonnel og egentlig et skindemokrati og derfor hellere
suspendere den i udgangspunktet, end at den suspenderer sig selv
ved kollektiv konfliktl
Eller også kan betingelserne, der stiller problemet om suspension
af kollektiv supervision, analyseres. Det er nemlig disse
betingelser, der ikke er tilstrækkeligt foregrebet som fælles
udviklingsbestræbelse.

Jeg skal se det første standpunkt som en følge af udfoldelsen af
en restriktiv logik, og det sidste standpunkt som et forsøg på at
overvinde dette.

KOLLEKTIV SUPERVISION OG RÅDGIVNINGEN SOM ARBEJDSKOLLEKTIV.

Konflikter kan ikke idag anskues som atypiske fOr arbejdsgrupper
overhovedet, og slet ikke for "behandlerkollektiver", idet disse
a priori opererer et styrkeforholdsfelt. Konflikterne md derfor
ikke kun anskues negativt. De er også at anskue som lærerige rnht
udviklingen af forskellige konfliktmodeller for praksisforan·
dring. Interne konflikter kan denned blive positive læreprocesser
i den grad de analyseres mhp forebyggelse og almengøreise af
deres overvindelses (be) greb. Og dette yder ogsA bidrag til,
hvordan arbejde med brugergruppens egne sociale konfliktsituatio
ner.

Der er dog det særlige ved interne konflikter i rAdgivningen
opfattet som arbejdskollektiv, at de altid vil stille spørgsmdl
ved kollektivet som sAdan, nAr det ~ som i dette tilfælde - ikke
hviler pA hierarkisk funderet magt. De eneste "magter", der har
været til stede, er de krav og forpligtigelse, som placeringen i
Studenterhuset - og her Universitetet og det omgivende samfund 
har stillet, og de færdiguddannedes etikforpligtigelse. Psykolog-
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Foreningens etikregler er da ogsa taget til sig som rådgivningens
mindstemål . vel vidende at de ikke gælder for studerende, men
som deres fundamentale perspektivgrundlag.

Omkring etikreglerne har der aldrig været konflikt - omend de
konkret har været bragt i anvendelse fra min side i to tilfælde,
hvor jeg har henholdt mig tiL at fortsat brugerarbejde fra
navngivne andre rådgivere på de givne prærni sser var uacceptabel.
Til gengæld har der været mange konflikter omkring krav og
forpligtigelser ifm Studenterhuset og rådgivningens bidrag
hertil. Det har nemlig altid været et, også dejligt slid at holde
fast i Studenterhusets berettigelse, idet dette kun kunne gøres
ved at huset udviklede sig ordentligt - men dette har ogs~

betydet at rådgivningen for at kunne udvikle sig selv, hele tiden
har måttet focusere på selve huset betingelser som også sine
egne. Arbejdet hermed er vokset i samme omfang som Studenterhuset
har udviklet sig og radgivningen er blevet mere og mere synlig
som arbejdskollektiv. Med Studenterhuset som åbent hus fra 1989
tager problemerne fOr rådgivningen imidlertid til: nu er det ikke
længere muligt suverænt at råde over de problemer, vi træder i
møde som rådgivningsgruppe. Og der opstår skismaet, hvordan
samtidig takle indgåen i rådgivningen og i Studenterhuset, og
omvendt.

Skismaet har haft mange former· men det er primært kommet til
udtryk i en aktivitetsmæssig deling af radgivningsgruppen i to
dele: en lille gruppe, aktiv begge steder, og med hovedparten af
brugerarbejdet, og en større gruppe, primært arbejdende meta
teoretisk med rådgivning. De to grupper er endvidere meget blevet
bærer af hver sin side i en for gruppen meget aktiv modsigelsen
mellem at være en åben alternativ rådgivning (den lille gruppe)
og et lukket klinisk kollektiv (den større gruppe). Der er
imidlertid ikke blevet stillet spørgsmAl ved selve eksistensen af
denne modsigelse i gruppen. Hvordan er den kommet til veje, og
hvad begrunder dens reproduktion?

Som modsigelse har denne været svær at arbejde med. Ingen af
parterne har endvidere kunnet se sig selv som kun stående i den
ene side eller den anden side. Og rådgivningens historie på dette
punkt er også historien om en mængde uafklarede personlige kon
flikter omkring samarbejdsrelationer, ogSå i det direkte
brugerarbejde, og en til tider voldsom strid om, hvilken retning
der fælles skulle sættes p~ konfliktovervindelse og arbejdsud
vikling både internt i rådgivningen og i Studenterhuset~S

problemstillinger, der som sadan har haft negativ effekt ift
brugerarbej det.
Betragtes selve modsigelsen, så er det meget en inder/yderside
problematik, der slås an: rådgivningen er nødt til udadtil at gå
lukket med sin information om brugerpersoner i rådgivningen, men
samtidig må rådgivningen når den vil være et alternativ til
eksisterende socialt-klinisk/terapeutisk arbejde være åben

9S Jvf her s.75-86 omhandlende rådgivningens historie i
"Regnbuen - konkret utopi", Forum Kritisk psykologi nr.8/1993.
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omkring virksomme problemstillinger, m~lsætningsprocesser og
deres begrundelse i mødet med den omgivende sociale kontekst.
Kravet til en løsning af modsigelsen er at kunne ga bevidst
reflekterende i grænsen, med den almene løsning for øje om
ophævelsen af Inder/yderside-problematikken gennem strukturel
sOcial udvikling af det, der betinger den - ellers reproduceres
den for kapitalismen almene mOdsigelse mellem samfundsmæssig
produktion og privat tilegnelse indenfor reproduktionsomr~det.Og
dette krav gælder for savel r~dgivningsgruppen som for de
involverede radgiverpersoner: de nødvendige opgaver og kon~likter

ma kunne tages fagligt alene, og hvor det er adækvat konfllktløs
ning pa overindividuelt niveau, der betyder tilstaelse af
rådgivningsmæssig/terapeutisk kompetence. Det omhandler altsa
hverken falde under det kollektive niveau, eller legitimere sine
handlinger gennem henvisning hertil, sider af samme sag:
ansvarsforflygtigelse. Til kompetence i professionel forstand
indenfor det socialt-kliniske felt hører mao den selvfølgelighed,
at den enkelte radgiver/rådgivningsgruppe skal kunne handle selv.
Kun herigennem er det agsa muligt at sikre - og det er det
vigtigste - at brugere af r~dgivningen ikke "bruges" som modelob
jekter for udviklingen af terapeutiske kvalifikationer. eller som
forsøgsobjekter for modeprægede terapeutiske ideer en
kvalifikationsmodel, der udover det uetiske hvad angår bruger
arbejde, også ikke bare er yderst problematisk i sin effekt mht
udviklingen af kvaliteten af terapeutisk kompetence, idet der
indlæringsmæssigt tages udgangspunkt i en rolleopfattelse,
hvilket ret beset er at lægge det (selv)manipulative til grund96

,

men også yderst negativ overfor undgaelse af respektiv ophævelse
af psykisk iatrogenesis.
Stillet op således bliver det imidlertid svært eller et slid for
nye aktivister at finde ind i r~dgivningens arbejde: man skal
faktisk på forhånd kunne udvikle sig og konkrete sager gennem
konflikter i et interessekampsfelt. Derfor gar nyes deltagelse i
rådgivningsarbejdet også over integration i arbejdskollektivet.

Modsigelsen mellem det abne alternative og det lukkede kliniske
er blevet diskuteret meget i radgivningen. Men fælleshandling
herpa har været sparsom, partikulær. Det samme gælder modsigel
sens substans, inder/yderside-problematikken: her har de senere
år rejst flere og flere væsentlige grænseegnsproblemer ift
brugergruppen, men udviklingen af konkrete handleprocedurer har
kun fundet sted på sub-kollektivt niveau: af de der direkte var
berørt af dem.

Jeg skal for det videre hæfte mig ved, at "Formkravet" - der
netop har med konkrete grænseproblemer at gøre· først kollek
tivt lader sig diSkutere og indoptage i r~dgivningens supervi~

sionskoncept, da supervisionsgruppeniveauet i begyndelsen af 1993
er under opløsning, og radgivningen er på vej tilbage til ud
gangspunktet med fællessupervision og gensidig supervision.
Opløsningen af supervisionsgruppeniveauet ~ der fra 1986 har

96 Jvf hertil F.Haug: "Erziehung und gesellschaftliche Pro~

duktion: Kritik des Rollensspiels", campus 1977.
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best~et af to supervisionsgrupper( et enkelt ~r af tre
omhandler, at mange gamle r~dgivere er gAet ud indenfor det
senere ~rf og at flere tilbageværende ikke mere er involveret i
det direkte brugergruppearbejde, men orienteret imod andre
socialpsykologiske og -strukturelle genstandsfelter.

Det kan umiddelbart synes at være et savn, at der ikke længere
indenfor r~dgivningsgruppener to {tre) supervisionsgrupper, der
selvstændigt kan arbejde, og dermed tilføre hinanden nye
perspektiver pa det fælles arbejde. Men jeg vil tillade mig at
være den sidste til at begræde dette - selvom jeg savner mange
gamle Regnbuerødder i arbej dskollektivet. Tvært ser j eg den
væsentligste ubegrebne konfliktakse i r~dgivningens historie som
bestående i effekterne af, at supervisionsgrupperne i sin tid,
endog af simpel tidsmangel, blev skabt uden at det skete bevidst
gennem det fælles arbejde med konciperingen af et selvstændigt
eget supervisionskoncept . Uden et fælles udarbej det supervisions ~

koncept er det da heller ikke muligt for supervisionsgrupper at
bidrage bevidst til hinandens arbejde. Der mangler et sted, hvor
man som kollektiv bestræbelse kan nå hinanden ~ og n~r man skal
det, skal "stedet" hele tiden bygges op p~ ny. De brugerproble
mer, der til erulVer given tid er repræsenteret i den ene eller
den anden gruppe, og det specifikke r~dgivningsmæssige arbejde
hermed, kan ikke kollektivt reflekteres ud fra en begrebet
fælleshed p~ sags lige perspektiver. Videnskabslogisk kan det
siges, at det for r~dgivningen eksisterende forhold mellem det
almene og det enkelte i dens særlige brugerproblemorientering
rives fra hinanden ift en bestemmelsen af, hvad der er specifikt
i dette eller hin konkrete brugertilfælde. Som sammenhængende er
det kun repræsenteret i den for brugerforløbet tilhørende
supervisionsgruppe. og dette tenderer at den ene eller den anden
supervisionsgruppes a.rbejde nærmest som generel sagsnonn kan
træde op i modsætning til den anden gruppes. S~ er der ikke en
fælleshed supervisionsmæssigt på dette særlige indenfor r~d

givningsgruppen det for en typisk brugerproblemstilling
konkrete forhold af alment og enkelt - så vil det specifikke
forvekles med det sags ligt særlige, n~r supervisionssager
kOllektivt diskuteres. Der snakkes simpelt hen forbi hinanden,
idet niveauet hvorpå man kan mødes er uudfoldet! Og som uudfoldet
vil det implicit blive bestemt af den aktuelle problemorien
tering, der p~ et givent tidspunkt eksisterer for den ene eller
den anden supervisionsgruppe. Dette gør igen rAdgivningsgruppen
meget stirbar over "ophobninger" af den ene eller anden slags
brugerproblemer i den ene eller den anden supervisionsgruppe. Som
kollektiver det ikke muligt fælles formidlet at reflektere, at
en supervisionsgruppe har en given problemorientering givet netop
disse bestemte sagslige brugerproblemer i sig; og dette tenderer
sA i anden omgang til - hvis der ikke stoppes op og spørges til
hvor sagen egentlig blev af - at det interpersonelle niveau for
samarbejdsforhold vil blive mere fremtrædende som focus for
terapeutisk intervention, uden at dets nærIlIere status ift sagen
samtidig lader sig gyldiggøre.

Samler jeg op på ovensttiende analyse. sti må jeg konkludere, at
konceptet om kollektiv supervision selv er kommet stridbart til
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veje. Nok lå det oprindeligt som kollektivt ansvar for hver
enkelt inVOlveret i brugerarbejde, men da rådgivningen i sin tid
nedsatte supervisionsgrupper til varetagelse af en større
kvantitativ brugerrnængde, at da skete det uden at der blev sat
særskilt focuS på, hvad et sådant supervisionsgruppeniveau gør
ved arbejdskollektivet. Her ligger så agsA betingelsesgrundlaget
for, at rAdgivningen ikke som daværende kollektiv internt kunne
overvinde modsigelsen mellem at være en åben alternativ råd
givning og et lukket klinisk kOllektiv: modsigelsen var struk
turelt til stede som supervisionsgruppestruktur uden tilsvarende
kategori el t koncept.
Det skal her tilføjes, at lige så velkornment supervlslons
gruppeniveauet har været for nye i gruppen - det er lettere at
overskue en lille gruppe med et afgrænset arbejdsfelt - at lige
sA uvelkomment m<1 det siges at have været for arbejdskollektivet,
idet det muliggjorde eller lagde op til en kun delvis ag
modsigelsesfuld integration i kollektivet, fremfor en almen. Nye
har så at sige i forhold til brugerarbejdet kun kunne integrere
sig partielt i forhold til selve arbejdskollektivet, idet der~s
kollektive integration primært er gået igennem deres supervl~

sionsgruppe. Det har omvendt pga supervisionskonceptet mangelful
de udvikling været muligt for nye rådgivere at koble sig på råd
givningens terapeutiske arbejde, uden samtidig at have udviklet
sig ind i arbejdskollektivet som sådan. Nye er s<11edes blevet
stillet alene med det at handle i et ubegrebet styrkeforholdsfelt
også direkte indenfor rådgivningsgruppen. og dette kan det ikke
kræves. at man kan på forhtind! Konceptet om kollektiv supervision
må dog ses som forudsætningen for, at det kan lade sig gøre - men
det kræver sti også, at der kan arbejdes ureduceret med det, også
organisatorisk.
Som sådan har r<1dgivningens organisationsforJJl, hvor supervisions
gruppeniveauet arbejdsmæssig har været en blind virksom plet,
medvirket til, at det er blevet yderst konfliktende at koble sig
på det samlede arbejde. Og det er blevet endnu sværere i samme
grad som arbejdet er kOmmet til at hvile på internt udviklede
terapeutiske koncepter, idet disse pga deres nænnes t lokale
indbundethed i de enkelte supervisionsgrupper ikke har kunnet
bearbejdes pti det kollektive niveau, der blev antaget at være til
stede, uden at dette reelt var tilfældet på kategorielt niveau.

Som nævnt er der idag kun en supervisionsgruppe til stede i
rtidgivningen. Men denne kan dog sagtens løbe ind 1 lignende
problemer som beskrevet ovenfor ift selve rådgivningsgruppen som
arbejdskollektiv - hvis alts<1 ikke ovenstående tages in mente.
Dog vil konfliktaksen blive flyttet til det vertikale niveau,
fremfor den hidtidige horisontale, som problemer mellem r<1d
givningsgruppen og arbejdskollektivet som helhed.
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9: REGWBUEW SOM IWSTITUTIOW.

Situationen i Regnbuen er idag, at der antalsmæssigt er under 10
aktive personer tilbage. og heraf er kun de fire direkte in
volveret i brugerarbejdet. Sådan har det dog også været i andre
perioder - sorruneren 1986 og vinteren 1988-89 - men for nærværende
har dette ført til den beslutning, samtidig da supervisions 
gruppeniveauet blev opløst, og der således kun er en supervision
gruppe tilbage, at de ugentlige fællesmøder i Regnbuen skiftevis
bruges til direkte rådgivningsr~lateret arbejde og til bredere
social-psykologisk, kritisk psykologisk og sociologisk teori og
praksis. Der er således aktuelt to arbejdsniveauer til stede: et
rådgivningsmæssigt niveau og et niveau for en kritisk psykologisk
bevægelse.
Rådgivningen er med denne sidste forandring nærmest tilbage til
sit udgangspunkt, omend der i modsætning hertil ligger en
dokumenterbar praksis at bygge videre på. En sådan bevægelse
tilbage til sit udgangspunkt er dog kun i sig selvet problem i
den grad, at der ikke sker noget, der forandrer, og i sarrune grad
som bevægelsen ikke selv gøres m~d. Jeg skal lade Marx komme til
orde: "Et~ optræder først selvstændigt i det øjeblik det
står på egne ben, og det står først på egen ben, i det øj eblik,
det skylder sig selv sin egen tilværelse!? Faktisk IDA en sådan
bevægelse ses som psykologiens væsen, og som forudsætningen for
den bevidste initiering af kvalitative udviklingsspring, hvilket
dog kræver at man kan slippe sine egne indre forudsætninger som
de ydre midler og betingelser, de i starten var. Dette rejser
nogle nye problemer, som jeg skal afslutte med at gå ind. Men
fremfor at spå skal jeg diskuter~ nogle mulige alternativer, som
disse problemer kan bevæge sig igennem.

Samlet kan det dog allerede siges, at med de resultater som dette
dokllillentationsarbejde har fremvi.~t, så underbygges betYdningen og
relevansen af at fortsætte det allerede eksisterende arbejde med
udviklingen af det hidtidige p~rspektiv om opbygningen af en
psykologisk funderet rådgivningsstreng som parallel - og som
alternativ ~ til psYkiatrien.

1.

Som det første alternativ kan der holdes fast i denne nuværende
struktur. Det kræver, at niveaUet for en kritisk psykologisk
bevægelse generelt fungerer ud fra sit eget overindividuelle
subjekt - og ikke kun på basis af brugerarbejdets problemstil
linger. samtidig fordrer denne struktur, at det rådgivnings
mæssige finder sin distinkte plads og arbejdsdelte funktion i den
overindivid~ellekritiSk psykologiske praksis. Udgangspunktet vil
hermed stadlg være - og det er det væsentligste - den ureducerede

97 K.Marx, s.82 i "Økonomi og filosofi", i V.Sørensen: "Karl
Marx. økonomi og filOSOfi. Ungdomsskrifter", Gyldendal 1973.
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personlighedspsykologiske opgave om omvæltning af de samfundsmæs
sige beting~lser, der skaber eller vedligeholder medmenneskelig
psykosocial nød, tvang og konflikter. Og som udgangspunkt
betragtet er dette ret beset den proletariske problemstilling,
som Marx har bestemt stlledes: "Mens de flygtende livegne således
kun ville udvikle deres allerede forhåndenværende eksistensbe
tingelser frit og gøre dem gældende og derfor i sidste instans
kun nåede til det frie arbejde, må proletarerne (min frem
hævelse). for at gøre sig personligt gældende, ophæve deres egen
hidtidige eksistensbetingelse, der tillige er hele det hidtidige
samfunds eksistensbetingelse, arbejdet. De befinder sig derfor i
direkte modsætning til den form, hvori samfundets individer
indtil nu gav sig et totalt udtryk, nemlig til staten, og de må
omstyrte staten for at hævde deres personlighed,,98. Retningen i
det rådgivningsmæssige arbejde bliver ud fra dette at almengøre
brugerarbejdet i kollektivgruppemæssig fagpolitisk praksis,
således at der handles af Regnbuen generelt socialpolitisk.

Gøres bevægelsen fra udgangspunkt til det nuværende arbejde med
kan der endvidere gøres to erfaringer: for det første, at der
hvor arbejdet i rådgivningens supervisionsgrupper ikke er blevet
grebet i perspektivet kollektiv supervision, at der har der ikke
kunnet ske en almengørelse af brugerarbejdet. For det andet at
arbejdet i rådgivningen kollektivt begynder at gå skævt, da man
ikke sætter sig for at løse det horisontale samarbejdsforhold
mellem SUPervisionsgrupper (som brugerarbejdets egentlige
subjekter) og rådgivningen set som arbejdskollektiv en
udviklingsopgave der som nævnt villet have krævet udfoldelsen af
det kollektivt supervisionskoncept på fællesmødeniveau som
forudsætning for etableringen af og arbejdet mellem de distinkte
supervisionsgrupper. Det må derfor også tages med, at en
eventuelt fremtidig indførelse af et supervisionsgruppeniveau
agter de hermed forbundne særlige problemer.

Det kan endvidere gøres gældende, at Regnbuen som rådgivning nok
er tilbage til sit udgangspunkt, men den er samtidig vokset
igennem det alternative heri: der er på de væsentligste områder
en meget formaliseret omverdenskontakt, der bevæges gennem
kollektive målsætningsprocesser; og der er en kontinuitet i
brugerarbejdet , der bærer, og som udvikler sig på si t eget
gnmdlag, på internt udviklede typiske brugermulighedstyper.
Samtidig - og dette er en tragiSk betragtning - har rådgivningen
en funderet kompetence på mange distinkte områder, som af
tidsmangel ikke kan tilbydes berørte, selvom vi ved at de næppe
har andre steder at gå hen, og selvom vi ved, at et arbejde med
at vende problemet i en konstruktiv og overflødiggørende retning
kun er et spørgsmål om en specifik løselig og afgrænset arbejds
opgave.

p~ eet punkt er der imidlertid ikke sket forandringer i råd
givningens bevægelse fra udgangspunkt og til (bage til) grund
laget: rådgivningen er en frivillig aktivitet for involverede
rådgivere, der lever af lønarbejde, arbejdsmarkedsydelser eller

98 K.Marx: "Den tyske ideologi", s.99, Rhodos 1974.
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Su for arbejde/studier til anden side, og en gratisrådgivning for
berørte brugere. Som i sin start overlever rådgivningen af sit
politiske perspektiv, og den lever i kraft af de erfaringer, der
er blevet givet videre fra tidligere forsøg pA at bryde med de
bestående forhold, hvor virkeligheden bliver til system og
mennesket til dets træl. Den lever også af at være en protest og
opgør mod den blinde vOJd, der idag tilføres den menneskelige
psyke, idet der ser en verden, der bare bliver mere og mere
barbariSk omkring os - og en armod, der præger så dybt ethvert
sind på sin vej. Den lever samtidig af de traditioner, der er
indenfor området - marxisme, kritisk psykologi i teori og praksis
- og af sin praksis, ikke med at skubbe traditionel psykologi ud
af sit rum, men på videnskabelig vis at søge at overvinde
problemerne i såvel dens betingelsesgrundlag som i dens restrik
tive indfangethed i de borgerlige fonners naturlighed som a
priori menneskelighed.
Skal rådgivningens arbejde drives kvalitativt videre må der
derfor sættes af fra dette punkt om frivilligt gratisarbejde. Det
er det, rådgivningen skylder sin egen eksistens. Dette IDA - for
udvikling - hives med op i en ny betydningsorientering i tid og
rum, uden at det samtidig grundlæggende ekskluderes som tilgang
og samarbejdsrelation til rådgivningsarbejdet. I dette om
drejningspunkt ligger også det konstante pres om at skulle kunne
arbejde med stadig flere og mere komplekse sager, hvilket skaber
et skisma både for rådgiver og brugerside: fra brugerside er der
spørgsmålet om vores motiver til at yde gratisarbejde for netop
den, det kommer til at angå; fra rådgivers ide er det opslidende
at indgå i et totalmiljø, når ens grundlæggende virksomhed er
bestemt via lønformer til anden side. Og dette peger tvingende
henimod et andet alternativ, end bare at fortsætte hildet det
nuværende udgangspunkt som grundlag.

2.

Udgangspunktet for det andet alternativer retskravet:

- Fra et brugergruppestandpunkt må det være sådan, at man har ret
til uden økonomisk verderlag at få tilbudt den nødvendige støtte
ved psykosocial nød, tvang og konflikter, og at støtten er
kvalitativ i sin indfaldsvinkel, udformning og gennemførelse.
Dette kan ikke siges at være tilfældet, når aktiviteten indenfor
det social-kliniske og terapeutiske arbejdsfelt betragtes
generelt. UtrOligt mange - og signifikant flere de seneste år 
går forgæves i forsøg på at blive tilbudt relevant problemløs
ningsstøtte, og stærkt mange går endog videre med mere skærpede
problemer efter fejlslagen støtte. Generelt er tendensen i
støtten endvidere arbejderklassefjensk99 og stærkt kvindeunder
trykkende. Udbygningen af distriktspsykiatrien må endvidere siges
at skærpe dette. Som rådgivningsgruppe har vi imidlertid selv
gennem årene måttet afvise henvendelser i hundredvis - og det på
trods af at vi bevidst har valgt ikke at gøre os synlige som
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psykologisk behandlerkollektiv.

- Fra et behandlerstandpunkt kan det gøres gældende, at der er
udviklet en erfaringsfond i rådgivningen, der indiskutabelt peger
mod, at der ligger objektiverbare almene koncepter for et
kvalitativt løft af selve arbejdet med menneskelige problemer i
deres sociale, kliniske og terapeutiske egenart. Men også at
denne erfaringsfond indenfor de nuværende rammer tyndes ud med
ethvert nyt generationsskifte i rådgivningen. En løsning herpå er
perspektivet om en formaliseret lønformsstruktur med udgangspunkt
i arbejdet selv, således at rådgivningsmæssig virksomhed også
bærer lønarbejdet som sit eget udkomme.

umiddelbart stiller dette alternativet institutionsperspek
tiv 1QO op for rådgivningen. Og spørgsmålet er hvordan det kan
lade sig gøre, samfundsøkonomisk, og hvordan det gøres uden at
miste det, der er rådgivningens styrke.

Betragtes brugergruppen vil det være nærliggende at holde såvel
staten i henhold til en finanslovsbevilling for støtte til
studerendes problemløsning, universitetet i henhold til den
videnskabelige videreudvikling af området, og Københavns Kommune
i henhold til byens voksende menneskelige marginaliserings- og
udstødningsprocesser, fast i, at de står med et samfundsmæssigt
ansvar for at bringe de perspektiver for problemløsning, der med
denne dokumentation er fremlagt. videre.

Betragtes Regnbuen som organisation vil det være sådan, at
interessen i at ville og kunne indgå i en lønformsstruktur kun
kan komme fra de i arbejdskollektivet, der ser sig selv som part
af rådgiversubjektet. Da det alment ikke kan være sådan, at man
kvalificerer sig på andres arbejde eller arbejdsmæssig lever af
andres udkomme, bliver lønarbejderstrukturen en struktur for råd
givningen og ikke for arbejdskollektivet. og i den grad andre
niveauer og projekter i arbejdskollektivet også med tiden selv
lader sig koncipere som arbejdsduelige, så bliver en lønforms
struktur samtidig tilgængelig her.

Overgangen fra frivilligt gratisarbejde tillønformer på basis af
alternativ psykologisk rådgivning rejser umiddelbart problemet
om, at rådgivningen skal kunne handle i et økonomisk styrkefor
holdsfelt. Og på god opportunistisk vis klarer de aktuelle
systemsatte konkurrence- og instrumentalforhold typisk dette ved
enten at nedblænde sin politiske profil eller skabe denne i den
givne magts billede om at ville være dennes forlængede arm. En
sådan, fra en gruppes side, samfundsmæssig uærlig måde kan ikke
vælges. Til gengæld kan der direkte argumenteres for, at
lønfonnsstrukturen skal være solidarisk, ellers kan det kOllekti
ve supervisionskoncept og de opnåede resultater ikke fortsat
realiseres. Og dette peger hen på væsentligheden af kravet om
økonomiske og faglig autonomi indenfor gruppen, idet rådgivnings-

99 Jvf R.Eliason & P.Nygren: - "Psykiatrisk virksomhet
Prisma 1981; - "Narstudier i psykoterapi", Prisma 1983.

Il! ,
100 For et anvendeligt institutionskoncept, se

"Strukturudfoldelse og organisationsfænomen" ,
Institut nr.6/1989.

Tom Broch:
Sociologisk



69

gruppen i sit perspektiv rntl: hvile pc1 sAve! færdiguddannede
psykologer som psykologistuderende. Antallet af personer kan
diskuteres, men gruppen ~ være af en sc1dan størrelsesorden, at
der er mulighed for intern faglig autonomi pA omrc1derne:
radgivningsarbejde (herunder udadgc1ende netværksarbejde) ,
forskning, og formidlings- og undervisningsarbejde indadtil som
udadtil.
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BILAG 2

OVERSIGT OVER TERAPEUTISK .AR.BEJDE I
EN9 _,o

30

,
7/S Voldtægt Psykologiseret i to

omgange.

GIVNINGEN REGNBUEN,

STUDENTE:R.HUSET V/ KØBENHAVNS UNIVERSITET- PARlO l , l/F Parforholdsproblemer.

Perioden 29.10.1986 - 31.12.1992

Henvist fra ung
domsrådgivning
/ Forløbet stoppes
i enighed pga præ
misdivergens •

Skændet/systematisk
mishandlet person,
lige fra tidligste
barndom. Tvangsme
dicineret.
/

Tvangsindlagt
retapsykiatrisk
patient, der mener
sig dømt på falsk
grundlag - hv ilket
viser sig at være
riqtiqtl
/ Det terapeutiake
arbejde indbefatter
alt: besøg på psy
kiatrisk afdeling,
familiearbejde,
hjemmebesøg, advo
katkontakt og Pati
entklagenævnet.
Forløbet afsluttes
efter 33.samtale.
Yderligere 7 samta
ler 3/4 år efter.

Fader selvmord; psy
kiatriseret; tera

peutiseret.
/ Forløbet stoppes
af bruger: kommuni
kationstomhed •

Social arbejds
mæssig og familie
mæssig - udstødning
under opsejling.

"Af gode grunde
psykotiak"

Låst fascination

Borderline

Krisetilstand

Svigt/
kognitiv
dissonans

27/S

6/S

U/F

5/F

28,5

So

132

58,S

25,5

"39

"19

"'0

"SS
"17

EN15

EN13

EN14

EN12

ENll

Kreativ arbejdsløs
/ Forløbet er igang
men fastlåst, da
jeg inddrages. Af
spændingsarbejde.

Enl ig mor med en
lang behandlings
historie bag sig.
/ på anmodning et
afspændings- og
massageforløb og
slut.

Hjemløs.
/ socialcenterar
bejde.

Har gået til psyki
ater uden resultat.

--

Særlige bemærkninger
om bruger.

/ om forll/.lbet

Mang. selvværd/
stærke krops
spændinger

Diskrimination.
paykosomatiske
gener

"Væk fra verden"

Henvist af kæreste.
/ Forløbet kom al
drig riqtiqt igang.
Bruger dropper ud •

Parforholdsproblemer

Krise

Voldelig

psykoaomatiske
problemer

Depression

Kerne
problem

,Is

6/S

l/S

l3/F

'/F

13/5

Gensidig
super

vision
med færdiguddannede!

med ,!l.tudarende

6

',5

S

19,5

12

28,5

25,5

Konfron
tations
timer
i alt

Antal
samtaler

_.
_,3

••
_19

-

_,7

"6

periode

ENS

EN7

EN6

EN5

PAM

EN3

EN'

ENl

Bruger

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

ENKELTFORLØB:
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ENiG - EN24

_,722 33 7/F Incest Socialt rnarginali- 25,5 6/F Mangl. selvværd Enlig !
seret. med mis rugsproble

matik i en social
intriges ituat ion... / Bruger dropper ud,

EN17 d. det sociale

10 IS 3/F Familieproblemer begynder at fungere.

/ Mand og barn
inddrages i dele af

~'S
forløbet. EN25

22,5 3/F At være mor Ufaglært enlig mor

EN18 _. / Forløbet følges

6 2/F Social afmagt op med et særskilt
afspændings forløb.

ENi9
"20

EN26
_693. 16/S Psykosetruet Socialt marginal i- 103,5 20jF psykosetruet Tidligere tvangs-

seret. pSYkiatriseret.

/ Ud over direkte / Periodevis arbej-
konfrontation, s! de med afspænding.
også netværksarbej- ...de. Psykolog-erklæ- EN27
rings arbejde i 6 Angst Alternativt miljø,
flere omgange. Der presset af syste-
kommer et uddanne1- met. Henvender sig
sesforløb i stand. med ønsket om af-

spænding.

EN20

~
EN28
~29 13,5 3/F Selvdestruktiv Arbejdsløs 3 Parforholdskrise

• med restriktiv
amLliebinding. G!r "11p! dagcenter. EN29

~/ Afbrydes da bru- 16,5 Angst
ger Ur plads på
daghospital. / Inddragelse af

afspænding og af

EN21

~'S
faglig vejledning.

22,5 skizofren

_27~ EN 30
'u af psykosen" 40, S 9/F Borderline Socialt marginali-
/ I forløbet stødes seret, samt proble-
der på "uhyrlig- matiske familiefor-
heds-angsten"; her- hold.
efter mange tele-
fon"konfrontatio- EN31 _.
ner", men bruger 6 psykosetruet Socialt marginal i-
dropper ud. seret, kreativ

kunstner.

EN22 _IB
EN32

"223' Angst Incest prOblematik, 33 Psykisk sammenbrud
der var bearbejdet
/ Et afspændings-
og masssageforløb. EN33

"30
_ mor i alter-'S 15/S Stofmisbrug

~-EN23 .. or ø e starter

8 12 2/F Historieløshed Udlænding, socialt med en kold tyrker,
marginaliseret. som Regnbuen står

bi ved; inddragelse
af afspænding/mas-
sage; diverse hjem-
mebesø
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Forladthed/ . Problematisk f~i-_"14 lie- og livSh~stO.

EN34
2l

låst fascinat~on
rie; mode~ selvmord,
pSi'kiatr~seret.

"40 Tilpasning 7 Bruger er i p~ri:

EN35 60 20/5

oder psykot~sk,

hjemmebesøg.

~2' Afmagt/
l.ost itut ionssvl.gt

EN36
42,5 10/5 ..

Kvinde fra stærkt
patriarkalsk hjem;
psykiatriseret i 17
års alderen.
/ Er taget ud af
gruppeterapien i
Regnbuen til en
keltforløb cen
treret omkring af
spænding/massage.
Forløbet nærmer sig
sin afslutning.

~rkom
met igennem den
mest vanskelige
fase: der kan og
tør føles formid
let.

Udlænding;
tvangspsykiatri
seret.

~
udstødt.
/

Historieløshed

At leve i skyggen

Diskrimination

Kognitiv dis
sonans

Diskrimination

Kulturel inte
grationskon
flikt.

Lyløs

6

s/s

11/S

24

9

22,5

37,5

42

27

33

"16

~25

_'B

_6.,5

"IB
""2

EN4B

EN49

EN47

EN46

EN45

EN44

EN43

~eget proble
mat~sk familiebag
grund; totalt låst
fast; psykologi
seret.

~
tisk. Diverse soci
alcentermøder, samt
familie- og net
værksarbej de.

psykiatriseret.
obs. for skizofreni.
Ønsker at komme ud
af psykofarrnacabrug.
I Periodevis ind
dragelse af afspæn
ding; hjemmebesøg
pga overfald.

Psykiatriseret
I Intervention
overfor uddanne1
sted. Psykolog-er
klæring.

Marginaliseret;

~af
spænding i forløbet,
samt fællessamtaler
med moder.

psykosetruet

Social integra
tionskonflikt;
Psykosomatiske
problemer.

psykose(truet)s/s

s/s

s/s

45

35,5

60

_3D

~23

_40EN42

EN41

EN4D

EN37 "47 70,5 Skin9yge

EN38 - 17 25,5 Livet som en film

EN39 "19 28,5 En skygge af liv
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ENS Q

ENS!

_,7
25,5

7,5

7

Social integra
tionskonflikt

Psykosetruet

Problematisk fami
lie- og livshisto
rie; psykologiseret
i to omgange.

B

GRUPPEFORLØB,

GRUPPE Al

Gruppeterapi ud fra emnet "Selvtillid" (Det er et aftenskolehold. der opsøger Regnbuen
for at fortsætte):

Perioden 5.8.87 - 23.2.88: - S gange af 3 timer og 10 gange af 2 timer.
- antal deltagere 7 personer

Gruppen gik videre som basisgruppe.

EN52
22,5 Diskrimination

/ Primært et af
spændings-/massage
forløb. Konfrontationsgange: 15 gange

Konfrontationstimer: 35 timer.
Gensidig supervision: 15 gange 2 timer 30 timer.

Problemafklaringsgruppe, opstartet 4.5.1988, for at lette brugerpresset. Pet første
år er tidsrammen 2,5 timer, herefter 2 timer pr uge. Gruppen har kørt med skiftende
co-terapeuter, studerende som færdiguddannede, fra Regnbuen.

GRUPPE 8)

ENSJ "4 4 2/F OveransvarJ Barn So-
cialcenter truerii anbitnzelsej
b n, Ul s~ ua
tion totalt fejl
vurderes af social
center. Derfor ta
ges der over fra
Regnbuens side.

8ruger

Gl

Periode Antal
gange

34

Kerne
problem

Manglende selvværd.

Særlige
bemærkninger

Psykiatriseret.
1 Udtalelse til so.

EN55 "2 3 Forladthed

EN56 "l 2 Sarornenbrud

Gensidig supervision i 31 forløb:
med færdiguddannede i 15 forløb: 91 t

- med studerende i 16 forløb: 154 t

I alt for enkeltforløb:

Går senere ind i
enkeltforløb i Reg
nbuen.

Bruger er i starten
medicineret.

Går senere ind i
enkeltforløb i
Regnbuen.

Går senere ind i
enkeltforlØlb i
Regnbuen.

Suppleres med sam
tale med ægtefælle.

Inddragelse af
afspænding.

--
psykisk sammenbrud.

HistorielØlshed.

Krise

Fader selvmord

Angst

Biografisk
diskrimination.

At være levende død.

Indlært hjælpeløshed.

Mordforsøg fra ægtefælle.
Psykosomatiske gener

Låst fascination.

_I14

19

23

52

11

10

4B

60

25

24

10

Gll

G12

GlO

GB

G4

GS

G7

G2

G9->EN45

G6

G3->EN29

Udlænding.

Psykologiseret i to
omgange.

Psykiatriseret;
terapeutiseret. Er
i venteposition til
ny psykiaterhenven
deise.
/ Per er kun res
sourcer til samtale
hver 14.dag. Da
psykiatermulighed
opstår, tages den
ne.

245 timer

1583,5 timer

1030 gange

Psykosetruet2l

Konfrontatiansqange:

Konfrontationstimer:

EN54
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I alt for gruppe B:
------------------------------------------------------------------------------------

I alt for gruppe A og gruppe B:

417 timer

120,5 timer

196 gange

115 t

gruppe A: 15 gange
gruppe B: IBI gange

- gruppe A: 35 t
gruppe B: 382 t

Gensidig supervision:

- med færdiguddannede: 5,5 t
- med studerende: 85 t + 30 t

Konfrontationstimer:

Konfrontationsqange:

Bruger har psykia
terhenvisning, men
vil gerne se hvad
Regnbuen er for
noget. Vælger Regn
buen fra.

Anden gang glemmer
bruger aftalen.
Dernæst sygdom.
Herefter aflysning
fra Regnbuens side.
Forløbet kommer
aldrig igang.

Psykisk isolation

Bulimia

Tabt troenl

l

,

GI'

GIS

GI'

Konfrontationsgange med 15 brugers: 181 gange

Konfrontationstimer: 382 timer
- 40 gange å 2,5 timer 100 t
- 141 gange li 2 timer = 282 t

Gensidig supervision: 90,5 timer
- med færdiguddannede: 11 gange å 0,5 time = 5,5 t
- med studerende: 170 gange å 0,5 time = 85 t



BILAG 3. 2

OPGØRELSE AF RESSOURCEFORBRUG I RÅDGIVNINGEN SÆRSI\ILTE DATA:

REGNBUEN.
a) Fællesmødetid ialt: 864 timer

Perioden 29.10. 86 - 31.12.92 Ordinære fællesmøder: 720 t
Supplerende fællesmøder: 144 t

b) Konfrontationstimer i alt: 1995,5 timer

GENERELLE DATA: Konfrontationstimer i 56 enkeltforløb og 2 parforløb: 1583,5 t
Konfrontationstimer i 2 gruppeforløb; 412,0 t

Konfrontationsgange i alt ~ 1226 gange.
enkeltforløb: 1030 gange

- grupper: 196 gange

Fællesmøder: 240 møder / 720 timer.
- ord~nære fællesmøder (onsdage) pr år = 42 gange å 3 timer
- periodens længde = 6 år 6 uger
- fravær, sygdom mv = 12 gange over hele perioden

Antal ersoner i ennem råd ivnin en i alt - 78 ersoner.
- ~ en eltforløb: 5 personer
- i parforløb: to par/4 personer
- i grupper: 22 personer
- både i enkeltforløb og gruppe (gengangere): 2 personer
(- antal personer inddraget i familie- og netværkssamtaler er ikke opgjort,

men et skøn er 30 personer)

Udvidet gruppesupervision (med stud.psyk. og cand.psych.)
- i snit to eftermiddage årligt å 3 timer: 36 t

697,5 timer

Fællessupervision (med stud.psyk. og cand.psych.): 48 t
- 6 sager å 3 timer = 18 t ----
- øvelsesgange: 10 gange å 3 timer = 30 t

Gruppesupervision (med stud.psyk. og cand.psych.) i 246 uger å l time: 246 t
med 4 deltagere i l time pr uge 3 år og 6 uger = 126 t -----

- med over 4 deltagere i l time pr uge i 3 år ~ 120 t

c) Supervisionstimer i alt:

Gensidig supervision med færdiguddannede: 96,5 t
- i 15 enkeltforløb: 91 t ------
- i 2 gruppe forløb: 5,5 t

Gensidig supervision med studerende: 269 t
i 16 enkeltforløb: 154 t

- i gruppeforløb: 115 t

96 t
Supplerende fællesmøder: 22 møder / 144 t

l faglig weekend om aret: 6 ar å 2 dage å 8 timer
- l faglig dag om året: 6 år å B t = 48 t

d) Forberedelse til konfrontationstimer 09 skrivning af forløbsnoter: 1324 timer
Supervisionsfællesmøder: 6 møder / 18 timer.

6 sager a 3 timer enkeltforløb:
gruppeforløb:

1030 konfrontationsgange å l time = 1030 t
196 konfrontationsgange a l,S time = 294 t

e) Ekstern brugertid: 230 timer

Hjemmebesøg, besøg på institution/socialcenter/advokat, samt erklæringer

f) Interne oplæg: 984 timer

Diverse oplæg og fællesmødeforberedelse: 4 timer pr uge i 246 uger

g) Rådgivningsrelateret tid til Studenterhuset: 492 timer

Husmøder mv: 2 timer pr uge i 246 uger
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3

TID I RÅDGIVNINGEN REGNBUEN, SPECIFICERET UD FOR SÆRSKILTE PERIODER.

•AMLET FORBRUG AF TID I REGNBUEN OVER 6 AR OG 6 UGER (punkt a-g): 65B7 TIMER l: PERIODEN 1.2.1989 - 31.8.1989 •

ANSÆTl"ELSESSTED: INSTITJT FOR SOCIOLOGI I 37 TIHBR PR UGE.

FORB~G AF TID I SRIT PR ÅR: 1080 timer Praksistid i Regnbuen: 24 uger.

FORBUG AF TID I SNIT PR UGE:

. SUPERVISION I SNIT PR UGER:

27 timer

246'uger å 2,8 timer

Punkt a: Ordinær fællesmødetid: 23 gange J timer'" 69 timer
Supplerende fællesmødetid: weekend og faglig dag = 24 timer

Punkt b; Konfrontationgange/tid: 94 gange a 1,5 t og 24 gange A 2 t '" 189 timer
Punkt c: Gensidig supervision: 20 t

GruppesupervLsionsgange: 24 gange å 1 time", 24 timer
Udvidet supervision: 1 dage å J t = J timer
FælleBBupervision: 1 sag A J t = J timer

Punkt d-g: ForberedelsE', markarbejde, organisation: 147 t + 144 t 291 timer

Tid relateret til Regnt'uen: 623 t = 26 timer pr uge.

Supervision i alt: 50 timer = 2 timer pr uge i 24 uger.

2: PERIODEN 6.2.91 - ~9.2.92.

ANSMTTELSESSTEO/ARBEJD,s,STEO: RÅDGIVHINGSGRUPPEN REGNBUEN / 37 TIMER PR UGE.

Punkt a:

Punkt b:
punkt Cl

Punkt d-g:

Ordinær fællesmødetid: 43 gange å 3 timer'" 129 timer
Supplerende fællesmødetid: weekend og faglig dag = 24 timer
Konfrontationgange/tid: 335 gange å 1,5 t og 45 gange å 2 t 594 timer
Gensidig supervision: 70 timer
Gruppesupervisionsgange: 45 gange å 1 time ~ 45 timer
Udvidet supervision: 4 dage å 3 t = 12 timer
Fællessupervision: 2 sager å 3 t '" 6 timer
Interne øvelsesgange: 10 gange å 3 t ~ 30 timer
Forberedels~, markarbejde, organisation: 463 t + 270 t :: 733 timer

Tid relateret til Regnbuen: 1643 t :: 37 timer pr uge

Supervision i alt: 163 timer = 3,7 timer pr uge i 45 uger.

3: PERIODER 1.3.1992 - 30.9.1992.

ANSETTELSESSTED: INSTI1'U"l' FOR KULTURSOCIOLOGI / 37 TIMER PR UGE.

Praksistld l Regnbuen: 20 uger

290 timer

346 timer

• 2 t

:: 57 timer
8 timer
og 20 gange

timer
dag '"
1,5 t

Ordinær fæ11esm~detid: 19 gange å 3
Supplerende fællesmødetid: l faglig
Konfrontatiolgange/tid: 166 gange å
Gensidig sup~rvision: 33 timer
Gruppesuperv.',sionsgange: 20 gange å l time:: 20 timer
Udvidet sup,,=..:vision: 1 dage å 3 t :: 3 timer
Fællessupervision: l sag å 3 t = 3 timer
Forberedelse, markarbejde, organisation: 226 t + 120 tpunkt d-g:

Punkt b:
Punkt C:

Punkt a:

Tid relateret til Regnbuen: 760 t :: 38 timer pr uge

Supervision i alt: 59 timer ~ 2 timer pr uge i 20 uger.

http:29.2.92


s

II PERIODERNE 29.1D.86 - 31.1.89; 1.9.89 - 5.2.90; samt 1.10.92 - 31.12.92.

dtGABISATIOR: RAooIVNIHGSGRDPPEH REGNBUEN

'rak.istid i Regnbuen: 157 uger

'Unkt ar

'unkt bl
'UnJtt Cl

'Unkt d-q:

Ordinær fælleamødetid: 465 timer
Supplerende fællesmødetid: 88 timer
Konfrontationgange/tid: 435 enkelt-, 107 gruppegange
Gensidig supervision: 242,5 timer
Gruppesuperviaionsgange: 157 timer
Udvidet supervision: 18 timer
Fællessupervision: 6 timer
Forberedelse, markarbejde, organisation: 718 t + 942 t

92:;,5 timer

1660 timer

~id relateret til Regnbuen: 3558,5 t = 23 timer pr uge

iupervision i alt: 423,5 timer;;; 2,7 timer pr uge i 157 uger.



BILAG 4. 2

K~ALITATI~ ANALYSE AF TERAPEUTISK ARBEJDE :I ENKELTFORLØB:
REGNBUEN _

al bJ cJ d/e) Summa:

Der er gjort vurderinger på to områder:

For det første på området af 8 basisrnål, der bestemmes således, hvor rækkefølgen er det
eksistentielle (a), det individuelle (bl og det mellemmenneskelige (c):

Dette bilag gLver en oversigt over de forandrings- og udviklingsprocesser, der kan vurderes
at have været på tale i de enkelte brugerforløb. Det er - som nævnt i bilag 1, hvor
analysen findes i afsnittet om "progression" - mit skøn, der for yderligere kvalificering
dels kræver en nærmere specificeret analyse af forløbsnoterne, og dels fordrer en follow
up-undersøgelse med inddragelse af de berørte brugere både for vurderingen af langtids
effekten, som for videre korrektion og almengørende objektivering af terapeutiske
arbejdskoncepter.
De 7 personer fra terapigruppe A figurerer ikke i analysen, idet det drejede sig om at
støtte gruppen til at blive en basisgruppe.

For det andet er
hvor rækkefølgen
vikling" (e):

1: "nej,nej,nej"
2: "nej,nej,ja "
3: "nej,ja ,nej"
4: "nej,ja ,ja II

5: "ja ,nej,nej"
6: "ja ,ja ,nej"
7: "ja ,nej,ja "
8: "ja ,ja ,ja

Basismål 
Grundmål.

Samlet forandring:
større eelvbeetem
else og udvidet
livsfylde
/ Pereonlighede
udvikling.

Forandring
på mellem
menneskeligt
niveau

Forandring
på indivi
duelt
niveau

Forandring
på eksi
st.entielt
niveau

Bruger

EN1 ja ja ja ja/ja 6-4

EN2 ja nej ja ja/nej 7-3

EN3 nej ja nej nej/nej 3-1

PAR< nej ja ja ja/nej 4-3

ENS nej nej ja ja/nej 2-3

EN6 ja nej ja ja/nej 7-3

EN7 ja ja nej ja/nej 6-3

EN6 ja nej ja ja/nej 7-3

EN' ja ja ja ja/ja 6-4

PARIO nej nej ja ja/nej 2-3

ENll ja ja ja ja/ja B-4

EN12 nej ja ja Nej/nej 4-1

ENl3 ja ja nej ja/nej 6-3

EN14 nej ja ja ja/nej 7-3

ENl5 nej ja nej ja/nej 3-3

EN16 ja ja ja ja/ja 6-4

ENl7 nej ja nej ja/nej 3-3

ENl8 nej ja ja ja/nej 4-3

ENl9 ja ja ja ja/ja 6-4

EN20 nej ja nej nej/nej 3-1

EN21 nej ja nej nej/nej 3-1

EN22 ja ja ja Ja/ja 6-4

EN23 ja nej ja ja/nej 7-3

EN24 ja nej ja ja/nej 7-3

EN25 ja ja nej nej/ja 6-2

EN26 ja nej ja nej/ja 7-2

ingen udvikling, evt tilbagegang.
fået mod/evne til at turde gribe ud efter verden.
individuel-social afklaring.
færdighed til at tage egne interesser alvorligt.
intrapsykisk trang/tvang overvundet.
på vej mod et samfundsmæssigt liv.
rum til at samle eget perspektiv op.
udvikling af eget bevidste personlige standpunkt.

der gjort vurderinger på området af 4 grundmål, der bestemmes såledee,
er "større selvbestemmelse og øget livsfylde" (dl og "personlighedsud-

disudvikling.
personlighedsunæssig progression, men værdige sociale udviklingsbetingeleer
mangelfulde (kamp for overlevelse dominerer).
konstruktiv individuel-social nød-vending.
personlighedsmæssig udvikling.

a: "nej,nej"
b: "nej, ja "

c; "ja, nej"
d: "ja, ja "
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~N27

~N28

ja

nej

nej

ja

nej

nej

ja/nej

ja/nej

5-3

3-3 opsamling for enkeltforløb:

4} Færdighed til at tage egne interesser alvorligt (:nej,ja,ja): 8
a: Disudvikling (:nej,nej): 2 / EN12, EN33.
bl Pers. progression, men social disrespekt (:nej,ja):
c: Konstruktiv individuel-social nødvending (:ja ,nej): 6/ PAR4, ENI8, EN38, EN47, EN49,

ENS3.

2) FAet mod/evne til at gr~ ud efter verden (:nej, nej, ja): 2
a: Diaudvikling l:nej,nej):
b: Pers.progression, men social disrespekt {:nej,ja J:
c: Konstruktiv individuel-social nødvending (:ja ,nej): 2/ ENS, PARIO.
d: Personlighedamæssig udvikling (:ja ,ja ):

3) Individuel-social. afklaring (:nej,ja,nej): 7
a: Disudvikling (:nej,nej): 3 / EN3, EN20, EN2l.
b: Pers. progression, men social disrespekt (:nej,ja):
c: Konstruktiv individuel-social nødvending (:ja ,nej): 4 / ENlS, EN17, EN28, EN42.
d: personlighedsmæssig udvikling (:ja ,ja );

!:N29

::N30

::N31

e:N32

e:N33

gN34

EN3S

I!:N36

EN37

EN38

EN39

EN40

EN41

EN42

EN43

EN44

ja

ja

ja

ja

nej

ja

ja

ja

ja

nej

ja

ja

ja

nej

ja

ja

ja

ja

ja

nej

ja

ja

nej

ja

nej

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nej

ja

ja

ja

ja

nej

ja

ja

ja

ja

nej

ja

nej

nej

ja

ja

ja/nej

nej/ja

ja/ja

ja/nej

nej/nej

ja/nej

nej/ja

ja/ja

ja/nej

ja/nej

nej/ja

ja/ja

nej/ja

ja/nej

ja/ja

ja/ja

'-3
8-2

8-4

7-3

4-1

'-3

7-2

8-4

7-3

4-3

'-2

8-4

'-2
3-3

8-4

8-4

l) Ingen udviltling, evt tilbagegang (:nej,
a: Disudvikling
b: Per~.progression, men social disrespekt
c: Konstruktiv individuel-social nødvending
d: personlighedsmæssig udvikling

d: Personlighedsmæssig udvikling

nej, nej): l
(:nej,nej):
(:nej,ja ):
(:ja ,nej):

(: ja ,ja ):

(: ja ,ja):

1 / EN54.

5) Intrapsykisk trang/tvang overvundet (:ja,nej,nej): l
a: Disudvikling (:nej,nej):
b: Pers. progression, men social disrespekt (:nej,ja):
c: Konstruktiv individuel-social nødvending (:ja ,nej): l / EN27.
d: Personlighedsmæssig udvikling (:ja , ja ):

6) PA. vej mod et samfundsmæssigt liv (:ja,ja,nej): 10
a: Disudvikling (:nej,nej):
b~ Pers. progression, men social disrespekt (:nej,ja):
c: Konstruktiv individuel-social nødvending (:ja ,nej):

EN4S

EN46

EN47

EN48

EN49

ENSO

ENSI

ja

ja

nej

ja

nej

ja

ja

ja

nej

ja

ja

ja

ja

j.

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nej

ja/ja

ja/nej

ja/nej

ja/ja

ja/nej

ja/ja

ja/nej

8-4

7-'
4-'
8-4

4-3

8-4

'-3 d: Personlighedamæssig udvikling (:ja , ja ):

3 / EN2S, EN39, EN4l.
7 / EN7, EN13, EN29, EN34,
ENS2, EN56.

ENSl,

2 / EN26, EN3S.
10 / EN2, EN6, EN8, EN14, EN23,
EN24, EN32, EN37, EN46, ENS5

(:ja ,ja ):

perepektiv op I:ja,nej,ja): 12
(:nej,nej):
(:nej,ja ):
(:ja ,nej):

d: Personlighedsmæssig udvikling

7) Rum til at samle eget
a: Disudvikling
b: Pers.progression, men social disrespekt
c: Konstruktiv individuel-social nødvending

'-3

'-3

7-3

1-1

4-'
ja/nej

ja/nej

nej/nej

ja/nej

ja/nejnej

ja

nej

nej

jaja

ja

ja

nej

nejja

ja

ja

nej

nej

ENS2

ENS3

ENS4

ENSS

EN56

Antal ja: 37

Proqreseions-
grad: 0.66

41

0.73

37

0.66

44/20

0.79/0.36

8) Udviltling af eget bevidste perSOnlige standpunkt (:ja,ja,ja): 15
a: DiBudvikling (:nej,nej):
b: Pers.progression, men social disrespekt (:nej,ja): 1/ EN30
c: Konstruktiv individuel-social nødvendLng (: ja ,nej):
d: Personl1.ghedsIDæssig udvikling (:ja ,ja ): -14/ ENI, EN9, ENll, EN16, ENI9,

EN22, EN3l, EN36, EN40, EN43,
EN44, EN4S, EN48, ENSO.
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GRUPPEFORL0B: opsamling for qruppeforløb:

Cl ja nej ja ja/nej 7-'

G2 nej ja ja ja/nej 4-'

G' -> EN29

G4 nej ja ja ja/nej 4-'

G5 ja ja ja ja/ja B-4

G6 ja ja ja ja/ja B-4

G7 ja ja ja ja/ja B-4

GB ja ja ja ja/ja B-4

G9 -> EN45

GlO ja ja ja ja/ja B-4

Gll nej ja ja ja/nej 4-'

G12 nej ja ja ja/nej 4-'

013 nej Dej nej nej/nej l-l

G14 nej nej nej nej/nej l-l

G15 ja ja ja ja/ja B-4

5) Intrapsykisk trang/tvang overvundet (:ja,nej,nej);
a: Disudvikling (:nej,nej):
b: Pers.progresaion, men social disrespekt (:nej,ja):
c: Konstruktiv individuel-social nødvending (:ja ,nej):
d: Personlighedsmæssig udvikling (: ja ,ja l:

2} Fået mod/evne til at gribe ud efter verden (:nej, nej, ja);
a: Disudvikling (:nej,nej):
b: Pers. progression, men social disrespekt (:nej,ja):
c: Kon~truktiv individuel-social nødvending (:ja ,nej):
d: personlighed!;mæssig udvikling ( : ja ,ja ):

3) Individuel-social afklaring (:nej,ja,nej):
a: Disudvikling (:nej,nej):
b: Pers. progression, men social disr~spekt (:nej,ja):
c: Konstruktiv individuel-social nødvending (:ja ,nej):
d: PersonlighedBmæssig udvikling (: ja ,ja ):

2 I GI3, G14
nej, nej): 2

(:nej,nej):
(:nej,ja ):
(lja ,nej):
(: ja ,ja):

liv (:ja,ja,nej);
(:nej,nejj:
(;nej,ja ):
(:ja ,nej):
(:ja , ja ):

1) Ingen udvikling, evt tilbagegang (:nej,
a: Diaudvikling
b: Pers.progression, men social disrespekt
c: Konstruktiv individuel-social nødvending
d: Personlighedsmæssig udvikling

6) på vej ~ et sa;mfundBlllæssigt
a: Disudvikling
b: Pers. progression, men social disrespekt
c: Konstcuktiv individuel-social nødvending
d: Personlighedsmæssig udvikling

4) Færdighed til at tage egne interesser alvorligt (:nej,ja,ja): 4
a: Disudvikling (:nej,nej):
b: Pers. progression, men social disrespekt (:nej,ja):
c: Konstruktiv individuel-social nødvending I:ja ,nej): 4/ G2, G4, GI1, Gl2.
d: Personlighedsmæssig Udvikling (:ja ,ja ):

Basismål
Grundmål.

Summa:

Samlet forandring:
større selvbestem
else og udvidet
livsfylde
/ Personligheds
udvilling.

d/e)cj

Forandring
på melleæ--
menneskeligt
niveau

bl

Forandring
på indi.vi
duelt
niveau

Forandring
på eksi
stentielt
niveau

al

Bruger

Antal ja:

Prååfessions-
~: 0.54

10

0.77

u

0.85

11/6

0.85/0.46

7) Rwo til at samle eget perspektiv op (:ja,nej,ja); l
a: Disudvikling (:nej,nej):
b: Pers.progression, men social disrespekt (:nej,ja):
c: Konstruktiv individuel-social nødvending (:ja ,nej): l/GI
d: personlighedsmæssig udvikling (:ja ,ja):

standpunkt (:ja,ja,ja); 6
(:nej ,nej):
(:nej,ja ):
(:ia ,nej):
I:ja ,ja): 6/ G5, G6, G7, GB, GID, G15.

B) Udvikling af eget bevidste personlige
a: Disudvikling
b: Pers.progression, men social disrespekt
c: Konstruktiv individuel-social nødvending
d: Personlighedsmæssig udvikling
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SAMLET OPGØRELSE, INDIVIDUELT OG GRUPPE:

:...:,------_._-_._--_._----- --~.~---------<-_.~------------------ ----- -- ----- ---

8

Antal personer fordelt med udgangspunkt i de enkelte basiemål:

Antal personer i alt: 69

progressionsqrader:

Antal ja ialt for basismål:
44 på det eksistentielle niveau
51 på det individuelle niveau
48 på det medmenneskelige niveau

=> progressioosgrad:
=> progressioDagrad:
=> progressionsgrad:

0.64.
0.74.
0.70.

1) Ingen udvikling, evt tilbagegang
a: Disudvikling
b: Pers. progression, men social disrespekt
Cl Konstruktiv individuel-social nødvending
d: Personlighedamæssig udvikling

2) Fået mod/evne til at gribe ud efter verden
a; Disudvikling
b; Pers.progression, men social disrespekt
c; Konstruktiv individuel-social nødvending
d: Personlighedsmæssig udvikling

3
3

2

2

Antal
55 på
26 på

ja laIt for grundmål:
større selvbestemmelse
personlighedsudvikling

og øget livs fylde => progreasioDsgrad: 0.80.
=> progressioDsgrad: 0.39.

J) Individuel-social afklaring (:nej,ja,nej)
a; Disudvikling
bl pers.progression, men social disrespekt
Cl Konstruktiv individuel-social nødvending
d: Personlighedsffiæssig udvikling

7
3

4

4) Færdighed til at tage egne interesser alvorligt 12
a: Disudvikling 2
b: Pers. progression, men social disrespekt
c: Konstruktiv individuel-social nødvending ID
dl Personlighedemæssig udvikling

5) Intrapsykisk trang/tvang overvundet l
a: Disudvikling
b: pers.progression, men social disrespekt
Cl Konstruktiv individuel-social nødvending l
d: Personlighedsmæssig udvikling

6) på vej mod et samfundS1lli2ssigt liv 10
a: Disudvikling
b: Pers.progression, men social disrespekt 3
Cl Konstruktiv individuel-soclal nødvending 7
d: Personlighedsmæssig udvikling

7) Rum til at samle eget perspektiv op 13
a: Disudvikling
b: Pers.progression, men social disrespekt 2
c: Konstruktiv individuel-social nødvending Il
d; Personlighedsmæssig udvikling

8) Udvikling af eget bevidste personlige standpunkt 21
a: Disudvikling
b; Pers.progression, men social disrespekt l
c: Konstruktiv individuel-social nødvending
dl Personlighedsmæssig udvikling 20
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SAMLET OVERSIGT OVER PERSONER FORDELT MED UDGANGSPUNKT I GRrnmHAL:

-1-"""":_-----,

A: DISUDVIKLING
1: ingen udvikling, evt tilbagegang
2: fået mod/evne til at turde gribe ud efter verden
3: individuel-social afklaring
4: færdighed til at tage egne interesser alvorligt
5: intrapsykisk trang/tvang overvundet
6: pA vej mod et samfundsmæssigt liv
7: rum til at samle eget perspektiv op
8: udvikling af eget bevidste personlige standpunkt

B: PERSONLIG PROGRESSION, HEN SOCIAL DISRESPEKT
1: ingen udvikling, evt tilbagegang
2: fået mod/evne til at turde gribe ud efter verden
3: individuel-social afklaring
4: færdighed til at tage egne interesser alvorligt
5: intrapsykisk trang/tvang overvundet
6: på vej mod et samfundsmæssigt liv
7: rum til at samle eget perspektiv op
8: udvikling af eget bevidste personlige standpunkt

C: KONSTRUKTIV INDIVIDUEL-SOCIAL NØDVElIDING
1: ingen udvikling, evt tilbagegang
2: fAet mod/evne til at turde gribe ud efter verden
3: individuel-social afklaring
4: færdighed til at tage egne interesser alvorligt

5: intrapsykisk trang/tvang overvundet
6: på vej mod et samfundsmæssigt liv

7: rum til at samle sget perspektiv op

8: udvikling af eget bevidste personlige standpunkt

D: PERSONLIGHEDSHESSIG UDVIKLING
l: ingen udvikling, evt tilbagegang
2: fået mod/evne til at turde gribe ud efter verden
3: individuel-social afklaring
4: færdighed til at tage egne interesser alvorligt
5: intrapsykisk trang/tvang overvundet
6: på vej mod et samfundsmæssigt liv
7: rum til at samle eget perspektiv op
8: udvikling af eget bevidste personlige standpunkt

8
3 / EN54, G13, G14

3 / EN3, EN20, EN2l
2 / EN12, EN33

3 / EN25, EN39, EN4l
2 / EN26, EN3S
1 / EN30

3.

2 / ENS, PARlO
4 / ENlS, EN17, EN28, EN42
10/ PAR4, EN18, EN38, EN47, EN49,

ENS3, G2, G4, Gll, G12
1 / EN27
7 / EWN, EN13, EN29, EN34, ENSl,

ENS2, EN56.
11/ EN2, EN6, EN8, EN14, EN23,

EN24, EN32, EN37, EN46, ENSS, GI

20

20 /ENl, E~9, E~ll, EN16, ENI9,
EN22, E~3l, EN36, EN40, EN43,
E~44, EN4S, EN48, ENSO, GS,
G6, G7, G8, GID, GIS.
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Krænket

Krænket/
Tvangsmedi

Psyki

Krænket/
Psyke

Krænket/
psyki/
Psyke

Krænket/
Psyki

Krænket

Krænket

Krænket/
Tvangsmedi

Krænket/
Psyki

Krænket/
psyko/
Tvangsmedi

Psyki/
Psyko

Psyki

Krænket/
tvangsmedi

smlWerger

Arbejder

Arbejder

Arbejder

Funktionær

Arbejder

Arbejder

Mellemlag

Småborger

Arbejder

Arbejder

Arbejder

Småborger

Mellemlag

Småborger

Mellemlag

Mellemlag

Arbejder

Arbejder

Mellemlag

Mellemlag

Arbejder

Arbejder

Arbejder

Funktionær

Arbejder

Mellemlag

Funktionær

,

(afs)

afs/
mass

+afs

+afs

+afs

(afa)

(ats)

+afs

+afs

+afs

(afs)

+afe/
mass

+afs/
mass

(afs)

+afs

(afs)

+afs
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EN35

EN21

EN40

EN3B

EN23

EN24"

EN36

EN39

EN42

EN34

EN22

EN18

EN25

EN43

EN33

EN19

EN20

EN32

EN41

EN37

EN17

EN44

EN29

EN27

EN31

EN2B

EN26

EN30

Psyko

psyko/
Krænket/
Tvangsmedi

Krænket

Krænket/
psyko/
Tvangsmedi

psyko/psyki

psyki

Krænket

Krænket/
2 -.Io Psyko

Krænket/
Tvangsmedi

Psyki

Psyki

Psykologiseret/
psykiatriseret/
Tvangsmed.icineret/
l<roEuket

selvstændig

småborger

Arbejder

Højere borgerskab

Arbejder

Mellemlag

Funktionær

Arbejder

Selvstændig

Funktionær

Funktionær

Funktionær

Arbejder

Arbejder

Mellemlag

Funktionær

Klassemæssig
baggrund.

Arbejde
~ked~

position

-
afs/
mass

afs/
mass

(afs)

+afs/
mass

Afspænding/
massage

A1ders
gruppe

-
--
---
-

---------

Køn

•

•••

•••

•••••••••
EN7

ENl2

ENB

ENl4

ENll

ENl3

EN'

PARIO

ENKELTFORLØB:

ENS

EN3

EN.

SÆRLIGE OPLYSNINGER OM BRUGERGRUPPEFLADEN_

BILAG 5

Det skal bemærkes at faktoren "tvangsmedicineret" indbefatter psykiatrisk kontakt. Og
endelig, at de forskellige opgørelsesmetoder hvad angår afspænding og massage er
beskrevet i noterne ved den endelige opgørelse på bilagets sidste side.

Bruger

EN'

Det følgende er dels faktuelle baggrundsoplysninger, og dels opsamling af tidligere
kontakt med psykolog, psykiater og/eller tvangsmedicinering. Tallene for tidligere
behandlerkontakt er sandsynligvis en del lavere end, hvad der har været af kontakt
overhovedet.
Der er desuden gjort vurdering mht "krænkelse", hvorved der forstås overgreb af fysiSk
og/eller psykisk karakter. også måltal herfor er sandsynligvis meget lavere end faktisk
forekommet.

PAR4

EN15

ENl6

ENI
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--------------------------------------------------------------------------------

Psykologiseret/
PBykiatriseretl
Tvanqsmedicilleret/
Krænket

ltlassE!IllæBsig
baggrund.

Arbejds
markeds
position

Afspænding/
massage

AlderB
gruPl"'

Xøn

G1 • - småborg~r Krænket/
Psyki

G2 • - Arbejder

G3->EN29

G, • - Arbejder

GS • - småborger

G6 • - +afs Småborger Krænket/
Psyki

G7 • - +afs Selsvstændig psyki/
Krænket

• - (afs) ArbejderG8

G9->EN45

GlO • - Selvstændig

G11 • - +afs Arbejder Krænket

G12 • - Mellemlag

G13 • - Arbejder

Gl' • - • Arbejder

G1S • - Arbejder

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

Bruger

GRUPPE:

k 38 10-14= 1 (afs)= 10 stud/uni = 9 Højere borg.= 2 Krænket =19

H 20 15-19= 3 Stud/mel = 7 Småborger 8 Psyko = 6

20-24: 8 +af.51 = 8 Stud/elev: 3 selvstændig = 3 Psyki :14

25-29: 23 Bistand 20 Mell~mlag :11 Psyko/
30-34: 9 +afs/ Arb. løs S Funktionær = 9 psyki = 7
35-39: S mass • Pension = 2 Arbejd~rkl. = 23 Tvangsm~di: 7
40-44: S Arbejde = 10
45-49: 1 afs/
50-54= 1 mass •

Samlet for enkeltforløb: Antal forløb: 56; Antal p~rsoner: 58.

EN45 • - +afs/ Højere borgerskab Krænket/
mass Psyki

EN46 • - (afa) Selvstændig psyke

EN47 • - Mellemlag

EN48 • - Arbejder

EN49 • - Småborger 2 • psyke/
psyki

ENSD • - (ah) Arbejder 2 • psyke

ENS! • - afg/ Småborger
mass

EN52 • - Funktionær

EN53 • - Arbejder

EN54 • - småborger Krænket/
psyki

EN55 • ~ Mellemlag 2 · psyke

EN56 • - (afs) Arbejder Psyki

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

Samlet for gruppe: Antal forløb: 13; Antal personer: 13.

k 9 10-15= (afs): 1 stud/unl . • Højere borg.=

H • 15-19= 1 Stud/mel = småborger 3

20-24= 2 +afs = 3 Stud/elev= 1 selvstændig = 2

25-29= 6 Bistand = 3 Mellemlag = 1

30-34: 3 +afs/ Arb. løs Funktionær

35-39= mass = Pension Arbejderkl. = 7

40-44= 1 Arbejde = S
45-49: afs/
50-54= mass:

Krænket =4
Psyko
Psyki 3

psyko/
psyki
Tvangsmedi=
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5

SAMLET FOR ENKELTFORLØB OG GRUPPE: Antal forløb: fi9; Antal personer: 71.

k 47 10-14: l (afs)!"" 11 Stud/uni ~ 13 Højere borg.= 2 Krænket =23
M 24 15-19= 3 Stud/mel ~ 7 småborger =11 Psyko ~ 6

20-24: B +afs' ~ 11 stud/elev= 4 selvstændig ~ 5 Psyki =17
25-29= 23 Bistand 23 Mellemlag =12 psyko/
30-34: 9 +afs/ Arb. løs 5 Funktionær ~ 9 psyki ~ 7
35-39: 5 mass l 4 Pension 2 Arbejderkl. =30 Tvangsmedi= 7
40-44= 5 Arbejde 15
45-49= l afs!
50-54= l mass~ " 4

SÆRSKILT OPGØRELSE OVER KRÆNKELSE, KØN OG TIDLIGERE TYPE BEHANDLING:

Krænket men ingen tidligere behandling

Krænket og tidliqere behandlet

6

17

(fik/Om)

(13k/4-m)

Uden tvangsmedicinering
- psykolog: 2k
- psykiater: 5k og 2m
- psykolog og psykiater: 1m

10 (7k/3m)

Z (fik/1m)Med tvangsmedicinering
- psykiater: 3k og 1m
- psykolog og psykiater: 3k

Ingen krænkelse og tidligere behandlet

Uden tvangsmedicinering 13 (12k/lm)
- psykolog: 4k
- psykiater: fik
- psykolog og psykiater: Zk og 1m

Hed tvangsmedicinering:
- pSykiater:
- psykolog og psykiater:

13 (12k!lm)

I Inddragelse af afspænding 1-5 gange i forløbet.

Forløbet går videre i et afspændingsforløb.

Forløbet går videre i et afspændings og massageforløb.

~ Forløbet består af afspænding Og massage som væsentligste bearbejdningsform.
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PROBLEMETS FREMTRÆDEL
SE.

Studenterhuset ved Kobenhavns Universitet
har eksisteret i ea. 7 år, hvoraf jeg har delta
get i arbejdet i Sår. Huset er åbent over for
studenterfag!ige og -sociale grupper, samt
benyttes som cafe. Huset har hidtil fungeret
på basis afu!onneI arbejdskraft.

Grupperne i huset arbejder ud fra meget
forskellige grundlag og med meget forskellige
perspektiver, h.... ilket gennem årene har skabt
en del konflikter, der dog alle gennem tiden
har fundet deres løsninger gennem dialog
fælles arbejde med problemerne. Dette for
nuværende på nær en konflik!, der gennem nu
l V1 år har fremstået meget tilspidset. Konflik
ten udspilles manifest primært mellem på den
ene side en kreds af mennesker, der beskæfti
ger sig med nordisk mytologi og ritualer samt
AJiester Crowleys tanker og på den anden
side en gruppe mennesker, der på marxistisk
grundlag arbejder med deres fag, psykologi
(bl.a. undertegnede)

Det skal understreges at mange af de følgende
vurderinger ikke nød ....endigvis deles af alle
involverede personer."

rede for den historie, der går forud osv. er
ikke muligt i delte skrift.

Afsættet for konflikterne er dels aspekter af
den nævnte kreds' virke og formuleringer
(stikord: "perkere", "Danmarks s/orhedstid
skal komme igen", "hagekorset skal rehabili
teres" herunder også Crawleys tanker, f.x.
"the laH' of Jhe sfrollg. rhis is our Imy and the
joy of Ihe world", "the sImles shall serve",
"Man has the r;ght 10 !dll Jhose who wOllld
Jhwartlhese righrs"\ dels måderne, hvormed

. kredsens medlemmer deltager i det fælles
husarbejde, særligt ved møder i besluttende
organer. Her benytter de i udstrakt grad fjen
debilleder og henvisning til "folkets interes-

JlUSULlJSIONS-

SllmlN

I-!usavisen n_~""'lmer 4, 1. årgang, 199_2, Stutlenterhuset
- -- -r - - --- -- --- - -

EN KONFLIKTFULD CASE

INDLEDENDE KOMMENTARER.

Cil.1ler al A1ciSl.... CtO"de'>. d.:T i konlliklcrnoi CT franfon $OrtI argunJrnlCT (rra CtOWley ·90J

"Jeg har skrevet en lille opgave til studier
omhandlende, hvorledes man forskningsme
lodologisk kan oven'eje det problem af forske
med folk, der ollsker al skjule deres interes
ser - og dette med husel som eksempel. Hvis
nogen omker en kopi heraf, så. henvend jer
til mig".

] denne opgave vil jeg ud fra et forskningsme
todologisk og -metodisk perspektiv beskrive
og analysere en konkret problematik. Som det
vil fremgå, har jeg aktivt været involveret i
denne gennem længere lid, og regner også
med at være det en tid fremover.

Den konkrete problematik fremstår som en
konflikt i en fagligt domineret kontekst, hvor
for videnskabelige overvejelser herover løben
de er blevet og fortsat bliver inddraget heri.
Det følgende skrift er en formalisering og
ekstrapolering af de overvejelser og interven::
tioner, der allerede udføres

Kort citat fra Jesper Lunds indlæg i
Husavisen nummer 1:

Beskrivelserne af problemernes fremtrædelse
er forenkJet, dels af hensyn til de berørte
personer og grupper, dels af praktiske årsa
ger. I detaljer at beskrive detre komplicerede
hændelsesforløb med mindst SO involverede
personer fra ca. 20 forskellige grupper,
mindst IOD relevante møder, præcist at gøre
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NOVEMBER 1992"NUMMER4
'-o ,c - ~': - ,_' - - '." ..- - -'. . '-.- - . -

Jndh()ldsfort~grielse

ARGANG 1

Husavisen, redaktionen:
Nyt fra bestyrelsen":
Calenyl:

- lnfornuitionJra Carin:
Sæbekasseløb:
Oplæg iil Coje~løderd. i7/io~9i
Referat o/Cq{emødel d. 17/10,92:

Praktisk information: ~

Opfordring til gamle/nye .bestyre!sesm.edlemlller:
.• AppelFa bestyrelsen: '

Husets Puls:
•- Dagsorden Iii repræsenlalJtskabsmøde~'
._. Dagso':~en- til.stormøde: _ _.

Referat afrepræsentantskabsmødet d. 6/10-92:
Kultur sektionen:"

Tanker om tiden:
Skak-opgave: __ : ",_ --~,

..Ekskhlsionssagen::· :-, _.. ". ~_ _. _
"" . En konflikt/lild case:

. "Referat afbestyrelsesmøde d. 29/9-92~._ '
Komm,entarer angdende eksklusionsbegæringen:.
Rejeral ofbes,yrelsesmøde d. 6/10-92:

'. :, '. Eksklusionsbegæring:
;'.'oReferoi o/bestyrelsesmøde d. 13/1IJ.92: ." .

-:c; :_ J,'>: -; -_~;_~_'Rep011age.fra:- E,/cs.rraordinam_bestyl'elsesmøde d: 21/10-92:

~J~t~~~~~"[ .
- ~ ';'.' :.i~"t:~i:>i/;,i{':;: :._~:o~.e,:f .. ?i;j:;;~~~,.:~"::; . - ,-,_5'?;t;;':i:gJ:-~-::";-:';"



HIlsavisen nllmmer -t._J. .å'JlDnz.-lf9.2....StlldenterIJllSeL- ~-~sid&-11J-·- -- ---- - - -" 1III~t1VisenJ- MU ~-r: iirgnng,T99'Z;Sfi1denrerliilser

, Sml. Mxtensen -S6 0IIlkring bo!sUi~"lse IITfucislisblfuo:isIoid.. argum<NatioosJjglO"<!r.

• Dc. der i do:! fulgcntk bc\ewø mellemgruppen udgor 'O-7'%afhuo.aluivist~Dg beska:fti&tt rig typi$k med do: ikke SIIE\IerI fagJigukl.i

vit~<:I" lITsocial eller~ .vt. og <Im=s inIcn:øo:r i bl1lel er JYl'oY. primen. afanm "~lopp:af' ell.....mon: mig".

Se ri:. HolU:anlJl-65ll.

• Fx. Hotzkamp-Osterbmp -75 og 76 og Hotzkarnp-85b.

Fx. l;IUrtSllI og RiII!per -ID.

• F,.. Haag -79.

• fx. Marbrd -87.

,. lil kritik af, bvorl...lcs problemali.U:en omJuing denne præmis "Il., ovenes. ti: Wiml""" .91.

JI Se HolZkamp -85b. s 346 r<;ll" en5lt:e1nm modI"", aUlO- o; Bll~"logi.

" Om begn:bspa:m n:<lriklivlalrno=ngjort. "" ti< .HoIztI;amp -79 og.a5b.

ser" til at dække over egne interesser. der
forsøges skjult; eksplicit racistisk argumenta
tion; argumentationsfigurer omkring centralis
tisk og eksklusiv magtfordeling med henvis-.
rung til "naturlige forhold" samt - når det er
belejligt - antiintellektualisme og systematisk
angstproduktion bl.a. gennem voldstrusler,
også på livet'

Overfor disse fonner for interessevaretagelse
stilles en "rationalistisk" argumentation ud fra
åbnc begrundelser oftest umiddelbart
magtesløs. Medvirkende hertil er "mellemgru
ppens4

" forholden sig til konflikterne - særligt
gcnnem forsøg på konfliktafværge, bl.a.
gennem i angstfyldte situationer tendentielt at
godtage krav om suverænitetscentraJe besJut
ningsprocesser • "for at undgå skænderierne".
Indholdet i konflikterne bestemmes ofte af
meBemgruppen som "politik" eller "personlige
uoverensstemmelser". og dermed ikke noget,
man behøver at forholde sig til, hvorfor
"løsningen" It! må gå udmfor øg slås"
jævnligt foreslås. Det problem, at modstanden
mod det autoritære af mellemgruppen (ofte)
søges modvirket gennem autoritære ordnin
ger, stiller det umiddelbart svært at bringe
problematikkerne op, og en ren magtkamp
med det autoritære vil - blandt andet - have
den samme uheldige konsekvens.

Disse konflikter har væsentligt været årsag til
at huset gennem det sidste 1Y2 år ikke i fælles
skab har kunnet løse problemer, endsige
arbejde videre med udviklingen af arbejdsbe
tingelseme. I stedet går ressourcer i høj grad
til indbyrdcs kævl og anklager, tilsløring af
besJutningsprocedurer • med de konsekvenser
at det fælles arbejde svinder bort til fordel for
enkeltgrupper og -personer, der søger deres
særinteresser varetaget gennem personlige
sympatirelationer, at være det rette sted til
den rette tid etc.

FORMAL OG ERKENDELSESIN
TERESSE.

Lokalt:
Som det fremgår af ovenstående ligger den
beskrevne konflikt mig meget på sinde. Jeg
har sammen med en lang række andre arbej
det ihærdigt på skabelsen af dette studenter
hus i en del år, hvor perspektiverne - som i
relativt høj grad har været realiseret - har
værct tværfagligt arbejde med udviklingen af
en demokratisk faglighed. Dette arbejde har
mødt mange problemer, som gennem grund
igt fagligt og praktisk arbejde er løst eller er
bragt videre på aibejdsduelig måde. Foreløbig
stiller det ovenfor beskrevne problem sig dog
på en låst vis.

Alment:
Bag nctop denne indgangsvinkel til et forsøg
på at udviklelløse konflikterne ligger også en
interesse af mere almen metodologisk an. Jeg
fIDder ikke de gængse forskningsmetodol0
gier anvendelige overfor det opridsede (og
ligncnde) problem(er).

Den traditionelle variabelpsykologiske og
kontekstløse objektivistiske psykologi, der på
ahistorisk vis arbejder uden øje for det speci
fikt menneskelige som samfundsmæssig livs
form og dermed uden øje for konkrete histo
riske omstændigheder, er aldeles utilstrække
lig ,for begribelse af socialpsykologiske
forhold generelt~.

Paradigmatisk ophævelse af den objektivisti
ske teoritradition, hvorigennem der er opar
bejdet et kategorielt grundlag og metodologi
ske/metodiske redskaber til begribelse af
menneskets samfundsmæssighed i en historisk
forståelse (her tænkes primært på den kritiske
psykologi6, men det følgende gælder også en
stor det af den (social)psykologi. der er

ro ...
L

"I

L I·.,

li

fostret med udgangspunkt i positivismekritik
ken7

), åbner muligheder for videnskabeligt al
arbejde med interesseforskelleB

, betingelses
Ibetydrrings-Ibegrundelsesanalyser' og lignen
de. Disse analyseredskaber har som præmis et
intersubjektivt forhold mellem forsker og
udforsketJO. Denne præmis indebærer væsent
ligt, at de udforskede og forskeren har
(erklærede) fælles interesser i forskningspro
cesseR, hvorigennem et arbejde indeholdende
de berørtes perspektiv muliggøres, hvorved
opnåes en metodisk overvindelse af "viden
skaben udefra"l].

Dette forskningsprojekt indebærer således på
metodisk niveau et arbejde på en videreudvik
ling af en subjektvidenskabelig forskningsan
sats omkring forskning og arbejde indenfor
interessekonflikter, der umiddelban stilles så
skærpet, at interesseafkIaring de berørte hhv.
forskeren-de udforskede imellem ikke stilles
som en mulighed.

Generelt.
Udover det specifikke omkring studenterhu
set og det alment videnskabelige, ser jeg også
et generelt formål i at udvikle redskaber til
begribelse og intervention rettet mod auto
ritære og fascistiske tendenser (videre herom
nedenfor).

PROBLEMFORMULERING/
GENSTANDSAFGRJENSNING

De grundlæggende problemer jeg i dette
projekt står overfor er af etisk/metodisk an:
hvordan på subjektvidenskabelig grundlag
udforske de. der ikke ønsker at blive udfors
ket, endsige deltage i denne proces. For at
indkredse denne problematik ser jeg mig

nødsaget til at tage udgangspunkt i mellem
gruppens forholden sig til problemet, da der
her (i del mindste: lil dels) er mulighed for at
udvikle forsker-medforskerrelationer.

En viden om de autoritært magtsøgendes
interesser og begrundelser er en integral del af
forståelsen af hændelsesforløbene, men kan
som udgangspunkt forudses kun at være
sporadisk mulig udover i fonn af tolkninger,
sammenligninger og andenhåndsinfonnatio
ner.

At fokusere opmærksomheden på mellem
gruppen ser jeg som en brugbar nøgle til
begribelsen af. hvorledes manipulationen og
angsten udføres og virker, saml til oparbejdel
se af et grundlag for praktisk. at arbejde
hermed (nærmere herom i næste afsnit).

Jeg vil således tage udgangspunkt i en
genstandsafgrænsning, der lyder som følger:

Ud fra en analyse af benyttede
argumemations- og manipulatioJlsstraregier i
den beskrevne case søges mellemgnippens
begnmdelserfor indgåen hhv. undgåelse af
konflikteme belyst.

Som det nedenfor fremgår, er dette blot at
betragte som et udgangspunkt. hvor den
konkrete forsknings- og interventionspr.oces
må vise, hvorvidt del er muligt at inddrage
mellemgruppen og evt. den nævnte personk
reds mere aktivt i en fælles best:ræbelse på at
forskyde de restriktive processer i mere
almengjort retningu.
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PROBLEMER.

1ft. studenterhuset.
Da formidlingen ift. huset er integreret i
forskningsprocessen, stiller dette sig ikke
umiddelbart som en særlig opgave. Undervejs
og ved afslutningen af processen må det
tilstræbes at oparbejde en fælles forståelse

Yderligere må jeg være opmærksom på ikke
at arbejde gennem et fjendebillede, men være
opmærksom på situationens kompleksitet og
udviklingsmuligheder for de involverede. (Til
dette vil jeg endnu en gang gøre opmærksom
på at problemskitseringen i dette skrift er
simplificeret i en grad, så ovennævnte
opmærksomhed ikke kan fremgå.)

FORMID-OGRESULTATER
LING,

Det skitserede -forskningsforløbs realiserings
fonn kan ikke i dette konfliktfyldte og
sammensatte felt foregribes. Eksempelvis kan
det ske:
- At forskellige instanser i huset - med
besluttende myndighed - vil forsøge at stoppe
projektet, evt. med trussel om at ekskludere
mig.
- Konflikten tager en uventet drejning ; fx.
kan "kredsen" eller centrale personer heri
radikalt ændre strategi, evt, vælge at forlade
huset.
- At besluttende instanser i eller udenfor huset
gribe ind på radikal vis ved at gribe ;~d over
for "kredsens" handlinger og tilstede-o ærelse_

E~ problem på en anden led, som jeg j proces
sen må iagttage er, at (nogle i) mellemgrup
pen kan skræmmes af, at "en af psykologer
ne" indgår i konflikterne med faglige metoder.
I så sammensat et forum som studenterhuset
foregår en del mere eller mindre lyssky
affærer, og det at fokusere på en af dem, kan
skabe frygt, såfremt det ikke lykkes mig at
gøre mine motiver og interesser klan, og
såfremt disse ikke anerkendes som fælles.

Henned er de etiske problemer dog ikke løst
en gang for alle, men må medtænkes i de
enkelte faser i forsknings- og interventions
forløbet. Udgangspunktet heroverfor er at
søge informationer på lovlig vis (fx. undlade
brug af skjult auditivt optageudstyr - selvom
det i konflikten ofte er oplevet at udtalelser
ofte senere benægtes eller fordrejes på tilsy
neladende bevidst og strategisk vis), ikke at
bringe eventuelle personlige eller irrelevante
oplysninger videre, samt ved samtaler åbent
at vedgå egne motiver og interesser.

En forskning, der bia. indebærer udforskning
af aktører, der ikke ønsker udforskning stiller
allerede som udgangspunkt et problem. Min
indstilling hertil er, at problemerne på tale
ikke blot involverer disse personer, og at
deres modvilje ikke skal forhindre overhove
det at beskæftige sig med problemerne - ikke
mindst, når de, der ønsker videnskabeligt at
beskæftige sig hermed er involveret, bl.a.
gennem at være udsat for forskellige former
for overgreb.

DEN ETISKE KONFLIKT,

og situationen på ny, og dette struktu
reres i en fonn brugbar for fonnidling
til de involverede.

• Fonnidling til de involverede. Medie
til dette forefindes i fonn af en intern
avis.

Til ovenstående er at tilføje:
- Der er mulighed for at inddrage andre invol
verede i arbejdet ~ evt i form af et reflektions
team.
- Da selve feitet for arbejdet er konfliktfuldt,
og informationer således ofte stiller sig som
"farlige", kan både misinfonnation og - i del
mindste til tider undervejs i forløbet - en
skærpelse af konflikterne forudses

"

• Terrænsondering. At danne overblik
over konteksten - studenterhuset - i
dets historie og ydre og indre betingel
ser, samt over de involverede aktører,
såvel grupper som enkeltpersoner. Da
jeg aktivt har deltaget i studenterhusar
bejdet i en årrække, vil dette primært
fordre en gennemgang af husets papirer
og mødereferater, samt en fortsat delta
gelse i husarbejdet.

• Bn:due informationstilegnelse. Med
udgangspunkt i terrænsonderingen
undersøges relevant litteratur, bl.a. på
områderne Craw/ey/det okkulte, mani
pulation, fascisme, magt. Herudover
kan indhentes infonnationer om centra
le aktørers tidligere historie.'~

• Foreløbig analyse. Med udgangspunkt
i indhentet viden forsøges historien og
situationen analyseret i retning af
centrale problematikker, prægnante
figurer og bevægelige momenter.

• Inteview/samtale. Med udgangspunkt i
viden og analyse søges gennem inter
view og samtale med de på forskellig
vis involveret l) yderligere informatio
ner, 2) de forskellige perspektiver
belyst, samt 3) gennem åben dialog et
indblik i standpunkternes udviklingsmu
ligheder. Hvorvidt og med hvem det er
muligt at gennemføre dette punkt må
afgøres med hver enkelt involveret.

• Andet analyseskridt. Ud fra den
indhøstede viden analyseres historien

implicit) henvisning til eller viden om, hvorle
des trediepersoner forholder sig hertil.

Analytisk adskildt tilrettelægges det metodi
ske forløb som følger:

METODE VALGIDATAIND
SAMLING,

FAGLIGE TANKEFIGURER.

Generelt er del almenpsykologiske grundlag
for disse QvervejeJser et kritisk psykologisk
kategorielt niveau, som jeg vil forsøge at
specificere i enkeltteoretisk forstand lJ

. Dette
vil jeg gøre gennem arbejde med den konkre
te case. Jeg finder denne case velegnet også
som udgangspunkt for generelle overvejelser
over autoritære/fascistoide i bredere
sammenhænge. da den konkrete kontekst i
mange aspekter stiller sig som et "mikrosam
fund" med mange af de sarmne beslutnings
strukturer, interesser/positioner og fagli.
gelpolitiskelkulturelle tilgangsvinkJer• som
gør sig gældende j større samfundsmæssig
målestok. "Mikrosamfundet" muliggør i høj
grad al følge den samJede proces som en
række forbundne delprocesser i en kontekst,
der er relativt overskuelig. både hvad angår
grundlæggende betingelser, de involveredes
forudsætninger og interesser etc.; Lokalhisto
rien kan kortlægges i sin kompleksitet, hvor
ved der kan blotlægges udviklingsfigurer, der
gennem at danne grundlag for analyseforsøg i
andre og bredere kontekster kan vise sig
duelige som analyseredskaber. Denne case
har således funktion som paradigmatisk case
(Flyvbjerg -91,s 1501).

Centralt i de relevante processer er magta5
pektet Til dette er her følgende at nævne:
Med Foucault ( fx. -80) tager jeg udgang
spunkt i at magt er at studere som processer
fremfor egenskaber ved personer eller posi
tioner. Disse processer udøves ikke suverænt
af nogle over andre, men realiseres af alle
involverede i en specifik historie og kontekst.
Eksempelvis er mellemgruppens forholden sig
således af afgørende betydning for magtpro
cesseme, også når denne gruppe netop
forsøger at holde sig fri af disse processer.
Dette bl.a. ud fra en tese Dm at personers
magtudøvelse kun muliggøres gennem (evt.
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ikke blot af konflikten, men også af den even
tuelle overvindelse heraf (herunder i særdeles
hed dette projekts betydning herfor), således
at de involverede kan drage alJ11enE'Jgenerelle
konsekvenser heraf, fremfor blot al belragte
dtt som "noget der skete", hvilket vil
medføre, 'at huset generelt ikke står bedre
rustet til at møde fremtidige konflikter. eller
værre: sidder tilbage med den ovenfor
beskrevne usikkerhed om "hvor lynel slår
ned næste gang".

Generelt.
Den ifin. projektet indhøstede viden må struk
tureres således, at den kan indgå som redskab
til begribelse og udvikling af lignende konflik
ter Heri indeholdes tre aspekter:

• Konfliktens almene karakteristika kan
udtrækkes, Her tænkes særligt på mani
pulationstigurer, relevante væsentlige
betingelser for konfliktens opståen,
såsom aspekter ved de involveredes
sociale betingelser generelt og
kontekstspecifikt samt strukturelle
aspekter ved konteksten, der muliggør
en sådan konflikts opståen.

• Processens inrerventionsaspekter kan
struktureres til brug for personer eller
grupper, der står i situationer med
væsentlige træk fælles med dette
projekts udgangssituation. En sådan
handleerfaring kan struktureres som en
"stridbar demokrats mulighedstype"'~

• Forskningsprocessens erfaringer kan
struktureres med øje for videreudvik
ling af en subjektvidenskabeJig
forskningsansats, særligt med henblik
på oparbejdning af en enke1tvidenska
belig teori omkring konflikt/magt
fascisme.

Herudover vil erfaringerne fra projektet
kunne bruges i min egen (og andres) praksis i
organiseret antiracistisk og -fascistisk arbejde.
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Referat af bestyrelsesmøde
den 29/9.92, punkt 8.

Tilstede: Birgitte. Jørgen. Erik. Christian,
Casper, Simon, Carin og Anette.

Afbud: David og Ulla Britt.

Ad 8: Konfliktløsning.

Jørgen har efter generalforsamlingen fundet
en opgave udarbejdet af Jesper Lund og har
omdeli denne til bestyrelsen.
Jørgen bringer punktet op, da han mener, at
der i opgaven er intentioner om at hæve
konfliktniveauet i studenterhuset og mener at
skrivelsen udviser foragt for studenterhusets
medlemmers religiøse, filosofiske overbevis
ning, på hvilken baggrund han mener, at det
er relevant al anvende eksklusionsparagraffen
på Jesper Lund, Kalle, Anne og Leif
Bestyrelsen vil ikke forholde sig til punktet på
dette bestyrelsesmøde, men vil læse opgaven
til næste bestyrelsesmøde.

-------
Kommentarer angående
ekskIusionsbegæring.

Hvem fremsætter eksldusionsbegænngen, og
med hvilken ordlyd? .Hvad er det j opgaven.
der virker så anstødeligt. at det her ud fra
wrderes, al jeg ikke længere kan være akti
vist i Studenterhuset?
("At hæve konfliktnivcauet"~ hvis dette skal
forståes i psykologfaglig rerminologi - at
højne begribelsen af problemet og mere
adækvat forholden - så OK.

For at undgå rygter og fordrejninger ønsker
jeg dette møde optaget på bånd - så kan det

bringes i Husavisen udskrevet hvis nogen
ønsker dette. Alle ved vi, at ikke alt kommer
med i et referat, og at referater kan mistænke
liggøres.

For at sikre ordentlig behandling af begærin
gen, ønsker jeg ordstyrer og mulighed for at
forkJare mig.

Hvorledes er opgaven kommet __Jørgen i
hænderne? Det blev stjålet fra mit postrum .
vistnok sidst i ugen op til generalforsamlingen
(Leif stødte på el tidspunkt i sin specialepro
ces på et papir underskrevet••••••
•. (0g det ved at låne det på biblioteket.)
Leif mente, at det måtte være skrevet~
~. Og det var det så, og bl.a. jeg læste
det. Dette blev af _ udskreget som en
forbrydelse. At man tog en af hans gamle
opgaver op i en argumentation!)

For at arbejde på en saglig og demokratisk
løsning, burde anklagen være udfærdiget
skriftligt. otrenttigt for de anklagede.

Juridisk: Overordnel gælder for stuc1enterhu
sets furrnål. at det bl.a. "arbejder aktivt både
indadtil og udadtil i forhold til sine omgivelser
for et åbent .og demokratisk samfund."
Underordnet dette gælder det fOf "meclJem
sfoThold og pligter" at "Medlemmerne er
forpligtet til at overholde foreningens
vedtægter og husorden og medJemsaktiviteter
skal udøves rned respekt for andres politiske,
religiøse og filosofiske overbevisning, samt
etniske oprindelse". Min politiske overbevis
ning er demokratisk. min filosofiske holdning
er at mennesker kan samarbejde der, hvor de
taJer sandhed. Jeg oplever, at jeg forsøges
ekskluderet på det, at jeg arbejder for åbenhe
den. på faglig vis. "Aben faglighed" kan også
kaldes "en :filosofisk holdning". Føler
eksklusionsbegæreren sine holdninger truffet,
når talen er på "de autoritært magtsogende''')
Eller er det fordi vedkommende ikke synes
beskrivelsen passer på ham selv - og hvorfor
er der så ikke anklagen i stedet for henvisning
til "politiske, religiøse og filosofiske overbe-

_I·
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visning, samt etniske oprindelsel'? Banen ville
da være kridtet op til snak om, hvad der
egentligt står i opgaven - og en sådan snak er
jeg ganske åben overfor.

En eksklusion er den hårdeste sanktion husets
vedtægter åbner op for. Det gælder, at "Misli
geholder et medlem sine forpligtelser i
henhold til § 7, stk. 1, kan bestyrelsen udeluk
ke denellNlJlm.em fra Foreningen Studenterhu
set med øjeblikkelig virkning i kortere eller
længere tid og i grove liijælde eksklusion."
(Min fremhævelse) Og denne sanktion er ikke
52e ~t~ mig, men også mod Anne,
Kalle og Leif. De har ikke deltaget i udfæM
~n afopgaven. Hvorfor skaJ de ekskJude
res? Hvad er det for en lynchning? .....
At Jørgen Bitsch træder ind i bestyrelsen på
en sådan måde, tyder desværre på, at han
kommer til at varetage hvervet som bestyrel
sesmedlem elendigt_ Det er en dårlig start at
komme med så søgt en ekskluslonsbegæring.
Hvis ikke situationen var alvorlig, så var den
dybt latterlig.
Og han fastholder konflikteo på usaglig grund
med tidsspilde til følge.

Hvis dette skrift er så uacceptabelt for eksklu
sionsbegæreren, hvad så med fællesudtaJelsen
vedtaget på generalforsamlingen? Det udsiger
mere om "de autoritært magtsøgende" end
mit mere teoretiske skrift. Hvorfor er fæDe.
!l-udtalelsen ikke indbragt for bestyrelsen som
ekskJusionsgnmd? - tjaa, måske fordi fælle
sudtalelsens ordlyd blev vedtaget på generaJ
forsamHngen som en acceptabel fremstilling.
Og "blarne the vietim"-logikken - som beskri
ves i fæUesudtaJeJsen • synes tydelig her. Det
er trist, at svaret på at være udsat for denne
logik nemt fanges j kappestrid om "hvem slog
først", eller "hvem er mest dum". Men jeg ser
ingen anden vej at rense mig for anklagerne
på, end redeligt at gøre rede for situationen,
som jeg ser den. Så må del: videre være op til
andre at vurdere på seriøs og indholdsmæssig
vis.

Skriftet er lavet som behandlingen af et
forskningsteoretisk problem i et metodefag på
psykologi. Kravene til opgaven var: skriv
min. 3 sider om hvorledes et forskningsmeto
disk problem kan foregribes. Dene kunne jeg
jo have forklaret nærmere, hvis man havde
henvendt sig til mig, som skrevet i husavisen
for juni: "Jeg har skrf!l'et en Ulle opgave 'il
studif!t omhandlende, hvorledes man
jorskl1ingsmelodologisk kan overveje del
problem at jorske mf!d jolk, der ønsker at
skjule deres inleresser - og !k/Je med huse!
som eksempel. Hvis nogen ønsker en kopi
heraf, så heJ1l'endjer lil mig".

Om skriftets ordlyd har jeg da også et par
kommentarer:

Først en indrømmelse: på side et står der i
sidste afsnit: "Msætte for konflikterne er dels
aspekter af den nævnte kreds virke og fonnu
leringer (stikord "perkere", "Danmarks stor
hedstid skal komme igen", "hagekorset skal
rehabiliteres" herunder også Crowleys
tanker, fx. "Ihe law oj Ihe stronj{; Ihis is our
law and the joy oj the world", "Ihe slaves
shaJl serve", "man has the right IO hil Ihose
who l1'0tlld Ihwart thf!se r;ghls", dels måder.
ne, hvonned kredsens medlemmer deltager i
det fælles husarbejde, særligt ved møder i
besluttende organer. Her benytter de i
udstrakt grad fjendebilleder og henvisning til
"folkets interesser" til at dække over egne
interesser, der forsøges skjult; eksplicit racis
tisk: argumentation,; argumentationsfigurer
omkring centralistisk: og eksklusiv magtforde
ling med henvisning til "naturlige forhold'"
samt - når det er belejligt - antiintellektuaJis
me og systematisk angstproduktion bl.a.
gennem voldstrusler, også på livet. "Eksplicit
racistisk" bør ændres til noget, der f.eks. inde
holder de ovenstående citater - som alle
kommer fra Per til huset. Og sådan noget som
hetz mod kristne (som _ fik en "næse" for
af bestyrelsen), og det, at _ erklærer det
som en umulighed at han kan have fascistiske
eJler nazistiske (jeg husker ikke det præcise
ord) tilbøjeligheder, fordi han er jøde. Samt

A"
.. B"
"

.)

""B

fremstiller sig som forfulgt "fordi han er jød,,-:·'
- (hvilket i sig selv er en særdeles grov
beskyldning at komme med. Jeg vidste ikke at
.... er jøde, før han -første gang anklagede
mig for at forfølge ham, fordi han er jøde.)

Til opgavens sigte og udformning. Dette
synes jeg fremgår af opgavens ordlyd. Fx. fra
s. I: "Det følgende skrift er en fonnalisering
og eks!rapoleringl6 af de overvejelser og
interventioner, der allerede udføres"

"Beskrivelserne af problemernes fremtrædelse
er forenklet, dels af hensyn til de berørte
personer og grupper, dels af praktiske årsager
(... ] Det skaJ understreges at mange af de
følgende vurderinger ikke nødvendigvis deles
afaUe involverede personer."

Hvad der på trods af simplificering, udvælgel
se mhp en bestemt forsknings- metodologisk
problemstilling og rettetheden mod bredere
videnskabelige og samfundsmæssige problem·
sammenhænge bliver tilbage af udsagn om
"de autoritæn magtsøgende" er: gennem trus
ler, løgn og manipulation søger de magten.
Og disse ord står jeg ved. 11 I øvrigt er jeg da
selv, også før denne eksklusionsbegæring
beskyldt for at lyve, manipulere etc. - uden at
disse beskyldninger dog er forsøgt begrundet
fra anklagers side.

Og lige en lille spøjs detalje for de videnska
beligt interesserede: på side 5 står nævnt som
mulige problemstillinger, hvis jeg realiserede
forskningsskitsen: "At forskellige instanser i
huse! - med besluttende myndighed - \iJ
forsøge at stoppe projektet, evt. med trussel
om ar ekskJudere mig." At jeg har foregrebet
denne problemstilling teoretisk er et udtryk
for "prem/div validitet", dvs. at jeg gennem
det teoretisk at foregribe en opdukkende

problemstilling sandsynliggør kvaJiteten af
analyserne.

Jeg har ikke tænkt mig at stoppe mine faglige
overvejelser over Studenterhuset og menne
sker heri - og jeg håber, at andre vil tænke
med.

Til slut vil jeg sige til bestyrelsen: Det er
nødvendigt, at I tager en kJar stilling i den
konflikt. der er køn helt ud i det groteske.
Det nytler ikke med henstillinger om på en
gang at stoppe den og at lade den ligge, på en
gang at forkJare sig og at tie stille.

Jesper Lunt/

-------
Referat af bestyrelsesmøde

den 6/10-92, punkt 7

Tilstede: Jørgen, Ulla Britt, Simon, Christian.
Erik, David. Birgitte og Casper.

Ad 7, Konfliktløsning:

(Simon ovenager referat p.gr.a. Jørgens inha
bilitet)

Jesperl! forespørger om muligheden for at
optage pkt. på bånd - Forslaget ikke
godkendt - Kun Jespers egne indslag optages!
Ulla Britt foresJår muligheden for fast proce
durevedr. pkt.
David ønsker grundlag/redegørelse vedr
anklagen/pkt. - Besluttes!
Jesper ønsker skriftligt ankJagepunkt re"et
mod ham.
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Erik mener ikke grundlag for anklagen mod
andre end Jesper.
Christian ønsker ikke krav til bestyrelsen fra
Jesper bl.a. vedr. optagelse på bånd.
David ønsker ikke nogen afgørelse i aften,
men pA næste bestyrelJM:snwde. Meninger skal
høres for senere grundlag for anklagen.
Jørgen redegør for anklagen:

Skriftet træder på med!. religiøse, pol..
overbevisning.
Klare henvisninger til intern konflikt.
Ordlyden i skriftet bl.a. referater fra en
gruppe.
Beskyldninger om Fascisme (s. )19) Se
denne!
(S. 4) Jespers generalisering af nogle grup
per i huset, vedr. fascistiske ideer.
(S. 6) Erfaringerne kan bruges til antiracis
tisk..

"Forfatteren forsøger at nedgøre gIp. ved
deres manipulation", "skærpelse af konflikt~

m.v. (henvisning til Jørgens kommende ankla·
geskrift mod de anklagede personer).
Jørgen: Huser kan ikke bære flere konflikter I

Årsag til tidligere konflikter er bl.a. de ankla
gede personer, bl.a. fra stormøderne og skJi...
velserne.
Birgitte oplyste om, at skriftet var at finde
bl.a. i Husavisen og derfor ikke hemmeligt.
Christian mener dette er irrelevant.
Jørgen redegør for, hvor han fandt skriftet.
Blev fundet i cafeen efter generalforsamlingen
af en unavngiven person.
Optaget på bånd:
Jesper udleverer "kommentar angående
eksldusionsbegæring" (se denne2~ og
gennemgår teksten (3 sider).
(Under indlæg enkelte forståelsesspørgsmål).
Efter gennemgangen tilføjer Jesper nogle
punkter.
BLa. liDe tre andre skal ekskluderes p. gr. a.
åndsfællesskab" ~ Jesper mener dette er
uforståeligt.

Jesper redegør for opgaven, skal betragtes
som en forskningsopgave. Jesper giver nogle
eksempler om manipulation.
Dirigenten stopper mødet p.ge.a. tiden. Ulla
Britt foreslår valg mellem at fortsætte debat
ten cUer vente til næste gang.
Casper mener, alvoren er stor - derfor korte
indlæg !
Opklarende spørgsmål stilles!
David ønsker redegørelse for opgaven. Hvem
er "de" i opgaven?
Jesper fastholder, at opgaven ikke er skrevet
til huset og mener personerne er irrelevante.
Jesper redegør igen for trusler om vold mod
bl.a. Kalle til stormøde. Flere eksempler
gives. Arbejds- og nwdeproeedurer i SMS til
nwdeme imod husets ideer.
Birgitte mener ikke vi kan behandle sagen p.
gr. a. manglende anklageskrift.
Casper mener, Jesper forsøger at "mildne sine
udsagn" m.m.
Jesper redegør m for ideen med opgaven
(ikke til huset).
Vedrørende hans "Kommentar,,,,", et forsøg
på at afklare sit skrift og fastholde skriftets
ordlyd.
Enig beslutning om udsættelse af afgørelse.
Birgitte mener ikke, sagen bør komme på
pkt., da sagen ikke er afsluttet..

-------
Redegørelse til bestyrelsen for indholdet af
beslutningsforslaget: Konfliktløsning/eks
klusion afJesper, Kalle, Anne og Leif

Af Jørgen B. Bitsch undskvld
hakkebrædtskriften. men fogeden tog min
PC'er.

Takket være Jesper Lunds løsagtige omgang
med sin nedskrevne forskningsstrategi "En
konfliktfuld case" (dette skrift blev fundet
efterladt i baren ved lukketid fredag d.25/9)
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er det nu muligt utvetydigt, at spore et
mønster af organiseret konfliktrnageri bag det
seneste års mest deprimerende episoder i
Studenterhuset.
Forfatteren (JL) fremhæver en konflikt (på
}Ih år) mellem en gruppe mennesker, der
beskæftiger sig med nordisk mytologi (Guess
who!) og en gruppe mennesker, der på
marxistisk grundlag arbejder med deres fag,
psykolog;. Denne konflikt er autentisk idel
førstnævnte gruppe netop har været skydeski
ve for en massiv strøm af perfide, absurde og
injurierende beskyldninger. fremrettet af
"mennesker, der på marxistisk grundlag arbej
der med deres fag, psykologi". De fømævnte
beskyldninger reproduceres konselcvent af JL
i opgaven. Således identificeres den nordisk
mytologiske gruppe nederst side l med et
fanrasifuldt ordforråd af fascisme-synonymer.
Det er med andre ord SMSfYggdrasill, der
Sigtes til når fascismeprædikatet herefter
anvendes, om tendenser eller personer i huset
- uanset, at disse sindssyge beskyldninger er
uden bund i virkeligheden.
Væsentlig er også identifikationen af mellem
gruppen (øv. side 2), dvs alle. som hverken er
rnytologifans eller marxistiske psykologer.
Denne store gruppe kendetegnes ved at
modvirke forfatterens og ligesindedes inten
tioner gennem "autoritære ordninger". Det
fascistiske og- autoritære spøgelse dukker op
igen s. 3 midt for: "Udover det specifikke
omkring studenterhuset og det ahnent viden
skabelige, ser jeg også en genereJt formål i at
udvikle redskaber til begribelse og interven
tion rettet mod autoritære og fascistiske
tendenser". FoIfaneren ser altså de autoritære
og fascistiske tendenser i huset, som værende
så stærke, at han på dette grundlag håber, at
kunne udklække en generel strategi mod
disse. De "autoritære/fascistoide" personers
tilstedeværelse i huset slås atter fast s. 4 øv.
"Jeg finder denne case velegnet også som
udgangspunkt for generelle overvejelser over
autoritære/fascistoide i bredere
sammenhæng". Bemærk. at autoritære/fascis
toide her fungerer som substantiv i sætningen..
Nogle mener bare fascistoide/autoritære i

fonatterens verdensbiUede. Der er ikke en
gang tale om mere uskyldige forestillinger om
såkaldt strukturfascisme. Vi har at gøre med
skinbarlige fascistiske aktører. Det såkaldt
antifascistiske/antiracistiske engagement
tilkendegives atter i slutsæmingen: "Herud
over vil erfaringerne kunne -bruges i min egen
(og andres) praksis i organiseret antiracistisk
og fascistisk arbejde."
AT fonatteren ikke har megen respekt for de
sagesløse forskningsobjekter, men tværtimod
ønsker a1 oppiske en konflikt mellem disse og
forskeren ses af følgende: "Dette forskning
sprojekt indebærer således på metodisk nive
au en videreudvikling af en subjektvldenska
belig forskningsansats omkring forskning og
aIbejde indenfor imeressek:onflikter. der
umiddelban stilles så skærpet, at interesseaf
klaring de beTøne hhv. forskeren- de udfors
kede imellem ikke stilles Som en mulighed. Il

(s. ) øv.) eller JL's retoriske spørgsmål,
"hvordan på subjektvidenskabeligt grundlag
udforske de, der ikke ønsker at blive udfor
skede" (s. 3 midt.).
Skruppelløsheden udstilles s. 5 midt for: "Da
selve feltet for arbejdet er konfliktfuldt, og
infonnationer således ofte stiller sig som "far
lige", kan både misinfonnation og - i det
mindste til tider undervejs j forløbet - en
skærpelse af konflikterne forudses." "En
forskning, der bl. a. indebærer udforskning af
aktører, der ikke ønsker udforskning stiller
allerede som udgangspunkt et problem. Min
indstilling er, at problemerne på tale ikke blot
involverer disse personer, og, at deres
modvilje ikke skal forhindre overhovedet at
beskæftige sig med problemerne."
JL spørger i sine "kommemarer angående
eksklusionsbegæring" om eksldusionsbegære
ren føler sig truffet nåf talen falder på "de
autoritæn. magtsøgende" . Det gør jeg natur
ligvis ikke spørgsmålet er imidlenid ikke om
undenegnede føler sig truffet. Spørgsmålet er
om det anvendte vokabularium er identi
ficerbart med de absurde beskyldninger. som
de ekskluderede in spe har frernrettet. Dette
er i høj grad tilfældet. Disse fire har således fx:
skrevet breve til fagrådene om de "okkuhe"
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og "srnåracistiske" grupper i studenrerhuset,
og har individuelt ført en heksejagt og
mistænkeliggørrelse af såkaldt antifascistisk
kacakter. Annes tragikomiske anklager for
sort magi er et eksempel. Kalles velkendte
mangel på respekt for visse gruppers virke
gennem verbale udsagn, som kan bevidnes
omfangsrigt, samt gennem et hav af skriftligt
materiale. Leifs forsøg på at overbevise DTH
studerende om el indhold af fascistisk over
mennesketeori i et essay skrevet af et

Yggdrasill-medlem er et andet eksempel.
Listen over eksempler, der demonstrerer en
koncensus mellem de 4 personers patologiske
opfattelse af YggdrasiIJ-medlemmer er lang.
Da jeg ikke har villet gøre denne sag til et
personligt martyrium. har jeg ikke medtaget
her. En sådan kan dog udfærdiges, hvis
ønskeligt Jeg har ikke taget denne sag op
som et personligt hcevnmotiv, men i ansvarlig.
hed overfor huset.
)L's opgave formulering kaster lys over
mange dunkle episoder i studenterhuset. Man
forstår lige pludselig forårets populistiske
angreb på bestyrelsen - den gennemgik ikke
sagerne ordentligt - den tog forhastede
beslutninger efter de fires mening. Dette
forsøg på at påtage sig vetoret overfor besty
relsen (som også udmøntede sig_ i breve til
rektoratet) - den manglende respekt for det
repræsentative demokrati, var altså blot et led
i modarbejdelsen af den store autoritære
midlergruppe. En sådan opfattelse og strate
gisk bearbejdning af studenterhusets institu
tioner og dens medlemmer må nødvendigvis
udløse bekymring og vrede blandt medlem
merne. Det er en fremtidig konfliktbombe,
ligesom det har været årsag til hidtidige for
huset' ødelæggende konflikter. Spørgsmålet
om eksklusion er altså et anliggende om
husets fremtidige eksistens. l og med, at
hensigterne i "En konfliktfuld casefl udgør
selve legemliggørelsen af alle fremtidige
konflikter i huset., er der med eksklusions
begæringen tale om en slags "Studemerhusets
gordiske knude". Jeg foreslår, at knuden
hugges over, ar: vi forhindrer de ødelæggende

konflikter j al undergrave husets fremtidige
eksistens.
Det: er udtryk for foragt for en gruppe studen
terhusmedlemmer. når JL sammensmelter
hjørnestenene i disses livsanskuelser, den
nordiske mytologi med vort sprogs værste
gloser for ideologisk tilhørsforhold, og deref
ter sætter sig som mål, at bekæmpe dette
ideologiske tilhørsforhold. Her er det mindre
vigtigt om gruppen var blevet betegnet som
fascister, satanister eller kannibaler (vi er i
ø....rigt ingen af delene - believe it ar not!) af
de fire. Disse udtryk er alligevel grebet ud af
den blå luft som kamouflering af en langvarig
hetz
NM JL i sine kommentarer ang. ekskl.
begæring tilegner sig udtrykket prediktiv vali
ditet som en videnskabeJiggørelse af sin
forudsigelse om egen eksklusion, så må det
også være udtryk for predektiv validitet, når
en banlcmver forudsiger sin egen fængsels
straf På godt dansk kan man snarere sige, at
]L erkendte, at han var ude på et skråplan,
når han iscenesatte konflilcter for al skaffe
kød på et tvivlsomt forskningsprojekt.

-------
R~f~rataf bestyr~ls~smød~

d~n 13/10-92, punkt 6

Tilstede: Cathrine, Erik, Jørgen, Christian,
Birgitte og Ulla Britt.

Afbud: Simon, David og Casper.

Ad 6, Konffiktophævning.

Jørgen Bitsch har på opfordring fra bestyrel
sen og Jesper Lund medbragt en skriftlig
redegørelse for konflilcr:lesningleksklusion af
Jesper. Kalle. Anne og Leifl

. Bestyrelsen vil
læse skrifter. til næste gang og vil holde møde
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om dette tirsdag d. 20/10-92 kl. 1600_1800 i
studenterhuser
Jørgen meddeler, at Jespers opgave er blevet
fundet j cafeea af Steen d, 25/9-92
Birgitte mener stadig, at Jørgen Bitsch skal
mnne dokumentere, hvordan Jespers opgave
er kommet fra Jespers posuurn og ned i
cafeen.
Cathrine mener, al problemet ligger j, at
Steen, som har fundet opgaven, ikke aflevere
de den tilbage til Jesper, men i stedet bag om
ryggen pit Jesper afleverede opgaven til
Jørgen Bitsch, som kopierede den til bestyrel.
,en,
Som modkrav til- Birgittes krav vil Erik,
Christian, Jørgen og Ulla Britt så stille krav
om, at Jesper dokumenterer, at opgaven har
ligget i postboxen.
Bestyrelsen vil skrive en appel i Husavisen,
hvor man vil opfordre den person eller de
personer. der har taget ting i Regnbuens
postrum til at melde sig.

-------
Reportagefra:..

Ekstraordinært bestyr~l

sesmøde d. 21.10.92

Af Rasmus Helles, Husavisens udsendte
medarbejder.

Dirigent: Casper.
Referenter: Birgitte og Rigmor.

Mødet blev indledt med behandling af en
række procedurespørgsmål, som jeg kort vil
gennemgå i det følgende.
For det første diskuterede man, hvorvidt
mødet slruJle holdes åbent eJler lukket. Man.t efter nogen diskussion at dele mødet

o dele, hvoraf den første, nenilig parter
nes indlæg i sagen, opklarende spørgsmål og

procedurer skulle holdes åben, og den anden,
som var bestyrelsens votering, skulle holdes
lukket. Det var et generelt ønske blandl besty
relsesmedlemmerne, al voteringen skulle
holdes lukket. for at sikre den størst mulige
frihed j diskussionen, da man ikke ønskede at
sidde og tale om personlige. forhold, mens de
pågældende var til stede. De anklagede
ønskede for deres part,. at så stor en del af
mødet, som overhovedet mulig blev holdt
åbent., for at eliminere enhver senere tvivl om,
hvem der sagde hvad til hvem. og for at
kende bestyrelsens bevæggrunde/overvejelser
omkring eksklusionen.

Af samme årsag blev endnu et spørgsmål
taget op, nemlig de anklagedes forslag om at
optage mødet på bånd. Dette afstedkom
nogen diskussion. Argumenterne imod faldt
især på lre områder, nemlig en generel
modvilje mod at blive optaget på bånd over
hovedet., en opfattelse af at det ville bevirke
en (øget) stemning af mistillid og endelig en
frygt for, hvad løsrevne citater fra båndet
senere kunne bruges til. Argumenterne for var
centreret omkring, at eventuelle uoverens
stemmelser i fremtiden ville kunne løses.
netop ved at alle citerede argumenter ville
kuMe høres i deres kontekst. Der blev stillet
nogle forskellige forslag, og efter afstemning
blev det vedtaget at føme del af mødet kunne
optages på bånd, af hvilke kopi" skulle opbe
vares i hhv. StudeIlterhusets og Studen
terrådets bankbokse.

Tredje del af procedure-proceduren var
rækkefølgen af de forskellige indlæg. De
anØIIede anmodede om at kunne fremlægge
d"'Jl, forb"edte forsvarsta1er først, ~
Jørgen~itsch (JB) derefter skulle hav~g
hed til at uddybe ekskusionsbegæring6f.'
Argumenterne var, al man flygtede at der
ville komme nye anklagepunkt" frem, under
henvisning til, at ek:sklusionsbegæringen var
det: tredje anklageskrift der blev føn, hvor de
to foregående var IBs mundtlige begæringer,
refereret i bestyrelsesreferater. Diskussionen
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blev imidlertid afgjort til JBs 'fordel', under
henvisning tiJ almindelig retspraksis, hvor
anklageren staner med at fremlægge anklage
skriftet. Samtidig blev det afgjort dels at JB
ikke, som anmodet, kunne føre _ som
vidne under mødet, og at han ikke som besty
relsesmedlem var habil til at deltage i votering
og afstemning. Dette skete fordi JB havde
stillet sagen som enkeltperson, og ikke som
bestyrelsesmedJem, dvs på vegne af andre.
Habilitetsspørgsmålet blev afgjort ved afstem
ning alle mod en).

Disse indledende øvelser tog IIh time.

Herefter fulgte så de egentlige indlæg i sagen.
Da det af pladsgrunde forekommer umuligt at
fremlægge samtlige parters indlæg, har
Husavisens udsendte medarbejder set sig
nødsaget til at fortage (voldsomme) forkorteJ.
ser og forenklinger af forsvar og anklager.
Da anklageskriftet desuden er tilgængeligt i
sin helhed andetsteds i husavisen, vil jeg nøjes
med forsvarstaleme. Anne var ikke til stede
på grund afsygdom.

For Jespers vedkommende gik en del af
forsvaret på selve opgaven, og de fonnulerin~

ger, der '\Iar rejst tvivl om. Indledningsvis
forklarede han, at der var tale om en opgave i
et metodefag, og at det skitserede forskning
projekt aldrig skulle udføres. Med hensyn til
fascisme--problematikken fremdrog hm to
ting, nemlig at han på intet tidspunkt angreb
nogen personer ejler grupper for at være
fMcister, og ·at han kun brugte betegnelsen
fascistoid omkring bestemte personers hand
linger i bestemte sammenhæng, nemlig .og_i husanliggender. A.

• ". ** "

Leif fremførte for sit vedkommende al han
ikke kendte anklageskriftet, og ikke havde
fået det til gennemlæsning før selve dagen
trods skriftlig henvendelse til husel. og at han
i øvrigt heller ikke ha'\lde kendt noget til
opgaven før sagen blev tage! op. Han kendte

heller ikke JB andet end ved navn, og havde
ikke haft andet end yderst sporadisk kontakt
med huset siden foråret. Endelig havde han
ikke skrevet under på brevet til fagrådene...
Kalles forsvar handlede primært om beskytd
ningerne for "patologisk åndsfællesskab". Han
blev (vistnok først på mødet, RHJ, ankJaget
for at der skulle være en meget bestemt tone
eller linie i de forskellige breve, han har skre~

vet i forbindelse med de forskellige konflikter,
han har været involveret i . Han identificerede
selv den Jinie. som den der havde ført frem tiJ
fællesudtalelsen på generalforsamlingen.

Herefter fulgte en runde med opkla
rende spørgsmål. De af bestyrelsen stillede,
har jeg så vidt muligt indbygget i ovenstående
fremslilling.

En anden del af de opklarende
spørgsmåJ gik på at forsøge ar fastJægge lid5~

rammen for, hvornår SMS var repræsenteret i
huset_ Det blev bestem til at være indtil primo
marts '92, og igen :fra juni.augu5t '92, i sidste
periode dog kun med. som medlem. De
anl;fre var gået over i Yggdrasill. Dette fik den
opmærksomhed. fordi • var en af
hovedårsagerne til, at brevet til rektoratet
blev skrevet.

Derudover stillede de anklagede en
række spørgsmåJ til JB. De søges kort oprid
set i det følgende. Man søgte at få belyst,
hvordan JB havde fået fat i opgaven. og i
forlængeJse heraf om han ikke føJte en
forpligtigelse til, som bestyrelsesmedlem, at
redegøre for dene. JB gentog sin forklarIng
om at en person fra Yggdrasill havde fimdet
opgaven i baren_ Man udbad sig også en liste
med 3 eksempler på den det "patologiske
åndsfællesskab" . JB anførte brevet til fagråde
ne (som Leif altså ikke er medunderskri
ver af, RHJ, og henviste derudover til_
for yderligere detaljer, da han ikke kunne
huske flere.
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En anden række spørgsmål gik på
forholdet ml. SMS og Ygg. samt på et intro
duktionsmøde, som SMS afholdt i huset i
efteråret '9l, og i hvilken forbindelse bl.a.
hagekors- og perker-begreberne blev brugt
[af •• RHJ. JB henviste lil at der kunne
siges at være en vis consensus mellem
y gglSMS bare minus _ og SMS' fonnand
Stig. Han mente at perkerbegrebet smile
være brugt ironisk i sammenhængen, og at for
yderligere uddybning af disse ting kunne man
henvende sig til'" da han ikke selv havde
været med til mødet

Herefter fulgte replik/duplik fra de implicere
de parter, der groft set opridsede hovedpoin·
ter omkring sagen og svar (eller mangel på
svar) på de opklarende spørgsmål

Procedurer

JBs procedure lå i forlængelse af anklage
skriftet, i det han trak linierne for den "pato
logiske consensus" op igen som han fandt den
eksemplificeret i debatten på mødet, og
anmodede j øvrigt bestyrelsen for een gang
for alle at løse det længe verserende problem i
Studenterhuset ved at vedtage eksklusionen.

••••
De anklagede trak for deres part to områder
frem. For det første, hvordan man kunne
argumentere mod anklagerne i eksklusions
begæringen, eksemplificeret i en klargøring
for det rimelige j at tale om ovennennesketan
kegang, med henvisning til nogle Aliester
Crowley citater (Liber Oz), der på forskellig
vis (bl.a. som M-kopi) havde cirkuleret j
Studenterhuset.

For det andet hvordan bestyrelsen
ville reagere overfor JB, da man fandt det
godtgjort at der her ikke var tale om en
eksklusionsbegæring med opgaven (der var
tilvejebragt ulovligt) som det primære, men at
han nænnere agerede på vegne-af _ så
der altså nænnere var tale om et opgør med

.. II-

samle fjender, nemlig dem der kan huske
~ historie i huset.

Bestyrelsens reaktion blev ønsket
stærk, da man ellers mente at _ m.fl. viUe
have en klemme på bestyrelsen. Dene skal
forstås ud fra det synspunkt at eksklusions
begæringen egentlig '\Iar rettet mod retten til
at ytre sig kritisk om forhold i huset. Hvis
bestyrelsen derfor havde vedtaget eksk1u
sionsbegæringen, ville dette forhold så at sige
blive ophøjet til lov i Huser, og alle der heref
ter rettede kritik mod noget punkt i huset,
ville rette kritik mod selve huset.

Behandlingen af de principielle ting omkring
huset, JB samt hvorledes sagen følges op.
blev udsat til et senere bestyrelsesmøde.

Eksklusjonsbegæringen blev enstemmigt
forkastet.

Præsentation af nyt bestyrelses
medlem

Da jeg synes, det er en god ide. at nye besty
relsesmedlemmer præsenterer sig i Husavisen
(som Simon gjorde i sidste nummer) vil jeg
henned tage tråden op, da jeg som Yalgt
suppleant på generalforsamlingen d. 26.
september. 1992 nu også skal til at sidde i
bestyrelsen.

Mt navn er Rigmor Tetevide (og ikke "Tit
gid"• som Bente skrev i referatet fTa GF). Jeg
er 21 år og læser statskundskab på 3. semes
ter på KU. Jeg er kommet ind i huset via
Studerende Mod Racisme. Lige nu bor jeg j

et studenterkollektiv på Frederiksberg. Tidli
gere organisatorisk erfaring har jeg fra
Danske Gymnasieelevers Sanunenslutning,

•..il.....
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Censur og antirationaJisme er nødvendige
midler til at- opretholde løgnen; demok.rati og
videnskabelighed må sættes ud af kraft.
Løsninger kan ikke findes på rationel og
ligeværdig vis, men må ske gennem vold og
propaganda.

Indadtil er fascismen organiseret hienrkisk;
som regel en leder, hvis ord er lov. og som
oppefra og ned indsætter og styrer sine
underordnede. En meget benyttet metode til
at få de underordnede til at makke ret, er det
at "have noget på dem", at kunne afsløre dem.
Ofte blot en detalje til at starte med, men
mere og mere efterhånden som vedkonunende
tvinges til at begå stadig flere forbrydelser.
Lederens ord er uimodsigelige, da han funge
rer som en slags "præst". der har adgang til
det abstrakte fællesskabs "budskab". Fascis
men har Således religiøse aspekter ved at
henvise til en grundlæggende ikke-
materialistisk begrundelses- og
retfærdiggørelsessammenhæng, som Udvalgte
mennesker har et særligt fortolkningsmonopol
på. I fascismen er "guden" dog aflivet til
fordel for føreren, der har status af inkama·
tionen afdet abstrakte fællesskab.

styrke og magt er forståelig som svar på en
afinagtssituation • SOm til tider i større eller
mindre grad fremstilles som antikapitaJisme,
men mere gennemgående som fierristiUes som
resultat af "forurening af folkesjælen";
gennem jøder, indvandrere etc. eller gennem
ideer, som' betegnes "landsforræderiske",
"udanske" etc. - oftest socialistiske og antiau
toritære ideer.
Fascismens udgangspunkt i afmagtssituati0
ner giver dog ikke grundlag for et egentligt
handlefællesskab, da perspektivet for fascis
men ikke er ophævelse afmagtlafinagT, men
erobringen af magten. Således er de fascisti·
ske be\i'ægelser præget af indre magtkampe.
som oftest er meget personafhængige, lige
som bevægelsernes succes også er meget
personafhængige.

Det abstrakte fællesskab ses som havende en
historisk ret til magten. Denne magt
retfærdiggøres oftest med styrke. "Vi er de
stærkeste, og derfor har vi ret". Tankegangen
er præget af socialdarwinisme - "magt er ikke
bare ret, men også sundt". ] den grad det
abstrakte fællesskab ikke har uindskrænket
magt og succes tilskrives dette "forurening'l
af mennesker, der ikke tilhører "de gode",
f.ex. jøder. udlændinge. socialister. feminister
, religiøse grupper, homoseksuelle etc.

Det abstrakte fællesskab - "folket". "racen".
"nationen" etc. - benyttes argumentativt; der
taJes på vegne af "folket" etc., også fx. af
højreeksrremistiske bevægelser, som ston set
hele "folket" tager afstand fra. Denne taJen på
vegne af "manden på gulvet" som magtesløs
overfor "det politiske bureaukrati" hindrer
dog ikke en parallel argumentation for dikta
turets indførelse med henvisning til "pøbe
Jens" manglende evne til medbestemmelse. En
lignende modsætning udgøres af de typiske
krav om "lov & orden". som dog ikke hindrer
en mere eller mindre skjult selvtægtsstrategi
og - i den grad magten indehaves - konsek
vente brud på både aJment anerkendte menne-.
skerettigheder og de love, som fascisterne
selv indfører.

En verden, der deles op i vellller og fjender.
"De gode" som de, der kan indeholdes i et
abstrakt fæJJesskab (nation, race. "udvaJgt
mennesker" etc.). Denne forskel mellem de
gode og de onde kan ikke begribes, blot
"påkaldes" og propagandaen mod "de onde"
sker gennem egenskabstilskrivning: blot ved
at kalde dem ondc, rotter. undermennesker
etc. De modsætninger, der muJigvis eksisterer
mellem de gode og de onde kan ikke begribes
som interessemodsætninger. og dialog mellem
de "os" og "dem" forsøges undgået.

iliku1<Jris1r.. ideologi geno:nJL S,)lo:de$ ~dcr[eks. uCllig.hcd 0lI1. hvorVid! Francas s1~'R i Spanim Vilr al b.:I~ -rll5l'islist".
" Dcnrl>lgendc: li'ems1illiag er Ild! rodcI: Slln)'. mm det CO' P" lidllrl>nlg!.

Dyrkelsen af "styrke" giver sig også kulturelle
udtryk, [ex gennem dyrkelse af kropslige
kraftpræstationer. militaristiske parader og i
billedlige fremstillinger. Denne dyrkelse af
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kaxakteristik af

GyldendaJs etbinds leksikon, ]988:

Men hvad betyder ordene?

nu Jørgen Bitsch - bliver bedt om at forkJare,
hvornår og af hvem de er kaldt fascister/na-
zister kommer der enlen intet svar. eller det
viser sig, at der er sagt "fascistoid" eller
"fascistiske tendenser". Og her ligger en
væsentlig skelnen. som er nødvendig .Ide ~

fast i. Det forekommer mig. at" og li t::f"'\ J;

Jørgen Bitsch øn. at sløre forskellen '.
mellem begreberne "fascisme" og "fascistoid" ,.,
- og bemærkelsesværdigt er det, at jeg ikke i 11

denne eksklusionsproces er blevet ankJaget
for at kalde SMSiY~I-medlernmers
handlinger for "fascistoide".
Jeg har tidligere nævnt - bl.a. i den omstridt
opgave - , at jeg ser ordet "fascistoid" som
dækkende væsentlige aspekter af først og .
fremmest Dog _handJjnger. HA' ~ 1 • g"

Fascisme:
• IlSam/ebegreb for poJiJiske bevæge/ser

med iJllJorifære. nalionaJi.rti.rke. an/i
parlamentariske og a11li.rocialistiske
idealer. ... Fælles jor disse bevægelser
var. at de reddede det borgerlige
samfimd ud af en krisesituation ved af
ophfEl'e det politiske demokrati og
nedkæmpe arbejderbevægelsen med
støtte af en småborgerlig masse
bevægelse organiseret omkring JJali~

lIa/istiske idealer."

GyldendaIs fremmedordbog, 1983:

Fascistoid:
• "Som har fascistiSKe træl: :som har

lighed med el/cr peger mod fascisme.
jascismeligllelrde. "

Derudover kan en nærmere
det fascistjske være:~4:!5

"'Ii

"Fascisme"/"det fascis
toide"

hvor jeg dels var aktiv j Fælleselevrådet i
Storkøbenhavn. dels sad i bestyrelsen_
(88/89). -Jeg håber huset frem OVer vil bevæge sig i en
mere åben og positiv retning,. med større tillid
og tryghed blandt husets interne brugere. Jo
rarere her er, jo flere mennesker vil vi også få
ind. det være sig som aktive i grupperne, nye
grupper eller blot som gæster til arrangemen
ter.

Kærlig hilsen

-------
Rigmor

Jeg håber bestyrelsen vil komme til at arbejde
mere udadvendt og i øget samarbejde med
repræsentantskabet, da jeg tror dette netop vil
gavne trygheden og åbenheden i huset. Indtil
nu har bestyrelsen for mange af os, tror jeg,
virket som en lukket 'Ielite".

Selvfølgelig håber jeg også vores problemer
med 10kaJemangel vil blive løst i nærmeste
fremtid.

I øvrigt synes jeg flere skulle bruge Husavisen
til interne beskedeJ' osv. Det er absoJut et
godt initiativ og en god ide:D ,

Ordet "fascisme" har været en deJ af konflik
ten. Jeg og andre er ofte - ikke mindst i den
netop ovCJStåcde eksklusionssag - gentagne
gange blevet anklaget for at kalde
SMSlYggdrasill-medlemmer for fascister og
nanster. Når de, dee anklager - især _ og

u RedW.ionclIr.OITIJntIIW': HORT, HORT!
" DeT. er indenfor l'asc:islncfcnkning.:n ilr.ke enighed om in d.:fmilj"" p1i eller argrznWng af"f;ucisllIen-. V-=nlligll umigheder tr [" ombing
h""""",*~1un...w..Uftlde okal plM dm italIensk.: fascL<me_ sem ill\rfllulre b<t~lJm.samr kVlIltd<:s fuamle slalarg:nmso:sm
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Da fascismens grundlæggende politiske
budskab er diktaturet og undertrykkelse af de
enkelte menneskers og interessegruppers
meninger 0& handlinger, tager mange fascisti
ske bevægelser en "kvasi-fascistisk" fonn~

dvs. argumenterer ikke åbent fascistisk, men
tillemper den offentlige fremtræden efter
opportunistiske kriterier. F.eks. nedtonede
Hitler antisemitismen gennem nazistpartiets
vej mod magten j 20'eme og j staJ1en af
30'erne, for ikke at skræmme vælgere og
magthavere med sin ekstremistiske politik 
og for ikke at det tyske socialdemokrati skul
le få øjnene op for faren. Samtidig lod han
dog andre "enkeltpersoner" i nazistpartiet
fremkomme med antisemitisk propaganda •
således at Hitler ikke behøvede at stå til
ansvar for disse meninger, men blot henvise
til at de enkeltpersoner, der fremkom med
grovhederne, selv måtte stå inde for dem.

Med håb om at have klargjort mere end
fOrvirret.

Jesper

(Regnbuen og Studerende Mod Racisme)

--- -_·_--~------Sl:-·tk;-:2::-6
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REGNBUEN

arbejder med at ud\..ikIe nogle
lonformsstrukturer, der indeholder
'konkrete sarruubejdsforhold
mellem færdiguddannede og
studerende. Aktuelt er vores arbej
de strukturerel i perspektivet "pro-
jekt borgerløn". Vi vil tillade os
fornyet henvendelse til Dem, når
vi er nået længere.
Skulle De have ideer til, h\'2d vi
kan eller kunne gøre fremover, så
hører vi meget gerne.

SKfiKOPGfiVE

fælles-mennesiCelige problemer, i
modsætning til som pensumlæsen
de studerende al målte "opfinde"
problemstillinger. Der findes ikke
kvalitetsundersøgelser omkring de
to forskellige studie-praksis'er,
men vi vil vove den påstand, at
aktive fagkultureHe studerende
mere er bundet til kvalitativ
indholdsmæssighed, end andre.

Venlig hilseJ!.'~)'

"Studentersk.ak"
v. Leif

En lille slutspilsperle afPertrosjan 1961. Del er klart markeret, at dronningen skal ofres, men sort har ikke
en chance !
Sorts 18. uæk er : T.fB-d8.

Vi har som rådgivningsgruppe
ikke umiddelbart nogen konkrete
forslag at stille mbt en
afhjælpning af de problemer, vi
bar gjort opmærksom på, men vi

Vi skriver dette fordi vi synes det
er .skammeligt, som der i dag
handles - eller er blevet handlet fra
ansvarlig politisk side. Og i bAb
om at ændringer gøres mulige.

medens de hårdhudede og kynisk
indstillede 5'lrger for at klare sig
selv - og det med en viden, der
kan være højst tvivlSOm i viden·
skabelig henseende.

På kort sigt må det gøres muligt,
at alle studerende kan n den
nodvendige psykologiske og socia·
le stone, de bar brug for, når
udviklingsopgaver falder dem af
hænde.
Samtidig må de formelle studiebe
tingelser ændres tilbage i en
retning, hvor det er muligt at
studere fagli!!t modsat den tvung
ne beståelse af diverse adgangs
begrænsende stopprl}Ver indenfor
el antal SU-år. der ganske enkelt
er for snævre.
På længere sigt må univetsitetsud
dannelserne udvikles som demo-
kratiske forskningsenheder, hvor
forholdet mellem wUversitel og det
civile ag økologiske samfund står i
centrum.

Vi skal her gøre opmærksom på
det mi!ilorhold, der igennem det
seneste årti er vokset frem: at
samtidig med at porerne indenfor
uddanneisessy5temet (og arbejdsli
vet g~f':r!,".1t) ,..,nt~ '!~e faglig~:;

kulturelt aktiv som en integral del
af em virksomhed, bare er blevet
færre og færre og mindre og mind
re, at samtidig er hoben af
biSlandsmodtagere. arbejdsløse og
fElrt..Idspensionister voksel uhyrligt
HeniI er at tilfuje, at underse.gelser
i starten af 1980--eme mht swdie
tidslængde for aktive fagkulturelle
studerende og passive
pensumslæsende studerende viste,
at ferstnævnlf: havde en lidt kone
re studietid - hvilket vi tilskriver,
at disse arbejdede med relevante

UNDERVISNINGSMINISTERIET
Fællesområdet
Frederikshol= Kanal
lll0_København K

kun de produkter, der ligger efter
den givne aktivitel, har værdi FX:
at studere, for at bestå e.ks.amen 
ikke for nynen og værdien af det
læste, for cen selv og andre; al
holde faglige noter hemmelige, for
.!l!. stå sig bedre i konkurrencen
mod de andre', ej læse ved siden af
pen.sum, stille kriLiske spørgsmål,
for al holde sig på den lige vej,
ikke al blive dømt ude, eller lænk
nu hvis det var interessant.
Af ovenstående felger nærmest
implicil, at det inleres.sante ag
relevante blM::r til naget "forsty
rrende noget", ag studiepraksis må
så reduceres til at blive simpel
reproduktion af kendt/mainstream
staf. Og dette kan vej ikke være
meningen med universitetet!

De faktuelle studievilldr, der
betinger dette forudsættes ministe
ren bekendl, hvoIfor vi ikke her
skal gå nærmere ind på dem. Til
gengæld skal vi så nævne, at et
sådant universitet ikke producerer
demokrnti"oke kandidater, der bæ"
de nødvendige færdigheder på tre
så centrale omder som koopera
tion, tvæIfagligt samarbejde, og
selvstændigt at kunne orientere sig
mht ny viden indenfor hastigt
forandrende områder.

Samlet giver dette: universitetet
producerer ikke, hvad der
samfundsmæssigt er brug for på
lang sigt.; men hvad der produce
res er et stort og forarmet antal
angstplagede mennesker, der hen
af vejen dropper ud til ingenting,

Vi tillader os hermed at henlede
opmærksomheden på noget
desværre generelt indenfor
studenterlivet.

Fra vores ståsted - at være en alter- ATI'-:::--:U d .. , . Ol
nativ psykologisk rådgivning i Vi ;--,:_n~SIWlgSlIllD1ster e Vi vil gerne til slut pege på nogle
Studenterhnset - bar vi bare inden- ,,*~~n basale ændringer, der skal til på
for det sidste halve år været vidne såvel kort som på lang sigt.
til en markant ændring af stude
rendes problemer: vi opsøges nu
typisk: på grund af angst, modsat
tidligere, hvor overvægten var på
problemers flertydighed; og vi
opsøges af et antal studerende, vi
slet ikke har ressourcer til - og når
vi forsøger at henvise videre, fx: til
studenlercldgivningen, forta:lles
vi, at også der er man allerede
blevet afvist fra

Problemerne centrerer sig overve
jende omkring, al der mangler
sociale, faglige og almindelige
mellemmenneskelige
sammenhænge indenfor de enkelte
fag, hvor man som studerende kan
mødes med andre studerende, og
diskulere og handle på sit fags
vegne, kva1itaLivt At disse
sammenhænge ikke eksisterer er
ikke et spørgsmål om, at behovet
for dem ikke er der. Angst viser
nemlig hen til. at personen står
socialt isoleret og handlingslam
met overfor at udvikle sit
(studie)liv, og det helt ned i hver
dagens almindelige gørem!l

Dette er en ulykkelig situation - og
den er håbløs og tåbelig set i
forhold til, hvordan tilværelsen
også for studerende kunne være.

På den anden side står vi ikke
~D(le overfor at nelOp dette
problem viser sig så markant netop
DU. "Studieadfærdsregulerings
beruærel..." (HaanIe<) hal nået
sit mål! MaD er blevet fremmed
QV1;:rfur sin egen virksomhed - for
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6. Beskrivelse af projektet. Beskrivelsen skal indeholde:
-formål
-målgruppe
-de organisatoriske rammer og samarbejdspartnere
-kort status for et igangværende projekt

Vores aktivitet er en åben alternativ psykologisk rådgivning, der fungerer
på frivilligt grundlag. Rådgivningen er gratis, og vi tager imod mennesker
i krise og nød, der ikke har andre steder at gå hen.

Rådgivningsgruppen består af psykologer og psykologistuderende. der er or
ganiseret gennem et fagligt arbejdskollektiv. og som på basis af forskning,
uddannelse og formidling af psykologisk viden - ikke om mennesker, men for
mennesker - arbejder med vejledning/rådgivning/terapi. Rådgivningen har-ek
s1steret siden 1~85 og hører hjemme i Studenterhuset v/Københavns Universi
tet.

Af vores brugergruppe er ca halvdelen studerende, medens den anden del er
marginaliserede og socialt udstødte mennesker: enlige mødre på bistand.
tungt belastede unge (prostitution og stofmisbrug), psykiatriske (sving
dørs)patienter, samt personer i akut krise/psykosetruede, der er tabt af
det etablerede behandlersystem.
~t gennemsnitlige antal igangværende rådgivningsforløb har v.æret stabilt
gennem de sidste år. og ligger typisk på ca 20 intensive enkeltforløb,
samt et gruppeforløb med i snit 3 b~gere.

Som rådgivning har vi i årevis v.æret kronisk overbebyrdet med henvendelser,
men må også konstatere en eksplosionsagtig stigning iooenfor det sidste år.
Hvor vi tidligere har kunnet finde løsninger hen ad vejen, er dette nu umu
ligt, og vi har set os nødsaget til at etablere. en slags "krisecenter-funk
tion", hvor vi anvender en stigende rrængde ressourcer på at arbejde med at
opspore og etablere kontakt til andre behandlerinstanser og aktivitets-/
netvæxkssammenhænge. Til dette arbejde tDækker vi både i stigende grad på
gamle samarbejdspartnere - universitetsansatte, diverse gr,æsrodsbevægelser
og lokale social- og sundshedsfremmende projekter/initiativer - ligesom vi
løbende søger at etablere nye og flere. Samtidig prioriterer vi tid til at
formidle social- og sundhedspolitiske emner - aktuelt er det materiale ved
alkohol- og stofmisbrug, samt sexsygdomme - til Studenterhusets meget søgt
cafe.
Far nærmere beskrivelse af rådgivningens arbejde henvises til vores bilag
til PUF-ansøgnin~ for 1993 (også vedlagt denne ansøgning som bilag O).

Sam rådgivningsgruppe har vi de senere år søgt en indholdsmæBsig dokumenta
tion af vores prakSis. Og vi er kommet lidt ind i det, jvf bilag 1: en al
ternativ autorisationsansøgriing ud fra arbejdet i rådgivn1ngen; og bilag Z
en samling af faglige tekster, herunder to studenteropgaver med udgangs
punkt i rådgivningens arbejde (s.52-l3l og 8.11-52). Desuden har vi også
færdiggjort en intern dokumentation af rådgivningens skrevne historie: et
materiale på ca 3000 sider (for dette indeks se 5.89-97 i bilag 2). Af roer
udadvendte initiativer skal fremh;eves seminarafholdelser og oplæg for andr
psykologer/studerende på KUA, samt et åbent brev til Undervisningsministe
ren om "Studerende og angst" (se bilag 3, s.13). Det sidste har givet anIe 
ning til en konstruktiv debat i Studenterhuset om sådanne problemer, endvi
dere til en kronik i Politiken om generelle studentersociale forhold. samt
et svar fra Undervisningsministeren, der gerne "vil høre nænmere om vores
forslag til lønformsstrukturer - og det søger vi at udarbejde.

For rærværende vurderer vi, at det er vigtigt. at vi som rådgivningsgruppe
mere målrettet begynder at blande 05 i den offentlige debat oml hvordan so
cial- og sundhedsfremmende initiativer skal udformes. Vi har nogle erfarin
ger. det kunne være brugbart at bringe ind i en bredere samfondspolitisk
diskussion, jvf blandt andet resultaterne i bilag l omhandlende "Generali
serede progressionsliIål" , s. 36-39, og "Tendensudsagn" , s.~o-54.

PUFPUF

Ansøgning om okonomisk støtte i 1994 fra puljen til frivilligt socialt arbejde iii fordel for
socialt truede mennesker (PUF)

L Projekters/aktivitetens titel:

PSYKOLOGISK RÅDGIVNING

2, Organisatio)lens, foreningens eller gruppens navn, adresse og Uf.nr.:
RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGNBUEN
STUDENTERHUSET, KØBMAGERGADE 52
1150 KØBENHAVN Ko TLF, 35 32 38 61

Bestyrelsesfonnand: Vi har ingen formand, men kollektiv ledelse.

Kontaktperson: Cand.psych. Kalle Birck-Madsen
Stud.psych. Anne Jønsson

Hvilken kommune har projektet postadresse i: København

(Skal udti"des)

3. Girokonto, hvortil evt. tilskud skal anvises:

Enten: eget gironummer: 6.06.92,31

Eller: bankens gtrant., registreringsnr. og eget kontonummer:

4. Er der tidligere søgt støtte fra puljen til samme projekt/aktivitet?

Hvis ja. journalnummer'" 0725-1273

5. Stikord' (sæt eet kryds) Al.--tivering D
Frivillighcdsformidling D
Netværksskabende aktiviteter i
boligområder D
Rådgivning/behandling ~
SeJvl]iælpsgrupper D
Væresteder D

Særlige aktiviteter i forbindelse med:
Krisecentre D
Menighedsamejde D

Andet D
(Udfyldes af IlI1søger)

. "



PUF

7. Hvilket beløb søges der om i 1994?
(Det bemærkes, at beløbet skal være anvendt ved udgangen af 1994)

Tilskud til dækning af daglig drift: 30.000,-

mad, papirvarer, porto, kopiering. tidsskriftsabonnementer. bogind-
køb, og et engangsbeløb til anskaffelse af et nyt køleskab (ca 2.500,-).

8. Søges der om flerårige bevillinger? NEJ

I begrænset omfang vil der være mulighed for at give tilsagn om støtte over flere år - dog
højst tre år.

l----,
9. Er der søgt støtte fra andre tilskudsgiverelfonde! NEJ

(Hvis ja, angiv da navn på tilskudsgiverelfonde samt j.nr" årstal, ansøgt og evt. bevilgel
beløb)

., Aktivpuljen

Tips- og Lotto

Sygekassernes Helsefond

Kommune
~

Amt

Andre

10. Har organisationen, foreningen eller gruppen indgået driftsoverenskomst med det
offentlige? NEJ

Men som aktivitetsgruppe i Studenterhuset har vi ingen udgifter til hus-
leje, og kan i begrænset omfang benytte husets telefon. Desuden har vi
ingen udgifter til kaffe og te, men stiller til gengæld arbejdskraft til
rAdighed for cafeens ukommercielle drift, samt til rengøring og løbende
forbedring af husets faciliteter.

11. Har organisationen, foreningen eller gruppen indgået anden form for skriftlig aftale
med det offentlige? NEJ

Rubrikken skal udfyldes

Kalle Birck-Madsen

Navn (maskinskrevet eller blokbogstaver)

29.august 1993 ~ \1i<4,-~A
Dato Underskrift

. PUF·

•

19961995

45.000,- Kr.lait

1994

Udgifterne specificeret:

Del ansøgte beløb
ialt kr. pr. år

Udgifterne specificeret

Begrund ønsket om flerårige bevillinger.

Tilskud til fortsat dokumentationsarbejde,
samt offentliggørelse heraf: 15.000,-

kontorartikler, kopiering, faglige undersøgelser, trykning, og et en
gangsbeløb til anskaffelse af en diktafon (ca 5.500.-).

PUF PUF



BI~G TIL PUF ANsøGNING 1993.

Rådgivningsgruppen
Regnbuen,
Studenterhuset
Købmagergade 52
1150 København K
33-13.65.92

vi tillader os hermed at søge om midler til dækning af udgifter
ifm rådgivningsgruppens daglige drift, samt om midler til
udvidelse af denne og til påbegyndelse af en nærmere dokumenta
tion af gruppen rådgivningspraksis.

Rådgivningsgruppen er en frivillig og gratis psykologisk råd
givning, der har til huse i Studenterhuset/København. Rådgiv
ningen har siden den åbnede 1985 ydet vejledning/rådgivning/te
rapi primært ift studerende, der er blevet stillet i en nød- og
krisesituation. Men rådgivningen er også fra starten af blevet
søgt af ikke-studerende, som er blevet taget imod ud fra de
ressourcer, der har været til vores samlede rådighed.
Fra 1989-90 har rådgivningens brugergruppe været halvt studeren
de, der har stået med studiemæssige/personlige problemer. Og den
anden halvdel har fordelt sig mellem enlige, primært ufaglærte
kvinder med børn, og tungt belastede unge, der er gået i stå på
bistandshjælp, samt en meget blandet gruppe af mennesker, hvis
eneste fællesnævner har været enten skuffelse og nederlag med
etablerede psykologiske behandlingstilbud og/eller angst for
gentagen psykiatrisk indlæggelse.
Samlet gælder det for rådgivningens brugergruppe, at den
overvejende er meget ressourcefattig, ofte med store sociale og
familiemæssige baggrundsproblemer. Der er således mange med
selvmord tæt på.

Grundlæggende for vores arbejdsform er at tage udgangspunkt i
problemerne som de fremstår for brugerne af rådgivningen, og i
fællesskab med brugeren at udvikle denne problematik. Sigtet med
denne arbejdsform er at udvikle en handleevne hos brugeren, der
ikke bare løser op for den konkrete problematik og det ubehag,
der er en del heraf, men som brugeren også kan benytte til at
undgå/imødegå fremtidige problemer af psykisk og social art.

En rådgivningssamtale varer fra 5 til 7 kvarter. De forløb, der
kommer igang i rådgivningen, varer fra mellem 3 til 6 måneder og
op til 2 til 2 1/2 år, og med et gennemsnit på et halvt til et
helt år. og typisk med en samtale om ugen. En del forløb er mere
krævende, og kan indbefatte periodisk daglig (eventuel tele
fonisk) kontakt, hjemmebesøg, socialcentermøder mv.

I rådgivningsgruppen er vi nu 14 psykologistuderende og psykolo
ger, der alle arbejder ulønnet. Arbejdet er organiseret omkring
onsdag eftermidddag og aften, og falder i tre dele: Supervisions
gruppemøder, hvor udviklingen i de enkelte forløb diskuteres;
Brugerforløb; og Fællesmøde, hvor der arbejdes med almene og mere
specifikt terapeutiske problemstillinger. I dette forum varetages
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også praktiske og teoretiske opgaver ift rådgivningens drift
iøvrigt. En stor del af brugerarbejdet, samt andet arbejde ifm
rådgivningen foregår på ugens andre dage.
For at deltage i rådgivningsgruppen kræves, at der minimum kan
afsættes 12-14 timer om ugen. Og ligeså kræves der sådanne
kvalifikationer ift arbejdsfeltet, at det vil være muligt
indenfor et år til tre selv at gå ind som ansvarlig rådgiver. De
enkelte rådgivningsforløb varetages af rådgiverpar, der sammen
sættes bredest muligt mht erfaring, baggrund og køn. Nye i
gruppen kommer med i rådgivningsarbejdet ved at arbejde med i
gruppens fælles arbejdsprocesser, inden de går med i det direkte
rådgivningsarbejde under de "gamles" supervision og ansvar.
Herigennem tilsigtes udviklingen af praksiskvalifikationer, der
i størst mulig grad er fri af model- og øvehandlinger - hvad der
ellers er en udbredt kvalifikationspraksis - idet sådanne går
kvalitativt forbi det særlige og væsentlige, som det i enhver
situation handler om at gribe i et udviklingsperspektiv.

I 1991/92 har der i snit været 20 brugerforløb i gang, hvilket
dog har været mere end vi har ønsket at involvere hinanden i som
rådgivere og rådgivningsgruppe. Men vi er gået ind i det, fordi
vi i de konkrete tilfælde ikke har kunnet øjne andre relevante
henvisningsmuligheder , og fordi vi erfarer, at vores arbejdsform,
nærmest upåagtet problemtypen, med hver enkelt generelt lykkes på
lang sigt. Selvfølgelig er der et "men" mht, om vores arbejde
altid lykkes, men for de meget få forløb - en håndfuld - der fra
rådgivningens start og frem til idag ikke er blevet afsluttet på
normal "lykkelig" måde, gælder at her er det brugeren, der selv
er gået videre. Nederlaget deponeres hos os, og sådan må det også
være, hvis ikke vi skal bidrage med yderligere problemer for den
berørte. Det er også, når vi ikke kan komme igennem til løs
ninger, at vi som arbejdskollektiv vægter at prioritere særlige
faglige ressourcer, så det uløselige fremover vil kunne gøres
løseligt.

på grund af det stadige brugerpres er vi i dag i meget større
grad end tidligere henvist til at visitere til anden side, også
selvom det på ingen måde lever op til en optimal løsning for den
berørte - eller det ingen lunde synes at leve op til "vores krav"
til en faglig forsvarlig varetagelse heraf. Skønsmæssigt vil vi
med udgangen af 1992 nå op på over 100 afviste/henviste, og det
selvom mange potentielle brugere vælger sig selv fra og ikke
henvender sig, fordi de allerede fra anden side - fra deres gang
i Studenterhuset eller fra bekendte, der allerede går i råd
givningen, eller som selv tidligere er blevet henvist videre - er
vidende om vores næsten kroniske ressourcernangel ift at gå ind i
nye brugerforløb.
Til antallet af afviste må vi desværre også lægge et større antal
af ikke-henvendelser, fra smerte-eksistenser, hvilket er vores
begreb for de menneskeskæbner som vil kunne profitere voldsomt af
rådgivningsressourcer, simpelt hen fordi de har givet op overfor
deres eget liv med meget negative konsekvenser til følge, og som
vi støder på i miljøerne omkring de etablerede brugerforløb, men
som vi ikke ser os i stand til ressourcernæssigt at tilbyde noget
kontinuerligt, der kan forandre.
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vi har indtil nu arbejdet med ovenstående konkrete ressour
cemangel ift brugerpresset på rådgivningen ved dels at arbejde
tilbage direkte i brugermiljøerne og søge at aktivere selv
hjælpsprocesser heri, og dels ved at blande os i den socialpoli
tiske debat omkring, hvordan det på langt sigt kan gøres muligt
at sikre alle de nødvendige støttemuligheder i nød- og krisesitu
ationer.
Vi deltager med faglige oplæg indenfor vores egen fagpsykologiske
ramme, generelt ifm seminarer om anvendt psykologi ift psykolo
gistudiet og særligt ift faglige dage indenfor Psykologfor
eningen. Og specifikt har vi siden januar 1991 arbejdet sammen
med en socialpsykologisk forsker fra Psykologisk Laboratorium/Kø
benhavns Universitet Amager omkring "Praksisforskning i foran
dring og overskridelse af psykosocial behandling", et projekt der
er et delprojekt af "Sundhed, menneske og kultur" finansieret af
det Samfundsvidenskabelige Hovedområdes Fakultet. Herudover har
vi en årelang kontakt med Galebevægelsen, hvor vi sidst har
deltaget med et oplæg "Om krisecentre og boformer" til høringen
om alternativer til psykiatrien i november 1991. Dette efterår er
vi endvidere med i en lille række af organisationer, der skal
tage imod en ægyptisk gæsteprofessor indenfor det psykologiske
område.

Det har været et væsentligt løft for vores rådgivningsarbejde at
modtage støtte fra Fattigdomsmidlerne i 1992. De 20.000,- kr vi
blev tildelt gjorde det muligt for os at anskaffe en længe ønsket
computer, hvilket har lettet meget af det fælles arbejde
fantastisk, og midlerne ydede samtidig et væsentligt tilskud til
afholdelse af de nødvendige udgifter til mad (som mange brugere
har behov for), til kopiering, porto, tidsskrifter og fagbøger.
på grundlag af tilskudet fik vi nemlig frigjort egne private
midler til brug for indsamling, formidling og kopiering af selve
rådgivningens nedskrevne historie, fra dens start i 1982, til
dens åbning i 1985 og frem til idag. vi er så godt som færdige
med en samlet dokumentation af rådgivningens praksis som
alternativ rådgivning centreret omkring forskning, uddannelse og
formidling - det drejer sig om et åbent materiale på henved 3.000
sider - men dette endnu kun for rådgivningen set som faglig
organisation/alternativ institution. Den konkrete dokumentation
af vores brugerpraksis - tusindvis af sider med forløbsnoter , som
forøvrigt altid gives tilbage i kopi til den berørte bruger 
mangler vi endnu at gå til, omend vi længe har arbejdet med
forskellige nøgler til, hvordan denne form for dokumentation 
der er underlagt tavshedpligt - kan oparbejdes, så den direkte
kan indgå i en videnskabelig formidling af specifik psykologisk
rådgivningspraksis. vi står dog stadig med, at der endnu er langt
igen, før denne "dokumentation af konkret terapipraksis" kan
foreligge i et fuldt og for andre anvendeligt omfang. Aktuelt
arbejder vi derfor med at finde et hjørne, et moment, en
dimension oa, hvorfra vi kan påbegynde en skridtvis offent
liggørelse, samt en offentliggørelse der samtidig kan tilsigte en
udvikling af alle de, ofte uforenelige faglige og politiske
standpunkter, der er indenfor området. men også et sted at starte
fra, der mest muligt sikrer, at det er begrundede videnskabelige
fremskridt, der gennem offentliggørelse almengører sig.
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Når vi tænker indad på vores egen praksis som rådgivningsgruppe,
sidder vi med en klar opfattelse og erfaring omkring, at vores
arbejde nytter, og også at det har værdi langt ud over vores egen
horisont. Men det er også netop her, vi støder på vores egne
begrænsninger som frivilligt projekt. på grund af vores åbne og
meget brede indfaldsvinkel har vi meget lidt kontrol over, hvilke
problemer vi kommer til at arbejde med, samt omfanget af dem. Og
dette betyder, at arbejdsmæssige fællesprioriteringer fra tid til
anden - og ofte - støder på uforudsete forhindringer, hvor
aktuelle omverdensproblemer nærmest dikterer os en bestemt anden
prioritering. Eksempelvis skal nævnes, at vi foråret 1992 godt
ville afholde en åben faglig dag i Studenterhuset, hvor vi ville
give vores historie og tanker om terapipraksis videre; men
halvvejs inde i forberedelsen blev vi opsøgt af flere studenter
husaktivister om rådgivnings forløb, og valget var tidsmæssigt
disse personers akutte problemer eller vores "eget" projekt. vi
valgte personerne, fordi vi ikke etisk kunne forsvare en åben dag
med konkrete studenterhusaktivister som fravalgte brugere
selvom en sådan dag kunne have styrket både vores egen og
studenterhusets faglige profil.

Problemer af ovenstående art gør også tanken om at søge midler
til lønformer aktuel, således at det fælles og generelle i
rådgivningens dagligdag kan sikres en større kontinuitet. Og med
de udkast, blandt andet til opprioritering af midler for studen
terrådgivningerne , der har været fremme til finansloven for 1993,
har vi endnu engang set os stående i en konkret valgsituation, om
vi skulle søge at gøre dette skridt nu eller ej. Men har, også
denne gang - og fordi det ikke helt kunne sikre os muligheden for
at få hele bredden med i vores nuværende arbejde - valgt ikke at
forsøge at tage det. I dette fravalg ligger også, at vi langt fra
er tilstrækkeligt klare på, hvordan konkrete lønformer kan styrke
det frivillige rådgivningsarbejde uden at tendenser til bureau
krati, serialisering og anonymisering overfor brugerfladen nærmer
sig. Det er netop fraværet af sådanne forhold, der - sammen med
vores tilgang til praksis - synes at være styrken i vores
arbejde, omend det også slider på os, når der ikke rigtig er
nogen 'private og legitime' tilbagetrækningspositioner at hvile
igennem.
Vi arbejder aktuelt med problemfeltet som en særlig socialpsy
kologisk (og sociologisk) opgave omhandlende udviklingen af
bæredygtige og brugerstyrede institutioner, og knytter her an til
de mange andre projekter, der i disse år arbejdes med indenfor
det sociale- og sundhedsmæssige område. Der, hvor vi kan se vores
eget fremtidige bidrag til dette område er, at kan vi komme igang
med en mere specifik og målrettet dokumentation af vores
brugerpraksis, specielt af de praksisforhold, der nytter eller
"virker" i de for os idealtypisk udarbejdede problemsituationer,
at da vil det også være muligt for os at sige noget viden
skabeligt begrundet og generelt anvendeligt om selve indretningen
og karakteren af fremtidige rådgivningsinstitutioner, og dermed
også mht til hvordan vi selv kan og skal gå videre som fagligt
arbejdskollektiv.
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Det turde indtil nu være fremgået af vores beskrivelse af
rådgivningspraksis, at der er etableret to arbejdsfelter i råd
givningen, dels den socialpsykologiske/sociologiske omkring
rådgivningspraksis generelt og dels et specifikt personligheds
psykologisk felt ift arbejdet med aktuelle brugerproblemer.
Felterne er meget snævert knyttet, og de betinger i et fore
byggeIsesøjemed også hinanden, for i den grad det er muligt både
teoretisk og praktisk at begribe, ikke bare hvordan typiske
brugerproblemer overvindes, men også hvordan de sociale og
individuelle grunde og betingelser er, for at de korn i stand som
personlige problemer, at da vil det være muligt at ekstrapolere
praksistiltag, således at der målrettet vil kunne arbejdes
forebyggende ift mennesker i analoge socialpsykologiske pro
blemsituationer, hvad der så i anden omgang vil give anledning
til nye problembesternrnelser i udvidet forebyggelsesmæssigt sigte.

Men lige så "let" det er for os at "kigge ind" i dette felt,
ligeså svært er det også for os at arbejde systematisk med en
både teoretisk og praktisk almengøreIse af det. Og det handler om
karakteren af vores tilgang til arbejdet - vores eksistens
grundlag - hvor vi indtil videre må se os som stående meget
alene, uden nævneværdig mulighed for i positiv forstand at støtte
os særskilt til andres erfaringer. Specifikt drejer det sig om,
at når tilgangen til brugerarbejdet er social- og personligheds
psykologisk problemudyikling, modsat det udbredte koncept om
praksisstyring gennem diagnostiske behandlingstiltag, at så vides
det først, når problemet gennem fælles praksis så at sige er
gjort løseligt, hvad det hele handlede om, og hvorfor det korn i
stand. Denne, ift gængs praksis indenfor området, "omvendte diag
nostik" rejser et væld af nye og endnu uløste metodiske (og
efterfølgende teoretiske) problemstillinger mht en videregiveIse
af konkret rådgivningspraksis, det være sig i teoretisk form og
som konkret erfaringsformidling. Det vides kun med sikkerhed, men
her også ned i detaljen, hvad der ikke skal gøres eller sættes i
værk. Men hvordan arbejdet i positiv forstand skal foregribes,
det er nødvendigvis åbent og til stadighed til fælles debat og
afgørelse.
For udvikling af praksis og den foregribende bestemmelse heraf
stilles vi derfor hele tiden med en åben midte, hvorom der kun
kan siges noget meget alment, og som kun et videre enkeltteore
tisk udviklingsarbejde og et arbejde med afgrænsning til fald
grupper kan kredse nærmere ind: har vi ikke alle relevante
udgangsbetingelser med for en systematisering/generalisation af
praksiserfaringer med specifikke enkeltforløb, så kan det hermed
gjorte koncept, ift andre/nye brugere, blive til een for dem
fremmed effektivisering af vores praksis, fremfor til et bidrag
til udviklingen af "deres", idet der modsat det intenderede - og
for personlighedspsykologisk udvikling kontraindicerede
ubegrebet arbejdes diagnostisk behandlingsrnæssigt; eller også er
der faren for, af angst for fremmed effektivisering, at råd
giversiden forestillingsmæssigt stiller sig på bar bund hver gang
et forløb kommer i stand, men her vil tidligere rådgivnings
erfaring med samme problemstillinger skjult kunne sætte sig
igennem på en for alle parter ukonstruktiv og ikke fælles
foregribende måde.
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Det her beskrevne problem er generelt uløst indenfor subjektvi
denskabelig forskning, og det er også det problem, der gør, at vi
hellere vil tage mindre, om det så skal være de mindste skridt,
både socialpsykologisk og terapeutisk/klinisk, og bevidst
kooperativt derfor være så grundige som muligt i udviklingen af
en mere differentieret rådgivningspraksis, end vi vil se os
bidragende til en forfladigelse af såvel vores eget arbejde med
brugerproblemer som af selve området, hvor der er koncepter og
teknikker nok, men ikke nogen særlig problembevidsthed om deres
begrundede sagsrnæssige anvendelse i hvert enkelt særlige
tilfælde.
Med en sådan arbejdsform stiller vi også det basale krav til
hinanden, at man er, eller gør sig, bekendt med alle relevante
teoridannelser indenfor det problemfelt, der bearbejdes - også de
koncepter, man på forhånd måtte være uenig i. For uden dette vil
det kun være muligt at træde op som konkurrent til andre/andet og
ikke med kollektivitet.

vi har i forbindelse med udformningen af denne ansøgning
diskuteret vores udviklingsretning som rådgivningsgruppe. Og det
er gennem denne diskussion blevet mere og mere klart, at vi står
med en vifte af meget forskellige arbejdsfelter , som vi har
direkte kontakt til, og som vi også umiddelbart ville kunne gå
nærmere ind i. Fx:

- enlige kvinder med børn, som næsten alle kender til andre
enlige og isolerede kvinder;

tungt belastede unge hvis netværk selv består af andre
belastede unge og ældre. vi har kontakt med Gadesjakket/Nørrebro,
men endnu kun som enkeltpersoner/græsrødder, idet vi som
rådgivningsgruppe mangler at finde (et greb om) et arbejdskon
cept, der sikrer stadige og frie ressorcer til begge parters
rådighed.
- grupper af studerende indenfor det sundhedsmæssige område, fx
afspændingspædagogiske uddannelser eller personer fra det
socialpædagogiske arbejdsfelt indenfor narkoområdet, hvor det
terapeutiske er en generel del af de kvalifikationsmæssige krav,
men som mange afbryder/går ned på. Og i stor udstrækning fordi
skolerne/institutionerne ikke har tilstrækkelig kompetence til
arbejdet med den særlige blanding af pædagogik og terapi, men
hvor vi i kraft af vores måde at organisere rådgivningsarbejde på
sidder med en erfaringsfond , der anvendt i form af en udadgående
konsulentfunktion ville kunne minimere de brugerhenvendelser , som
vi får fra disse områder;
- det børnepsykologiske område, hvor det idag er nærmest omsonst
at henvise videre, med mindre det er tvangsfjernelser, der er på
tale. Et nærmere arbejde fra vores side med udviklingen af en
særskilt kompetence på dette område vil kræve meget af vores
samlede ressourcer flere år frem i tiden, så aktuelt varetages
indgangen og arbejdet hermed endnu kun af de enkeltpersoner i
rådgivningsgruppen, der har en umiddelbar specifik faglig
interesse heri.
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Problemet med ovenstående arbejdsfelter er fra vores side først
og fremmest et tidsmæssigt problem, da meget af vores tid er
båndlagt til anden side - lønarbejde og studier. Men i anden
omgang også et økonomisk problem. Det koster i kroner og ører at
arbejde med felterne.
Som beskrevet er det ikke nu, at det er relevant for os at søge
ind i lønformer for det arbejde, vi udfører. Men det er også
blevet klart gennem udformningen af denne ansøgning, at vi inden
længe konkret må nærme os sådanne. Der er for mange ting i vores
daglige virke, der bliver mere besværlige og opslidende, end det
med rimelighed kan kræves. og nok er det nærmest en livsstil for
os at tage vores fag - psykologi - praktisk på ordet, men som
enhver anden seriøsitet behøver den en nærmere materiel ramme,
for at kunne udvikle sig optimalt.
vi vil derfor heller ikke skjule, at vi både har skrevet denne
ansøgning for at give indblik i vores praksis, men også fordi vi
gerne modtager henvendelser og ideer til, hvordan vi også kunne
udvikle arbejdet videre.

De midler vi søger for 1993 søger vi til følgende områder i vores
arbejde:

1 - midler til dækning af daglige udgifter til mad, papirvarer,
porto, kopiering. Vi bruger idag ca 1800,- kr månedligt, eller
21.000,-kr pr år.

2 - midler til start på et brugerdokumentationsprojekt. Det vil
dreje sig om bogindkøb, anskaffelse af tidsskifter, manualer,
kopiering af materiale, korrespondancer med fagfæller og andre
faggrupper, kurser mv. Formålet er dels at skabe et materiale for
os selv til videre bearbejdning og dels at tage skridt til en
nærmere offentliggørelse af rådgivningspraksis. vi har svært ved
at vurdere, hvad det vil koste at komme ordentligt i gang, men vi
forestiller os, at midler hertil vil kunne løskøbe flere af os
ift de lønarbejdstimer, det idag er nødvendigt at have bare til
anskaffelse af fagligt materiale. Et overslag i rådgivningen
over, hvad vi samlet investerer i specifikt psykologisk og
sociologisk materiale - selvom vi i udstrakt grad allerede
anvender hinandens - er 7.000,- kr pr måned eller 84.000,- kr pr
år. Kan bare halvdelen heraf dækkes, ser vi det muligt at komme
langt ind i dokumentationsprojektet.

3 - rådgivningen har specielt de sidste to år etableret sig som
en mulighed for tungt belastede unge i Storkøbenhavn. og vi synes
både at være blevet en kendt og troværdig rådgivning i disses
forskelligartede miljøer. De forløb, der kommer i stand adskiller
sig ikke nævneværdigt fra andre forløb, når der ses bort fra at
de tit koster af rådgivernes privatøkonomi til fortæring og
eventuelle busbilletter, der er brug for. Af og til støder vi
imidlertid på, at var der bare midler til en rejse hjem til
forældre, gamle skolekammerater, en tur på landet (hvor vi har
kontakt til kreative miljøer), til et aftenskolehold eller til
noget genbrugstøj - som det er meget svært, for ikke at sige
umuligt at få de respektive socialcentre til at gå ind i, når det
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står lige for - så kunne meget løses med få midler. Det er på
ingen måde tanken at have en kasse at dele ud af, men at have en
pulje i størrelsesorden måske 5.000,- kr pr år, der anvendt
hertil vil gøre underværker, når situationer af ovenstående art
opstår.

4 - rådgivningen har altid nogle enlige mødre med børn, der
bruger os. Det er moderen, vi primært arbejder med, og hvor vores
tiltag overfor børnene mest er af socialpædagogisk art, hvad der
også er kompetence til i rådgivningen. Men vi føler os fattige
ift at give børnene et miljø, når de er hos os. Midler til indkøb
af legetøj, der vil kunne danne grundlag for et nærmere arbejde
med de børn, vi møder, vil kunne understøtte vores arbejdet med
moderen. Et skøn til legetøj og andre børnerelevante ting er et
engangsbeløb på 5.000,- kr.

5 - i rådgivningen har der eksisteret en problemafklaringsgruppe
de sidste 4-5 år. Den er lagt indenfor rådgivningens almindelige
åbningstid onsdag aften, hvor der også er fællesmøde og supervi
sion, og den kan derfor med sin begrænsede tidsramme på to timer
kun bære 2-4 brugere. Den fungerer som en nøddør, som brugere kan
gå ind igennem, når vi ikke kan tilbyde enkeltforløb, men heller
ikke ser os i stand til at henvise videre. Men pga dens minimale
størrelse er den oftest lukket for nye brugere. Vi vil derfor
godt kunne bruge at etablere en anden og større gruppe uden for
vores onsdage - ikke som en decideret terapigruppe på nuværende
tidspunkt - men som en kreativgruppe - en tagen-vare-på-sig-selv
gruppe - der evt også er åben overfor de brugere, der allerede er
i enkeltforløb, men som vil kunne bruge også at arbejde med disse
sider. vi forestiller os en gruppe, der arbejder med dans,
tegning, drama, afspænding mv. Til indkøb af materialer hertil
søger vi midler til en ghettoblaster , farver og papir, samt
skumgummimadrasser. Et engangsbeløb på 8.000,- kr.

Ovenstående 5 områder er en ønskeliste til, hvad vi kunne tænke
os at råde over. og vi er på det rene med, at punkt 2 - 5 vil
kræve flere tidsmæssige ressourcer, end vi idag bruger og råder
over. på den anden side har vi den erfaring med de midler vi blev
tildel t for 1992, at det har lettet vores arbejdsproces be
tydeligt og frigjort overskud.



PUF-ANSØGNING FOR 1993.

1. PROJERTETS/AKTIVITETENS TITEL:

PSYKOLOGISK RÅDGIVNING

2. ORGANISATIONENS, FORENINGENS ELLER GRUPPENS NAVN, ADRESSE OG
TLFNR. :

RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGNBUEN
STUDENTERHUSET
KØBMAGERGADE 52
1150 KØBENHAVN K.
33-13.65.92

KONTAKTPERSON: CAND.PSYCH. KALLE BIRCK-MADSEN
STUD. PSYCH. JESPER LUND

HVILKEN KOMMUNE HAR PROJERTET POSTADRESSE I:

KØBENHAVN

3. GIROKONTO, HVORTIL EVT. TILSKUD SKAL ANVISES:

6.06.92.31

4. ER DER TIDLIGERE SØGT STØTTE FRA PULJEN TIL SAMME PROJEKT/AK
TIVITET:

HVIS JA, JOURNALNUMMER: 0725-1273

5. STIKORD: (SÆT EET KRYDS)

.....................

RÅDGIVNING/BEHANDLING X

6. BESKRIVELSE AF PROJEKTET. bESKRIVELEN SKAL INDEHOLDE:
- FoRMAL
- MÅLGRUPPE
- DE ORGANISATORISKE RAMMER OG SAMARBEJDSPARTNERE
- KORT STATUS FOR ET IGANGVÆRENDE PROJEKT
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Vores aktivitet er en åben psykologisk rådgivning, der fungerer
på frivilligt grundlag. Rådgivningsgruppen består af såvel
psykologistuderende som psykologer. Rådgivningen er gratis for
brugere.

I kraft af vores placering i Studenterhuset v/ Københavns
Universitet er vores umiddelbare brugerflade de universitets
studerende. Men vi har fra vores start i 1985 også set det som en
vigtig og nødvendig opgave at være praktisk faglig formidler
mellem universitet og det omgivende samfund. Rådgivningens
brugergruppe er derfor de personer, der henvender sig. Ud over de
universitetsstuderende er dette aktuelt: enlige mødre, tungt
belastede unge (hvor prostitution og stofmisbrug er en baggrund
for nogen) , studerende/medarbejdere indenfor behandl ingssektoren ,
nuværende/forhenværende psykiatriske patienter, arbejdsløse
ufaglærte/faglærte mænd og kvinder i 20-erne. Hertil skal lægges
en uspecifik gruppe, der mangler sociale aktiviteter, hvor man
kan nærme sig udviklingen af en basal evne til at tage vare på
sig selv, alene og sammen med andre. Dette er ofte mennesker, for
hvem det at søge rådgivningsstøtte bryder for meget med deres
selvbillede om at skulle kunne klare sig selv for enhver, ofte
dyr pris.

Rådgivningsgruppen ser sig selv som et fagligt arbejdskollektiv,
der - med udgangspunkt i vejledning/rådgivning/terapi - arbejder
med forskning, uddannelse og formidling af psykologisk viden,
ikke om men for mennesker. vi arbejder derfor sammen med
universitetsansatte, græsrodsbevægelser og andre relevante
faggruppe/personer, her specielt sociologiske forskere, i et
tværfagligt perspektiv.

I det vedlagte bilag gives en grundig beskrivelse af vores virke.

(Punktet skal udfyldes også selvom der vedlægges supplerende
bilag til ansøgningen)

7. HVILKET BELØB SØGES DER OM FOR 1993?
(DET BEMÆRKES, AT BELØBET SKAL VÆRE ANVENDT VED UDGANGEN AF 1993)

UDGIFTERNE SPECIFICERET:

I ALT 81.0000,- KR

- rådgivningens årlige drift: 21.000,- kr
- midler til start på et dokumentationsprojekt af rådgivningens

samlede rådgivningspraksis: 42.000,- kr
- støtte til arbejdet med rådgivningens tungt belastede unge:

5.000,- kr
- initiativer overfor truede børn: 5.000,- kr
- opstart af en "tagen-vare-på-sig-selv"-gruppe: 8.000,- kr
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I bilag s.7 og 8 ovenstående områders indhold nærmere begrundet
og uspecificeret.

8. SØGES DER OM FLERÅRIGE BEVILLINGER? NEJ

9. ER DER SØGT STØTTE FRA ANDRE TILSKUDSGIVERE/FONDE? NEJ

10. HAR ORGANISATIONEN, FORENINGEN ELLER GRUPPEN DRIFTSOVERENS
KOMST MED DET OFFENTLIGE?

Nej, men som aktivitetsgruppe i Studenterhuset har vi ingen
udgifter til husleje, og kan i et begrænset omfang benytte husets
telefon. Desuden har vi ingen udgifter til kaffe og te, men
stiller til gengæld arbejdskraft til rådighed for cafeens
ukommercielle drift.

RUBRIKKEN SKAL UDFYLDE

NAVN (MASKINSKREVET ELLER BLOKBOGSTAVER)

DATO UNDERSKRIFT
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Ansøgning om økonomisk støtte i 1992 til frivilligt socialt arbejde til lordel Cor socialt truede
mennesker. (FAM)

1. Projektets/aktivitetens titel:

Rådgivnings gruppen Regnbuen

2. Organisationens, foreningens eller gruppens navn, adresse og Urnr.:

Rådgivningsgruppen Regnbuen
Studenterhuset - KØbmagergade 52
1150 Kbh. K.

-rU=: :,>:'> I') 65 92.

Kontaktperson: Inge Svane Nielsen

Hvilken kommune har projektet postadresse i:
(skal udfyldes) København

3. Konto, hvortil evt. tilskud skal anvises:

Enten: eget gironummer: 6 06 92 31

Eller: bankern gironr.• registreringsnr. og eget kontonummer:

l
4. Er der tidligere søgt eller modtaget Caltigdomsmidler til samme projekt/aktivitet?

Nej
Hvis ja. journalnummer:

S. Stikord: (sæt eet kryds) Selvhjælpsgrupper D
VærestedeT D
Aktivering D
Rådgivningjbehandling IOJ
Frivillighedsformidling D

Særlige llIkliviteteter I rorbiodelse med:

Krisecentre D
Daghøjskole D
Menighedsarhejde D
Boligforeningsarhejde m.v. D

Forskning-undervisning X
Andet .................................... D

(udfyldes af ansøger)

-- --f

6. Beskrivelse af. 6anisationens, foreningens ener gruppens virksomhed og målgruppe.
(Punktet skal udfyldes)

Regnbuens virksomhed er rettet mod rådgivning/terapi, forskning,
udannelse og formidling.

Grundlæggende for vores arbejdsform er at tage udgangspunkt i
problemerne som de fremstår for brugerne af rådgivningen, og i
fælleskab med brugeren udvikle denne problematik~

Vores arbejde retter sig mod folk i nød. De henvendelser vi får
kommer fra mindrebemidlede som f. eks.: Bistandsklienter, førtids
pensionister, enlige mødre og studerende. For så vidt der er
ressourcer til det går vi ind i et forløb. Forløbene er som regel
af et halvt til et helt års varighed (ca. halvanden time en gang
ugentlig), men varierer meget med problematikkens art.

Her ud over er vi pr. januar 91 blevet godkendt som uddannelses
sted i forhold til langtidsledige under arbejdsformidlingen, og
har pt. to mennesker i UTB i Regnbuen.

7. Beskrivelse af det fonnål, til hvilket der søges støUe.
(Punktet skal udfyldes)

I Rådgivningsgruppen er vi nu 20 psykologistuderende/færdiguddan
nede psykologer, der alle arbejder ulønnet. Universitetet har
sLlllet 1qi-:.aJ.eJ.:' ti,:, raålghe~i. ior os. S"'l. nqt Vi. RV'C'er Olll Stl,t-r.T:E"
til er:

Daglig drift:
Udgifter til, kopiering, porto, tidsskriftsabonnementer, bogind
køb, mad og kaffe. Vi bruger for tiden ca. 1800 kr. månedligt til
dækning af disse udgifter.

I forbindelse med ovennævnte undervisningsvirksomhed søger vi
endvidere et engangsbeløb til indkøb af en Personal-Computer til
brug i undervisningen.

kl. 1991

D7 2f: -/LI:!J
FAM FM1
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(Det bemærkes, at beløbet skal være anvendt ved udgangen af 1992.,

lalt ~~.:.~.O'9.......... Kr.

Udgifterne specificeret:

1.800 kr. månedligt til drift", 11 X 1800 ( rådgivningen har
lukket i juli måned) faIt 19.800 kr.

Engangsbeløb til indkøn af PC1er 15000

I 9. Er der søgt eller modtaget støtte fra anden side til samme formål? NejI (Hvis ja, angiv da navn på tilskudsgivere/fonde samt j.nr., årstal, ansøgt og evt. bevilget beløb.)

10. Har organisationen, foreningen eller gruppen drll\:soverenskomst med det offentlige'?

Nej

Rubrikken skal udfyldes

(

.;L4.,...<ll<.tob"",..~99.1 .......
Dalo:

~\'MQ~.••••..••••••.....•.....3:...•......................, .

Underskrin:

FAM

http:samtj.nr.
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Massakren på subjektet! I
- om regen'ugens forebyggelsesprogram

Af Kalle Birck-Madsen, Rådgivningsgruppen,
stuclenterhuset. Københavns Universitet

I marts 1989 kom Sundhedsminisu~tietmed en jamlet
jremsti/lirlg affarebyggelsesproblemet i Danmark frem
imod år 2000. Det består af såvel en Program- som en
Dokumemationsdel, ca. 350 meget illustrerede og let
læste sider, og det lanceres under den sigende titel
"Regeriugens Forebyggelsfsprogram«. Det er det før
ste af sin an: herhjemme. men fremfor at være en slags
prøvende udkast til en bred folkelig debat om udvidet
livskvalitet, så er det et målrettet værktøj for ."de cen
trale myndighders mål og initiativer på forebyggelses
området« (Programdelen s. 10). "Regeringens Fore
byggelsesprogram« er da ?gså kommet til veje alen~ ,
gennem et bredt samarbejde mellem næsten alle mm.l
sterier og statslige styrelser; - men omvendt er d,et sa
ej heller bare et primitivt udtryk for, hvad ,den t~l en
hver tid siddende reger.ing agter eller forestiller sIg at
gøre dea kommende tid.

Nej - det er meget mere! Det er et dokument over sel
ve starsbureaukratiets handleevne i et senkapitalistisk
samfund. Og som sådan er det skræmmende læsning.

Den oprindelige forebyggelses-opgave er derfor stadig
tilbage at stille. Og måske vi konkret skulle tage ved
lære af folkebevægels~rne i øst-europa i dag. Disse har
på meget kon tid nået, hvad reform og revision i årti
er end ikke bnne tematisere: væk med det i syste
met, der forhindrer 5arnfimdJmæssighed i at udvikle
sig. Det stanede med, at insisteren på mennesket og
tanken om det utænkelif!e fandt sammen i ~raksis.
Derfor: hvor er vi?

Forebyggelsesproblemet

Forebyggelsesproblemet er ikke nyt i den generelle
offendige sfære, ej heller fremmed for det psykologi
ske fagområde. Imernational[ har Verdensorganisatio
nen WHO si.den 19n arbe)de[ med udformningen;lE
en overordnet sundhedspolitisk strategi om ..Sundhed
for alle i år 2000... Og i 1984 blev en sådan tiltrådt af
sam digt: europæiske lande. "Regeringens Forebyggel
sesprogram« er en udløber heraf. De hjemlige forløbe
re hertil lindes særligt i Betænkningerne nr. S09 om
"Prioritering i Sundhedsvæsenet« og nr. 826 om "Den

psykiarriske rygehusfunktion«, hvor~f s~vel etabl.eri~

gen af sundhedspædagogikken som dlslnktspsyklatrl
en stadfæstes.

Internt i Dansk Psykolog Forening har der også været
flere initiativer i retning af en generel opprioritering
af sundhedsfremmende foranstaltninger. Det sidste
specifikke forsøg på at komme i gang med et målret
tet arbejde her går tilbage til 1987, hvor en arbf"jds
gruppe under Social- og sundhedspolitisk udvalg nær
mere beskrev omradet (Valstrøm m.fl. S7). Arbejds
gruppen konstaterede dog også, at der ..ikke eksisterer
er passende netværk i foreningen«, hvor sundheds
forebyggende arbejJe kunne fremmes, samt at det »vil
kræ-;.·e en næsten umenneskelig inds:lcs for :u få gang i
arbejdet«.

Den ..umenneskelige indsats« er siden udeblevet. En
undtagelse er oprettelsen af ..Sundhedspsykologi« som
områdestudie og uddannelsesprogram på psykologiud
J;jnnelsen på Københavns Universitet. Og ligeså har
et enkelt temanummer om "psykologer og sundhed«
(nr. 4, S8)set dagens lys. Tilbage er udbredt blevet en
enkeltStående 'ansvamlrau!gi: der simpelt ser Sund
hed for alle-strategien som "kernen i en slags græs
rodsbevægelse." h ....or »enhver psykolog har et artSvar,
både overfor sig selv og sine medmennesker, for at en
gagere sig aktivt«, bl.a. via »sundhedsfremmende ak
tiviteter« (Smidt 87).

Som dominerende tendens i praksis har vi m.a.O. fået
en bræmme af egendig isolerede ytringer. Og dette fra
vær:.lf ,,".:.k,j,k Ld::::;ht:J er sik~ert også grunden tii,
at »Regeringens Forebyggelsesprogram« er blevet
mødt med en s;i larmende tavshed, som det har været
tilfældet - for også her er kernen 'ansvars.str;J.tegien',
og hvorfor bruge energi på simpel applaus. Desuden
er der jo nok at lave, og hvem kender ikke på forhånd
sin implicitte bestræbelse på at ville yde det fornufti
ge, j det rigtige perspektiv og til alles bedste.

Kritikken

Det kan dog undre, at kritikken også har været så
sparsom, eller haft så liden en gennemslagskr.lft, samt
at den væsentligst har koncentreret sig om en påvis4
ning af, at forebyggelses programmet kommer til at

skævprioritere til fordel for de i forvejen mest sunde
(eksempelvis Busk m.fl. 89). Også psykiateren Finfl
Jørgensen har i flere sammenhænge været ude med, at
den aktuelle sundhedspolitik prioriterer de ressource
stærke på bekostning af de socialt svagest stillede dele
af befolkningen.

Spørgsmålet e( imidle([id om en sådan prioriterings
diskussion er tilstrækkelig for at komme videre i den
rigrige retning, idet den lægger op til, at forebyggelse
kan gennemsættes alene fordelingspolitisk og uden
produktionsmæssige indgreb. På dette punkt synes
den enkelmåenJe '3.rlsvars-strategi' desuden også a' stå
i vejen for alt videre. Så problemet er endvidere, orTI
denne strategi overhovedet har noget alment at tilby
de forebyggelses problemet, endsige bidrage med til
udvidet livskvalitet. Og Om det ikke er sådan, at
Sundhed for alle-strategien ret beset kræver et funda
mentalt bruJ hermed. I forlængelse heraf kommer så
også opgaven om at afdække, hvad der særtes i stedet.

l der følgenede skal dette tages op. Og der skal svares
herpå ved at gå inJ på indholdet i "Regeringens Fore
byggelsesprogram«. På tale bliver et brud med den
"Camera Obscura«-effekt - verden stiller på hm'eder 
som 'ansvars-strategien' er indfanget af, idet Jet viser
sig, at der både bil og skal argumenteres og handIts
direkte modsa.t af, hvad der lægges op til, hvis det ef
jJrebyggelse af sygdom og udvidet livskvalitet, det dre
jer sig om.

l forlængelse her-lf skal der trækkes nogle konsekven~

ser op i forhold til den aktuelle strukturdebar og allto
risationsproblematikken internt i PSYKolog forenin
gen.

Indholdet i »Regeringens
Forebyggelsesprogram.

Indholdsmæssigt konstaterer ..Regeringens Forebyg
gelsesprogram« (RF), at der i dette ~rhundrede er sket
et generelt skift i sygdomsmønsterel. Fra at være d~

mineret af infektions- og nedslidningssygdomme, sa
Jomineres Jet nu af lh·ssti1.-ygdomme, der kaldes sådan
"fordi årsagerne ligger i VOres livsstil, i vores vaner..
(Programdel s. 13). I dette billede fremstilles fem ind·
satsområJer: ulykker, kræft, hjenekarsygdomme,

mnskel- og skelmygdomme, samt psykiske lidelser,
hvor overfor den forebyggende indsats særligt skal
styrkes.

Det konstateres samtidig, at der ikke i hverken første
eller anden omfang var lægevidenskaben eller den en
keltes egenfonjeneste, der gjorde kål på det gamle syg'
domsmønster, men ae det var forbedn'ngen afde gene·
relle sociale betingelser i begyndelsen af dette århundre
de, dvs. forbedrede levevilkår omkring bo\il;?;-, ernæ
rings-, arbejds- og hygiejneforholJ. Senere har det så
vist sig, dvs. efter 1960-70-erne, at en generel udbyg
ning af hospitalsvæ~enei: ikke i sig selv har kunnet
medvirke ril øget sundhed. Der er - siges det - opstået
et misforhold mellem behandlingsresultater og de re
sultater og den livskvalitet, der har kunnet fastholdes.
Til grund herfor ligger et andet forhold, nemlig at
»balancen mellem samfundets indsats og den enkeltes
egen inJ"acs for sin sundhed er blevet skæv - på nogle
områder urimelig skæv .. (Programdel s. S). Og dette
sbl der (ettes op på.

T re politikområder udpeges: det ernæringspo!itiske,
alkoholpolitikken og robakspolitikken. Perspektivet
er en sund livsstil - den bedste forf"byggeise. Samtidig
afdækkes de forskellige samfundsområders betydning
for forebyggenJe og sundhedsfremmende inds:lts,
hvor de enkelte ministerier fremstiller deres bidrag
hertil.

Vi.,., dette ønsker (ege(ingen at opprior>tere fon:byg
gelsen af ulykk<'r; kræftsygdomme og hjf"t1l"k~rsyg

domme. ~I.h.t_ muskel- og skeletsygdomme, samt
psykiske lidelser konstateres det, at beslutningsgrund~
laget for udvidet forebyggelse ikke er til stede eller
utilstrækkeligt, hvorfor man her ønsker at sætte focus
på fremskaffelsen af et sådant indenfor den rlærmcste
tid.

Så meget om hovedtendensen i RE Og det ser unæg
telig noger tyndt ud. Er det virkelig sådan, al det er
omgangen med 'mad, røg og druk', aer er vores fælles
globale sundhedsproblem, altså roden til alt ondt. At
dømme efter RF's politiklæggen, et rungende JA - og
den nationbale rygrad kan derfor ikke siges at være
meget værd. Klan at hidtidig sundhedspo!itik ikke
har magret opgaven!
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Massakren på subjektet! II
- om regeringens forebyggelsesprogram

Bedre synes perspektiver dog ar blive for den psykolo
giske faggruppe - for er vi ikke samtidig vidne til en
reel desavuering af al hidtidig planlægning omkring
varetagelsen af psykiske lidelser, dvs. særligt af psykia
ternes overherredømme herover? Samridig med at di·
s[riklspsykiarrien er under vedvarende etablering, ud
mod lokalsamfundene, så IY,der RF's råb om, at et bæ
rt=dygtigt grundlag for forebyggelse på (også) dette
område endnu ikke eksisterer. Nu kan psykologien
og den psykologiske faggruppes kompetence da ikke
længere negligeres?

(fonsættes i en de1ll og III)
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N Kalle Birck-Madsen

I første del blev der tager besrik af regeringens udspil
til en samlet plan for forebyggelsesarbejdet frem imod
år 2000. Der visre sig er billede af, ar den enkelres om
gang med »mad, røg og druk", blev udpeget som der
centrale og alrdominerende i der nye: li't'SSCilssygdom
mene. Men også, ar psykologisk kompetence kunne
være på vej ind på den samfurJdsmæssige arena. ~Rege·

ringens Forebyggelsesprogram" (RF) konstaterede
rJemlig, at grundlaget for initiativer specifikt for fore
byggelse af muskel- og skelersygdomme, samt psyki
ske lidelser, endnu ikke samler eksisterer.

Men hvad er det egentlig for noget, der med ovensd
ende tegner sig? Vi spørger til sygdomsmodel1en.

SygdomsmodelJen:
Manglende individuel evne!

For det første løsner RF problemet om sundhed/syg
dom fra de generelle sociale betingelser. Livsstilssyg
domme ses som noget ude fra kommende; og som na
get nyt, hvor det handler om, at den enkelte ikke har
(haft) tilstrækkelig viden respektiv motivation til at
skabe et sundt liv - for sig selv. Der er den enkeltes
eger amvar for tingenes tilstand, der slåes an. Og der
med tales der konkret til de borgere, der har ressour
cer at trække på eller flytte, hvilket igen vil sige de
mest veludd;:;'(lrlede - og, lll;:d den u:;ge fordeling af
sundhed, også de i forvejen i dag mest ..sunde....

I samme åndedrag nedblændes også det forhold, at
livssriissygdomme selv er en bestemt social måde,
hvorunder atypiske omverdensbelastninger sætter sig
individuelt igennem på.

Hvor borgerskab respektiv centraladministration ved
århundredeskifter kun fik øje på masser, så kan det nu
ikke skimte ander end isolerede enkeltindivider - pri.
vadndividet - der må gribe i sig selv, for at forestille
sig at være med i næsre årtusind. Hegels »verdensånd«
og bevidsrhedsfilosofien lammer, netop den ranke·
gang, hvor mennesket er erstatter af s[at og ikke kan
forestille sig ander end udvikling "fra oven«.

For det andet bliver der-kun den årsagsbesremmelse
tilbage i RF, at sygdom/sundhed genererer sig selv,
rent cirkulæn. Det svarer [il at mennesket lever for at
være sund respektiv syg, hvor en eller anden »esserJSK
i den enkelte nærmere besremmer udfaldet. Det er en
hypostasering af det borgerlige privatindivid til, ud
over at være sin egen skaber, også at være sit eget
fremmedgjane væsen. Mere konkret er RF inspirerer
af den socialmedicinske sygdomsmodel, hvor sygdom/
sundhed forstås som resultat af et samspil mellem in
divider og det omgivende miljø. Men der brydes også
med denne model, idet man ikke blot opererer med et
system af risikofaktorer, men giver dem en samler
overbygning, hvor menneskets manglende indi-r.:idlJeile
E"r./ne til at gøre og ville træffe de rigtige 0& sunde valg
bliver den egentlige sygdomsforvoldende Instans.

Som det konkrer siges, er det nok "samfundets opgave
ar tilvejebringe forudsætningerne for at gøre det ler at
træffe det sunde valg. Men en nok så stor indsats på
de salOfundsregulerende områder kan ikke løse de
sundhedsproblemer, der er forårsaget af den enkeltes
livsstil« (Programdel s. l J). Af denne RF-strofe lærer
vi også at SAMFUNDET er vores egentlige subjekt.
Knæl venner!

Samfundsmæssigt om sygdom

Fremfor ovenstående model kan sygdom bestemmes
som er utilsigtet biprodukt af livsprocessers stOfskifte
med deres omverdensbetingelser - for menneskets
vedkommende af den kooperative samfundsmæssige
:,rodukrionsproces. Aben sundhed/sygdom er da
ikke det hvorom alt drejer - men den bliver det i den
grad den fælles personlige og kollektive besremmelse
over livsberingelserne smutter, udebliver, frarøves mv.
Da kan den enkelte handle sig ind i sygdom, havne i
en lidelsesfuld eksisrens.

En ryrlematllk reproduktion af sygdomsforhold om
handler derfor det, ar bestemmende livsbetingelser er
udenfor fælles kontrol Vi står med et overbygnings.
'!-!1liggende, hvor almen forebyggelse går ud på at

. tæmme de samfundsmæssige og naturmæs.sige kræfter,
der i deres blinde virke betinger, ar sociale belastnin
ger bliver ril individuelle problemer om sundhed og
sygdom. Kun fælles besremmelse og greb om disse
»blinde kræfter« kan forebygge.
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Produktionens private karakter i statssamfund som
det danske og andre europæiske lande hindrer umid
delbart en sådan 31men forebyggelse i at kunne tage
form, idet det sJmfunmInæ'5sige først træder frem i
ud'L'ekslingen af livsytringer, dvs. efter deres produkti
on. Derre er også grunden til, at samfund~skabte syg
domme kan ligne narurgivne fænomener, og behand
les som så, lang tid_ A.t blive stillet over for sundhed
og sygdom, hos sig selv og andre, er derfor lIn.-ler de
nm:ærende betingelYer ikke bare et enkeltstående anlig
gende, men yderligere det problem selv at måne finde
løsninger: i sidste instans den enerådende private.

Nomenklaturet taler

'Ansvars-strategien' over for liysstjlssygdommene na
tl/raliserer derfor det i den nuværende økonomiske
sHukrur. der dybest determinerer det dominerende
sygdomsbillede: den pnyate prodllktion. A.rbejdsgiver
nes suveræne ret til at Icde og fordele arbejuec 3nfæg
tes d3 heller ikke med eet ord i RF; og når det ikke er
til at komme uden om - fx ved forebyggelse af ryg·
sygdomme grundet åbenlyst dårlige arbejdsbetingelser
- s~ delegeres problemet som en teknisk detalje til er
gonomien (se fx Dokumentdels. 104). Rf formår
m.a.o. ar sætte det grundlæggende i forebyggelsespro
blemet uden for parenres. Dermed forsvinder ogsa et i
forhold til i dag afgørende spørgsmål: hvad er det der
gør, at vi udsætter os selv for at behandle os så dårligr,
og dermed handle os ind i en skidt livsopretholdelses
situation - igen og igen, fra nabo til nabo.

Fremfor en teoretisk begribelse af forebyggelsespro
bIernet, præsterer Rf en/ardobling afo1,,:erfladeforhold
- og dee kan mm vel kun, hvis man står i en situati
on, hvor man er så inderligt ligegyldig og overflødig i
forhold til en langsigret løsning, omend man h;:tr sik
ret sit eget fremtidige udkomme. Et begreb for en så
dan fastsiddende s3mfunds-ødelæggende kiaft er no
melJkld.cllret.

Nu har nomenklatur-bestræbelser 3hid været et sær·
kende ved statsbureaukratiet, idet det kun har sig selv
at sikre, dvs. sig i systemet. Ubehageligr er det derfor ar
konstatere, at det med Rf mere eller mindre har fun
det en tilsyneladende belhedsmøsig måde at virke på
inden for aUe samfundsmæssige områder.

Optimismen på psykologiens vegne smuldrer da ogsi
ved nærmere eftersyn: Fremskaffelsen af et forebyg
gelsesgrundl3g for psykiske lidelser er 13gt ud til selv.
samme psykiamoske fag-, kommunal- og amtsfolk, der
allerede varetager det (l'emaplanrunden om distrikts
psykiatri: ..Baggrundsrapport 14.., og »90-ernes psyki
atri..). Det spiller åbenbart ingen rolle, at disse st:1dig
trækkes med en genindl:egge\sesprocent på over 75,
samt den åbne indrømmelse, at psykiatrien - med
dens somatiske fundament - stadig kun kan symp
tombehandle (Betæ~kning nr. 826, s. 24).

Ny stat: Den etatistiske

Ovenstående udbredelse af nomenklaturet k,ln selvføl
gelig være en enlig svale, men det er også yderst tæn
keligt, at det, der viser sig, er fundamenterne til en ny
statsdannelse, den ecalisliske stat (Poulanczas 81), hvor
en reel selvstændiggørelse fra det økonomiske grund
lag finder sted. l højere grad end tidligere vil nomen
klaturets perSoner da kunne bruge statens magIsrruk
tur til at fastholde og udbygge egen miserable »faglig
hed - en fagliggorelse af »magren« - og skinløsning på
skinløsning kan sættes i værk. (Dette er langr fra nyt,
se til eksempel E. Tromer 89, der viser hvorledes
Udenrigsministeriet nærmest begræder demokratise
ringen i øst·europ3, idet deres kontakter, bl.a. med
Honecker, nu er væk).

Tendensen heri vil endvidere være, at nomenkJamret
kun inviterer den kompetence ind i nærheden af sig
selv, som er samfundsmæssig-menneskehg overflade
bestemt - for kun denne lader sig manipulere til bru
gen: herskab og kontrol over andre. En såd3n, for det
humane fremmed, kompetence må dog smuldre, jo
mere det essentielt menneskelige manifesterer sig.
RF's problem med 3t tænke forebyggelse på området
af mu.c;kel-, skeletsygdomme og psykiske lidelser be
kræfter dette ex. negativo: der findes ikke det mægtige
middel, der en gang for alle kan determinere h'(,'er en·
kelts frihed til 3t bevæge sig, flytte, gå til modstand og
kæmpe! Der/or får nomenklaturet vanskeligheder
også fordi dets egen livshæmmende tendens begynder
at trænge sig på som mulig forklaringsbasis for den
statistiske stivnethed i sygdomsgemagelsen. I denne
sammenhæng er de andre "livssdlssygdomme.. 
kræft, hjene.karsygdomme og ulykker - afledte deri-

il
ri

vater af den menneskelige aktivitet, der hvor livsrum
met var for snævert og nedværdigende. Men her er
det nok at koostatere, at den menneskelige sjæl ikke
kan lade sig bure inde.

Folkene i øst-europa har indtil nu været tvunget ned
af forsøg herpå - indtil nu!

Opgaven er derfor aktuelt at opbygge en modmagi af
indhold. Den reelle plan for psykologisk faglighed er
hf!T.ldene perspektiver det lærerigt at undersøge.
hvad det er for en struktur, som Rf afd."t'kker inden
for social~ og mndhedsområdet. Det er nemlig denne,
som frem for alt ikke skal reproduceres, også fordi

faglig debat med nomenklaturet ikke fører nogen veg
n,.

(afslunes i det III)

Referencer
Belornkning nr. 826; .Den p5ykiatri~keJygehusfunktion., 1977.

Regeringe-ru F()rebyggels~f'r()gram (RO· Prognmdel af Dokurnen'
tatiomd~l. Sundhed~minjsteriet1939.

Po,damzaJ, N.: ~Slaten, Magten og soci..li.men~, Rhodos 1981.

Tri>Lt>plilnmnde: .lhggrund.nppon: 1_4., Sundhedsmini~terjet
1989; .90·erne~ psykiJ.ui~; O ..mK S....gehus Iml;tU, 1989.

Tromer. E.; .Vi hanle fin konr ..kt med Honecker - deng..ng ...•,
Kronik i Information 13.11.1989.



t
Side 204 Psykolog Nyt Nr. 6 / 44. årgang 1990

Sundhed år 2000

Massakren på subjektet! III
- om regen"ngem forebyggelsesprogram

Af Kalle Birc:k-Maclsen

"Regeringens. Forebyggelsesprogram~ (RF) er i følge
del I og Il et begræmrnde udspil for menneskelig s\.mcl
hed. ~[ed sin centrale kerne om "Iivsstitssygclommell
genereret af 5ig selv - vender det fon:byggeI5esmæs~igt
\'erden på hoveder: fremfor samlede indgreb i den ak·
melie produktion af generelle sygdomsbetingelser, så
udpeges og prioriteres den <=nkeltes pri'L'are muligheder
for individuel overlevelse.

Standpunktet for dette blev fundet i statsbureaukrari·
et, benævnt nomenkJaturet. Og ost-europas folkebe·
vægelser blev trukket frem som inspir:Horer til afskaf
felse heraf - for hvonlan overhovedet tate forebyggel
se, nu d~tfæl.le5mf?1l/je5kefjge- den samf~ndsmæssige

produktlon - eksklucere5 tOtalt ud af bhkfe!tet!

Det er imidlenid ikke nyt. at statssamfund indeholder
sådanne strukturer af 'sociale vampyrer'. Der må der·
for også 5pørges til den reelle basis for deres :lkmellt>
...irke og udbredelse. Og et fingerpeg herom når vi ved
at undef5(lge den strukturelle egenan j RF's forebyg
gelsestanker. I perspektivet »en modmagt :lf indhold«
giver dette også tilgang til det samfundsmæssige ni
veau, der må :Jnder folkelig kOnlrol.

Strukturen i RF

Ulykker

Betragtes strukturen j RF's dokumenter, så tages ud
gmgspunktet i ,"ulykker«. Disse kan afdækkes rer
præcist vha. statistikken. ProGlelllet er blQ(, at der
også er nogle mørketal. Men dette kan der let arbejdes
med og samtidig kan man så undersøge, hvilke speci
fikke betingelser der skaGer ulykker. Et målrettet
forebyggende arbejde går da ud på at minimere, ae be
tingelserne for ulykker opStår, hvor sigtet klan nok
må være al »griGe så ticligt som muligt ind i ulykkes·
åf5agskæden", (Dokumemationsdel s. 4S).

SOUl penJam til 'ansvars-strategien' på det individuelle
område har vi på det fælles en art 'risika-minimerings.
strategi'. Men en sådan er imidlertid ikke i sig selv
forebyggelse, idet ulykker/sygdom generelt indlræ-

der, når risiko-minimeringen er fOr utilstrækkelig. Al
men forebyggelse omhandler derfor, hvordan det
samtundsmæ<:.sige bevæges, si det 'Indgås, at der hand
les ind på risiko-områder og -årsagskæder. Men dette
argumentations- og praksisoiveau betræder RF ikke.
Fremfor overvejelser i retning af, hvordan dc, der står
med problemerne og betingelserne for ulykker, kan
handle foregribende, så drejer RF opgaven ind i eget
regi Dg!il eget levebrød, ved J[ stille de[ omvmJ!e
spørgsmål: "hvilken grad af risiko i processer og ad
færd vil den wkelte og 5amfundet acceptere, vurderet
i fornold ril de mulige skaders 3.lvor« (s. 48). Svaret
herpå kan så udforskes af seh5amme bureukntiske
nomenklatur - med arbejde til "faglige venner« - men
udr-n nogen sinde bare at nå et simpdJ almf:lH forebvg·
gelsesniveau. •

Kræft

Dette gentager sig på det næste punkt omhandlende
"kræft.sygdomme«.lkke eet ord om, hvilke generelle
betingelser, der foregribende sikrer, at Jet at re;tgere
~ed kræn er en ~tatjslisk uheldighed - kun tematise
rmg af clen eksistermde hJbefuldhed om ar kunne blive
undtagelsen fra reglen gennem risiko-minimerjng.

Følgende risiko-faktorer opregnes og vægtes: kostfak
torer 3Y'/ll', rygning 30%, infektioner 1::1%, seksuel ad
færJ 7%, erhverv 4%, alkohol J% og forurening 2%
(s. 58). Vægtningerne m~ dog tages med ,.store forbe
hold•.

Hjerte-karsygdomme

Som tredje puukt er "hjene-karsygdomme«. Risiko
faktorerne er her mere mpecifikke. Og uprioriteret
nævnes: arv, rygning, kost, fysisk inaktivitet, forhøjet
blodtryk, samt psykosociale bdasrningsforhold (s.
72). Bemærkes kan, at den bevægelsesmæssige $.tivi·
tee - fysik/kondition - nu er med i sundheds-billedet.
Og imeressant er også, at RF i forbindelse med ar·
bejdsmiljø-overvejelser som risiko-faktor inddr~ger

"uhensigtsmæssig stress«, og som effekt af højt ar
bejdstempo, arbejdspres og/eller for lidt Indflydelse
på arbejdstiIreuelæggelsen (s. 82). Ikke atypisk for RF
forfølges dene da heller ikke videre.

\"

M.a.o.: m.dig imet om almen forebyggelse - kun
overvejelser om specifikke måder ;}t sikre/beskytte sig
mod sygdom. Og sundhed kan på dette tredje punkt i
RF's forebyggelsesstruktur siges at være konnekteret
til en an indædt be.<træbelse på ;}r forblive sund, hvor
også den individuelle kompensering for eventuelle ar
velige »svagheder« er vigtig.

Muskel-, skeletsygdomme og psykiske lidelser

Det fjerce og femte punkt hos RF er muskel- og ske
iecsygdommc, S;}!Ilt p:.ykiske lidelser. Her kendes,
ifølge Rf, væsentlige belasrningscimensioner: for
muskel- og skelersygdomme tunge og um~ge tøft,
samt monOlone ;}rGejdsstiIJinger (s. 102); for psykiske
lidelser omhandler det mange! på rryghed, koncakter
samt social integration (s. 112-15).

Ganske konkret, må man sige, at Rf er. Og umiddel·
ban er vi der, hvor der ej kan være særlig bogt til
fureGyggende indgreb. Men alllge'l:el konkluderes, at
besl~tnin5sgrundlaget for fremtidig forebyggende ind
S;}tS Ikke er godt nok.

1 -en tid, hvor amterne er under afvikling, på vejen ind
i EF's indre marked, må det spille en rolle, at nomen
klaturet omkring Rf" har brug for tid til etableringen
af nye magt- og institutionsstrukturer - den såkaldte
decentralisering sker i ånden af central rammestyring.
Men bvorfor denne mere og mere rationelle ener
tænksomhed, jo mere forebyggelsesmulighederne er
inden for rækkevidde for det berørte indivld?

Refleksion

Der er noget forførende enkel[ og indly.~ende ved dm
struktur, hvorigennem Rf fremlægger forebyggelse af
sygdom og sygdomsaner: en vej fra risiko-minimering
over for ulyksalige begivenheder germem håbefulde
bestræbelser på sund individue1livsførelse tii at måtte
gi' op over for eksisterende belastninger, der heller
ikke fælles lader sig trænge [ilb;Jge - og hvem kender
ikke [il et sådant s:lmfundsmæssigt IJsende prC5, hvor
der ingen handlemuligheder er!

Omfortolkning af social magt
til angstens naturlighed:
Fascismens forudsætning

]..o'fen fremfor ar forfølge denne problemstilling om ;}f
magt ud i de sociale strukturer, hvorunder den i siæte
instaliS proJul:eres og reproduceres, så omformuleres
den af Rf: Iørsr til en privat 'ansv;:ars-strategi', der pa
radoks;}lt nok fratager den enkelte opmærksomheden
til ;}I: be~kæ(tigesig med de fælles grunde til belastn
Jing; og dernæst gennem 'risiko-minimerings-strate
gien', h ....or livet grundlæggende gøres [il en usikker af
fære. Samlet er det meget en art ',undheds-psykia:ri',
der er under koncipering.

RF's implicitte løsnings-strategi - nar magten over
produkl:ionen ikke anfægtes - er cl;} også ganske sim
pel: find din plads under de givne betingelser, spil spil
le.ne ~m magten, udhold den vold, dene udøver pa
dIg, sa .....

Det er ganske uværdigt og gemem at sælge dette som
forebyggelse. Men trumfen er, næsren rørende, al: det
"låsende pre~« - afmagtens geuerelle form - erstattes,
også billedltgt, af kernefamilien (: far, mor og co børn,
en dreng og en pige) som ..hovedbkcorer ior sund·
hed/sygdom« (Dokumemdel, s. 34).

Almen forebyggelse? Nej, men borgerlighed, når den
er værst: selvstændiggjort magrforlangeIlde - for hver
især føres vi til at sikre os en social niche - og en
evemuei'plads på et privathc~p;tal-hvor det er mu
ligt at passe på sig selv, så lt sige indefra og ud. En·
somme kan vi så sammen sidde med aen evige angSt
for ikke at være med i livel: og gå sunde i døden.

Dog: angst æder som bekendt sjæle op!

En samfundsmæssig sygdomsmodel

Forebyggelse er forebyggelse til livet, ikke til døden.
. ·RF's forebyggehesstruktur kan også - vel ikke overra

skende og alligevel- vendes om. Fremfor uhyggelig
'sundhedspsykiatri' i et centralistisk syStem vil men·
nesket komme til syne.

Eksemplarisk således:
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I den udmækning mennesker ikke kan udvikle sit
samfundsmæssige liv, så geråder det ud i konnik~~r.
Eksistensen af konflikter vil endvidere være bundet
til, ;\1 bestemte nandlestrukturer ikke længere er til
strækkelige ta ;ll bringe løsninger på definerede pro
blemer inden for rækkevidde. Varer en sådan situati
on ved sættes individet under pres - og der stresses op
i forsøget på at komme igennem konflikten, men tyk
kes dette ikke vil ydre modsigelser blive til indre
lidelsesfulde psykiske problemer. Hermed låses sub
jektet til mere eller mindre f;lStlagte rutiner, der lange
fra bringer konflikterne ud af verden, endsige skaber
udvikling.

Personen vil da fungere i en tilstand af forskubbethed
fra sig selv; og dets evne til at reflektere og udfinde,
hvad det har brug for, fortrer eller kræver, vil være
ned5at/beskadigeL Som individ vi! man til st:tdighed
køre ud(e) over sine egne grænser; ernæring bliver til
spørgsmål om at stille en sult, og den diffuse uro kan
holdes væk via alkohol og/eller den stille meditation
med tobakken. Diverse typer af givne. sociale etable.
retheder (fx. kerne-famLlie, løn-arbejde mv.) bliver
skjulte overlt:vdsesmuligheder og passive nvilepladser
for den angst, der utaklet ikke kan bæres/rummes ale
ne. Af samme grunde er man nu også så ukoncentre
ret omkring de generelle sociale betingelser, at deT at
handle sig ind i ulykker er ganske nærliggende.

Hvis det fra dette punkt heller ikke gøres muligt at
bevæge sig ud af denne opstressede og forskruede til
stand, vil den mamfeste grund for genereringen af .ska
derK a la "'ps)'kiske forstyrrelser, muske1- og skeletsyg
domme, hjerte·kar. kræft og ulykker.. er:tblere sig i
den individuelle eksistens.

Almen forebyggelse

Em:l>yggelsesrnæssigt er problemet. hvordan menne·
sker under sociale situationer af ",fdlitlåsende pres.. (ei
lers ingen destruerende konilikler) trænger selvs~mme
ud af de samfundsmæssige forhold, hvorigennem livet
leves og udvikles med andre.

Der er mange niveauer og- trin i denne problemstil.
ling. Men skal forebyggelse være til liver, er der næp
pe andre veje.

l dette lys er jOlkeljg kontrol over egne livsbetingelser
Sdmtldig forudsætOingen for almen forebyggelse; for
forebyggelse vil- ikke kun under det nuværende
statskapitalistiske styre - også altid være opløsning af
den tvang, mennesker er sat under. Perspektivet om
folkelig kontrol som en ..modmagt af indhold« er end
vidr.re :I!tern;uivet til den ,.fagliggørebe af magten",
der med nomepklaturet er under etablering respektiv
omstrukturering - en tendens der også finder styrke i
kraft <lf, at paniernes organisationer bliver mere og
mere tømt for væJgermæssig1asis (Valenius 89).

Netop nu, i diss~ år med demokratiseringen i ØSt

europa, er der en /lben-histmuk ch,mce for nye for
bund :tf berøne folk; men også et voldsomt tidspres at
slås med for udviklingen af de organiseringsformer,
der kan udbygge og f;lStholde humaniseringen og fag
lig·indhold5mæssig lø~[\il1g;If fælles opgaver og pro
blemer - ellers vil nomenklaturet sørge for det mod
satte, dvs. fornyet befæstelse af det livsfornægcende.

Den aktuelle strukturdebat j Dansk Psykolog Fore
ning, hvor der er tanker om oprenelse af ..faglige sel·
sLber" (Indstik i Psykolog Nyt nL 17, 89), er et
skridt i den rigtige retning - men kun hvis etablerin
gen :tf disse opprioriteres og indarbejde~ i fon:ningens
beslutnings-struktur; eJlers vil opgaver og problemer
forblive i mediet af økonomiske m'!gt- og styrkefor
holdskampe.

Den interne autorisations-problematik i foreningen er
derimod - i dens individuel1e privathed - et fejlskud,
en simpe1;il:omenklatur-bestræbelse (se også Rimeau
89)_ Fremfor en fonsættelse i dette spor, må proble
matikken overgå til de faglige selskaber, der i knft af
alment virkctjIstJs kompetence af de brugergrupper,
der finder samfundsmæssiR nytte heraf.

Samarbejdet med Psykiatrisk,Selskab - ikke person
ligt - må derfor fra foreningens side forblive stoppet.

Som det også bemærkes er vores chance, i den fon
kommende t.id med dt:cemrali:;ering, at solidarisere os
med vores brugergrupper (O. V. Rasmussen 89).

Videre
F~emfor at styrke anon~·me nomenklaturers fagliggø
relse af magt, må Dansk Psy~ologForeningtage sjn

genstand - menneskelig udvikling - på order ved :It
arbejde for samfunmmæssiggoTeIse af de sociale betin
geber.

Delte kom også ske gennem en ændring af formålspa
ragraffen (paragraf 2) i strukturforslaget. Der tilf~jes

50111 OVt:rordnt:t; "Psykologforeningen søger at V<lreta
ge den psykologiske udviklings standpunkt«.

Massakren

At falde under dette, ved at pukke på den individuelle
eksistens som årsagen til sygdom, hvad .RF g~r med
begrebet om ..linslilsygdomme« og den enkeltes eget
ansvar, fører ingen steder hen. Tværtimod! Den en
kelte sættes blot på lange sigt endnu mere under pres
_ og borgerskabets indre fascist vil tå gode vækstbetin
gelser.

Meget præcist lægges der da også med .RF op til en sy.
stematisk indkredsning af de betingelser, der endnu er
uden for statslig komral. Forebyggelse ses som mag
ten over dis.se - og en sådan bestræbelse kan kun ende
eec sted: nemlig som en mOllakre på subje.klet.
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