
DEN BRØLENDE TAVSHED 

Men nAr det nu lykkes disse ·sm! 
minorltets9rupper~ at afslØre, at 
der er noget, der forsvareS med alle 
til rådighed stIende midler {og Born 
det før er sket l dette lands hiøto
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til at tro, at de andre mener som Pau 
Møller og de andre lænkehUnde. Akku
rat som det lykkedes fascisterne at 
fascinere enhver tysker til at tro, 
at han - ved at være antisemit _ 
handlede SOm enhver anden. 

Men i et samfund, hVor det er en dyd 
at være politisk passiv og indifferen 
kan man ikke tage de således dydige 
til indtægt for en bestemt politik: 
det er at ville afpolitisere og poli
tisere på ~n gang.Man vil på en gang 
dæmme op for den revolutionære bevæ
gelsas politiseting af det stoce tav-' 
se flertal - og samtidig pIberIbe sig 
dette flertals ikke eksistecende po
litiske meninger. Dette, de statsbæ
rende partiers dile~~a, er den revo
lutionære bevægelses håb. 

Hos lønarbejderne beror senka?ita
lismens eneste legitimitet pI, at den 
sikrer en støt stigende levefod og 
fred tii at fordøje denne støt stig
ende levefOd. Kort sagt: senkapita
lismen er kun legitim, forsåvidt som 
den skalfer madro. 

Senkapitalismen besidder ikke hos 
denne klasse en sadan legitimitet. at 
den vilie droppe madroen og lade sig 
politisere til forsvar for den bestl
ende orden. og der eksisterer i~ke 
længere et talstærkt småborgerskab, 
der er i færd med at blive likvideret 
som klasse. og som derfor (da de vil 
forsøge at rest~urere det tabte} k~n 
sættes ind til forsvar for den bestl
ende orden. Det vil sige, at borger
skabets sidste skanse: den totalit~re 
sta~ ikke længere lader sig rejse:
borg~r5kabet mangiee barrikadeQateri
ale. Fascismen er pr. definition en 
massebevægelse, oq en totalitær stat, 
der ikke bygger pI en massebevægelse 

er en uting. 

Det vil sige, at fascismens epoke er 
fortid. Men det, der gjorde den fas
cistiske stat til en moderne stat, 
det 'er ikke racismen, irrationalismen 
eller antiliberalismen (i bred for
stand), men korporativismen, klasse
samarbejjet - og det er ikke fortid 
cf. Selsk~bet for Samfundsdebat. 

Summa summarum; lænkehundene kan be
nytte sig af politistatsmetoder; men 
i den udstrækning det bliver nØdven
digt at politisere Ior at forsvare 
borgerskabets herredømme, i den ud
strækning er borgerskabets herredømme 
en saga blott. 

Borgerskabet og dets lænkehunde er 
fanget i historiens store rottefælde. 

DEN B~Ø~ENDE TAVSHED 

Men når de af de statsbærende parti
er - fra det Socialistiske til det 
KOnservative Folkeparti så forag
tede aktivister form!r at rejse et 
politisk spØrgsmål, med andre ord at 
Skabe en offentlighed, tendensielt at 
politisere det store, tavse fiertal _ 
sS er det på tide for de statsbærende 
partier at slå fra sig: ved (over for 
medle~~erne af det store tavse fler
tal) at udgive sig for at repræsente
re dette tavse flertals illusoriske 
totalitet: det gælder Om at få enhver 

Det store t~vse flertal er en apoli
tisk og uorganiseret ma~se; at tii
l~gge en sådan ~nsa~ling af individer 
bestemte pOliti5ke meninger er absurd'l 
Der er tale om en regulær solipsisme,
d.v.s. at man underfor5t~r, 

"at det indre iiv er noget bestemt 
og klart udformet, ogsi før det kom
mer til udtryk. Men det~e er stort 
set uholdbart. Det indre llv er oftest 
flygtigt og ubestemt ..•. Dersom vi 
lever et såkaldt rigt indre liv, så 
er det ikke bare skjult for andre, 
men måske heller ikke noget ~t vise 
frem, dersom vi prøvede det. ~ (Daq 
Østerberg: Forståelsesformer,Oslo_66 
p. 73). 
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rie: også med grundlovsstridige mid
ler), nAr det lykkes dem at punktere 
"den lovlige samfundsorden's i for
vejen ikke alt for solide legimitet,
så er det på tide at slå til; cf., 
hvad Mussolini-apologeten Ole BjØrn 
Kraft sagde på det Konservative folke
partis iandsmØde (29.~JO.II): 

"Man kalder det drengestreger, men 
de, der står bag, sigter mod et be
stemt mål. De Skaber en f~lelse af 
usikkerhed og uro. Anslag mod statens 
autoritet skal mødes med fasthed." 

Det er pA baggrund af denne etatis
tiske kontrarevolution, at apellen 
fra lænkehundene til det store tavse 
flertal skal forstås. 

Det er det store tavge flertals for
tjeneste, at det ikke blander sig i 
politik. 

"Det store flertal hører til de 
stille, der passer arbejdsplads og 
aftenskolearbejde." (Poul Møller på 
samme landsmøde). 

Deres passlvitet er deres dyd. Mens 
den tidlige liberalisme appelierede 
til ·offentligheden",d.v.s. en kri
tisk opinion, appellerer de moderne 
lænkehunde til de stummes uudtalte og 
derfor statsbærende meninger. Hens 
det tidligere var en forudsætning for 
demokratiet, parlamentarismen og 
retssamfundet" (Poul Møiler), at der 
var en offentlighed, er det nu en 
forudsætning, at der ikke er en of
fentlighed.Afpolitiseringen og pri
vatiseringen er en forudsætning for 
senkapitalismens skrøbeiige sta~ili
tet. 

(;\~ rI) 1.6.....~ 
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Kjeld Schmidt 

Den fascistiske stat er en moderne 
stat. Den etatistiske kontrarevoluti
on er en moderne kontrarevolution. 

Nlr borgerskabets herredømme trues, 
reagerer det totalitært. Den klasse, 
der var b~rer af liberalismen. er og
si bærer af antl11beralismen. hvilket 
ikke er så underligt: begge ideologi
er tjener til forsvar af de kapita
listiske produktionsforhold. 

omend den revolutionære bevægelse 1 
Danmark ikke udgØr nogen akut trusel 
mod borgerskabets herredØmme (det, 
8aunsg!rd 1 Folketinget under fore
spørgselsdebatten om den tiltagende 
brug af politistatsmetoder kaldte 
"den loviige samfundsorden", som om 
det var Gud og ikke Staten selv, der 
havde lavet lovene), så har denne 
klasses betalte lænkehUnde dog vejret 
krudtrøg; de fascistoide træk bliver 
subjektivt erkendelige. 

~ænkehundenes terminologi har såle
des ændret siq med situationen; da 
den reVOlutionære bevægelse kun var 
et tiliøb til en sådan, tav mani se
nere talte man Om bØller og gadedren
gestreger. senere igen begyndte man 
at tale om 'små minoritetsgrupper' 
(Hartling). NAr ordet minoritet bru
ges pejorativt, ved vi, hvad klokken 
er slået. Sammen ~ed dette ord kommer 
også lugten af blod. 



"" 
ikke siget noget ODt, hvad det er man nege
rer Den sande radikale må skeIDe mellem 
skadelige ng- gavnlige virkninger af en nege
ring. 

Thi .vl:tl5treoricnleringen kendetegnes alt· 
så af negeringen, mm i'ue kun af den: også 
af negeringew retning. d.v.s. netop ved ka~ 
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Fjord Jensen er ikke den eneste, der har 
tilskrc:vd den intellektuelle en roUe ,om i 
støcre: cUer mindre: grad adskiller ham fra 
den soeiille struktur. Karl Mannhcim er et 
andet ek.sc:mpelyH. 

Det er Mannheinu grundlæggende ilnta
gehe, at alle: grupper er intc:rc5Scbundnc:. Ik
ke desto mindre: tror ban, det vil være muligt 
at etablere et .relativt klasse løst stratum«. 
som skal påtage: sig at danne en syntese af 
forskellige: tankerctninger og lede: udviklin
gen i dynamisk retning. Dette ,kulle blive 
muligt i ,wrre og atDtfe grad, eftersom de 
intellektuelle rekrutteres fra stadig slorre de· 
le af samfundet Det skulle ikke medføre, 
at de oprindelige atatusb1lnd vilJe forsvinde 
hdt. men tværtimod, at den intellektuelle 
gruppe skulle blive et miniaturebillede på 
kliwekampen og g=em uddannelJen ville 
finde den fælles målestok, som argumenter
nes styrke kunne måles på. 

Således når 1h.nnheim frem til ilD fore
stilling om den socialt uafha:agige intelligens 
(..freuchwebende IntemgeD.1.~ - med et ud_o 
tryk. som ban bar overtaget fra A.Webcr). 
Uddannc1sen sættcr den intellektuelle i stand 
til at forholde sig kritisk overfor sin egen 
oprindelsc og ,.opfyLde sin miuion som præ
destineret fortalere (sie!) for belhedens in
tellektuelle interesser. Mannheirn hat imid· 
lertid glemt at tage misteltenen i ed. Selvom 
man ser bort fn del ingenlunde uinteres~an
te faktum, at uddannc1sesrekruUeringen er 
særddes .skæv fra de forskellige sociale lag, 

IO. L. XO)dO.1k.l, Dor MC<>J<:h ,,_ AI_I", Mila
ellen 1961, p. 1;U. 110_ fbId<,o opl, pi do.mlt. 

164. Maonhclm. IlIoc<>loll1 ud UtopI". Landun 1960. 

er det stadig en overvejelse værd, om ikb' 
J/du, uddannelsen medfører en speciel ideO:' 
logisk betingning, en særlig intereuebundet: 
hed, således at man i stedet Ior at lå m. SYJ 
tese, som indeholder og samtidig eliIniner, 
samfnndets kontradiktoriske synspunkter, soDi
resullal får ea ,.bourgeoi~ification« (med Mi
libands udtryk). Der eksisterer ikke no~ 
garanti for, at uddannelsen er en - i en eller 
anden forstand - objektiv målestok, hvis ind· B~!-' 

bold villj;", .,d,' fæll~, b_""_, D,I" "'i'·sKJ'ell BJ'artors' 
farhg IdeaiJsenng, som 1 vænte fald VII kun-' .. ~~ • 
ne tjene til legitimering af elitære tendeoser:' . :;:

b~' d,,, m;n OP[''''I'!'1 'Psykologens rolle i detD,~ ;nl'llokt~,ll, 
se Virke som Ideolognfslorer; men H er;'~~j 
hvad man for sig selv erkl>J:rer som no~t ~. 
omkvæ,di". no." 'nd,' ". ,"o,d" d,,' 
Iakti.tk forholder sig. Det fatal~ bos Mana.-' 

. 
••• .kapitalistiske samfund 

heim er, at det al dele, ikke falder ham ind, -]" 
at viden kan hlive brugt imod ",det fælles bed. 
ste«, hvad så dette end er. 

Et diskussionsindlæg 
I de sene~te lir har adskilLi;;e forfattere fort 

sig frem med auklager mod de intellekhlelle 
r"r ikke at opfylde, hvad der forekommer 
nogle at være et nærmest historisk kald. Her \I( VI, vtu.i~ \ '\l--( \. 

Ol 

'2.~ \ VVY}-I, 
!Ika. !lom eksempler- blot nævne!l No;:tm Chom· \ 
sky og P. A. Baran.1U5 

Men Jporgsmlllct er, som Rapoport påpe. 
ger (op. eit.), om man kan tale om noget for
ræderi, hvis det ikke bar eksisteret nogen 
loyalitet. 

Den intellektuelles placering i den sociale 
Jlruktur må - som alle andre grupperS - be
stemmes. og det er ikke mindsl af interes!le at 
fii klarlagt også hanJ ideologibetingning. 
hans ,.mystificerede bevidsthed.,. 

Som anført af Meek (se ovenst3.eClde epi
gram) er der tilstrækkeligt med undersogel
scr at tage fat pli. Jeg har i dette afsluttende 
af!lnit blot peget på nogle Ll. 

Mit hovedærinde har i afhandlingen imid
lertid kun været at soge en afklaring af dette 
ene problem: Marx' ..an sich,,-klimebegreb. 

De materielle og ideologiske forudsætninger for opblomstringen af den psyko
logiske videnskab efter 19-10 finder vi i ændringerne af de vesteuropæiske ka
pitalistiske lande og USA's samfundsstruktur. Først i de senere år er sammen
hængen mellem videnskab og samfund blevet genopdaget. En genopdagelse 

datUØ• 
Som blandt andet er hjulpet på vej af USA's krige i Sydøstasien og af arbej

I~. N. Cho ky. Amcrikas m~llt "i ~. nye lII 
ICb". Il71O. Bar , o.,.. ln!cUu,,,,UeI !grpUlll.l I: BUlPO d~r_ og studenterbevægelseme. og den kan derfor danne grundlag for en be":an,.". o~ H. H. Ja..,b-.n (rr~.). :S'uJ.n.. rop,ørol, Jt~ 
1~, p. 9-19. . 'fldst politisk praksis. Dette er Bjorfors' hovedtema. 







KIlNlsje nr. ., 19tj 

_ ~ocialpoJitik og soeialforsorg er en del af det 
økonomi~ke syllem 

- "vdfærdlorganerne~ indgår som instrumcot i 
del bpilalistilke statnpparat 

- Sodalpolitik og 1I0eia1forsorg geospejler kla~· 
sebmpen og er ddvist resultafiit af de gevio.ter, 
lom ubejder~l:I.ssen bar kunnet opn3.. 

(I] Fr:l disse urlgangspuokter h:lr IIt:ldig flere 
opd:lget, at sodalforsorgen bar en ruuktion i den 
sodale kontrol, hvor de dominerende vzrdisyste
mer er midddkJ:lssenotmer. Et middd i denne 
sod:lle kontrol er den ~diagrlostiske kultur., sam 
henl",r sit ideiodhold ikke bare fra p~yki;ltrien, men 
ogd fr:l p~ykologieo og den borgerlige lodal
p,ykologi og soeiologi. Ul Dm sociale forsorg 
hliver el instrument lil tilp.uningell af meune,kene 
lil det hot!ende nmfollll. ja endog til de be
st5ende synem~r indenfor fonufg.irl<tilutiorlerne. 
D~r findes nalurligvis oS's1 de. som er g:\el ud 

fra de marxisli~ke teorier UlD st:llen som et instru· 
ment for den her.kende klaue, og har forsogt :lt 
s:ctte sodalfonoq;:en inu i denne sammenhæng. 
Den kapita1isti~ke s::lt.m:tgt har ikke b~r~ militær, 
politi, dom.tole og f;enssler til sin r3.tlighed (Le
nin oævn"r ogd pr;e,lerne•.•om sdv i S."edg'e bi
b"hold..,.. en funktion til det beståendes b~skytlebe; 

meD spurlpm3ld er. tlln ikke soei:lJarbejdeme har 
"verlaget en ,tor dd af pr;estemes fonklioner!). 
Den kOlpitOllisti.ke .talsmagl anvender mere diff,,
renlierede, ntlaf"erede (og indviklede) instrumcn
ler. ,5 l;enge <le fungerer. 

[lJ Socia1fotlorgen h"r ohe ell mere direkte 
funklilln i at Iilp.".c menne.kcr til det be.tående 
,ystem og etablerede vurderinger. l den sidste 
ende b:lr dm kommunale sodalforsorg i samar
bejde med lenmyrellen mulighed for at gribe til 
fysi.k tvang (btlrtleværn.loven og ædrudigbedsl<>
ven). 

[fJ I <len socialpoliliske debOll kan man ud· 
ikille klart konservative og reaktillnære opfOitteiser, 
lOlO kun stiller kr~v om beskyllehe OIf det be· 
stlende samfllnd. De genIpejle, i kravene ODl ud· 
byggede poliliressourcer, blrue domme mad 
ImHorbrydere og lldvidede muJjgbeuer til 
tVilngdoranstaJtninger dter lovtrl om lukket plY
kiatrisk forvaring. Der forekommer trl ;Jrlderl ret
ning, som er miodre konservativ og mere Jibec:ll. 
som ønsker at tilpilJj~ mennesktrle til nmfundet 
geIlDem ;Jnveodebe :lf moderne psykologiske, 
IIClcialpsykologhke og pz<lagogiske principper. Den 
tredie stramning, lom bOlr tilbll'ngece indenfor et 
hredl politisk fdt fr:l G:lrtbon_)iber:llider til ven
Itre.oci:lldemokr:lter, ensker al tilp:lssC lamfundet 
lil ill<lividerne, merl det er det best5.ende s:lmrllnd, 
som lldget rOlmmen.' 

Socialforsorgen synes altså at indgl i den 
sociale kontrol, lige~om fængseb~ og psykia
trbk behandling (le f.elu.. filmen Mishandlin
gen eller studer sociopatredegorelsen) etc. 
Psykologens rolle i deQne kontrol er Ibenbar. 

Jesper Jetuen hu i Nordisk Psykologi nr. 1, 

>i197010 1r:arakleriseret p~ykologen~ fonkellilt 
roller. Vi har ~lakajen... "ludderen". »skral_ 
demanden., .. lrlumeren", "ghettobestyrereu. 
samt ~sufnBren·'. '-1 

»Lakajen« arbejder med reklame. markeds: 
foring og andre funlrtioner, som direkte bii
at gore med det private næringslivs produ,k. 
tion og afsætning. 

"For disse psykologer drejer dd sig ikke OlU U 
giv<: m~nne!ker det, 'om de H"lge den pllyklJlog\sb 
viden har brug for. Det drejer sig derimod DID ~ 
:lnalysere de mere eller mindre indplanlede beho, 
- og derpi udnytt~ d"m som m<>liv<Jliurl for 
forbrug :lf den vare. der skal s:dgcJ. (Ibid.). 

..Ludderen« (bl.a. arbejd5pyskologen) ar. 
bejder med personale- og trivselsproblemer. 

,,[11 Har m:m eklempler p:'. "t nun har ftlrbtd_ 
ret trivslen. bvi. det har medfart nedut produk.
tion eller neilia: produklh'itd~ Holr OlaU ela.. 
emp\er pt at man hilr rorbedret tfiHkn, hvil det 
bar medf"tt en mindre effektiv e!<.spedition? 

[i] Eksi,te05eo OIf luddere ahpejler fuoda· 
men!ale problemer i menne5ker< f"rhold til kærlig. 
heden. Ehi~ltn.en ar p.ykul"ger i dcn tilsvarende 
rolle af~pejkr fuodilmentalc problemer i mennf· 
.ken forbold til delt" Mhejdc. N.ir man ikke vil· 
dl" kan pilk ve.1 grundbgd ftlr IlJnarbejdet, mil 
mali nalurligvi. nlljl'~ med at ("l"dge og lilpaSII: 
menneJkcr lil det1<: lrmarbej't,·. ,.1 frikli"n.n bliver 
mind.1 mulig. 

Qver:llt i vor~' samfund er der n"g~n .•om r...r· 
der udenfor, eller v~d liden;lf D:, vores nmfund' 
jo "Om bckendt er et :lf de b"dslc i v"rden. mi del 1 
v,,,re de p5g..~ldcnde personer, S"I" der er nogel i 
vejen med. Derfor hJr man hrug for psykologer. 
Deres opgave er deh oll kon~tatere Om og pl hvil· 
ken mid", folk f:llder ud",nfor et dl.r ilrldet JY' 
stem, dels :lt snrg" fnr anbrillgd5e et eller andd 
It",d, hvue det "vrige sy3ten" vel,murle gang ikke 
trues :lf oulsidere. Denne sorterilIg og :lnbringe1J~ 
er den ene hovedopg:lv~. 

Den anden hovedopgave er at proye al bringe 
nosle :lf de slledes frasorterede tilb:lg'e lil det 
normale og dominerende iyslem igen. Her kræv'" 
en beb:lndling, her kra:ve3 inllsreh. DJ der SOIll. 
ugt ikke er noget i vejelI med .yst<:<fleme, d be' 
h:lndl"r m:ln perionerne. M"" revaliderer, m;la 
resocialllerer. 

[!J Den rør,te hovedupgilv~. at sortere og an
bringe, er at ligne ved del. 'o,n en ,/'mldemaT14 
laver, 

[/J Det er ikke Ikraldeman<len. 1"01 k;userer 
tingelle. Han konllillercr blot, at <le er kanerel: 
Del er heller ikke psykola,:;cn snm kal~e'er melUle
sker. El dier andet SllrlJlt lyslcm h:u allerede helt 
eller delvis ud.kilt den pc"on, ,om sende. til 
psykol"g. 

lU. lesp.r l .....'" 1"0yl<<>l<>p"" rollor I samrund.l. !'lo.. 
dlll< I"'Yl<ol<>1I "r. l. 1'170. 

"
 -[I] N5.r sknldemand~n hr fjernet de b ..e
rede tiJJg, kan "'''Marn g-! i gaog. Han graver 
ned i skraldet, kder efter bru';!;bare sager, finder 
Ii:ag frem, ,om kan ~eoovere. og .bringos tilbage i 
OlPt:l:tningen - evI. I andre runklJon"r end de op

riodeli~(II Del Ivarer til p.ykologernes anden hoved
opgave. At bringe rusercde mennesker tilbage i 
den rentable produklions omlob. Naturligvis er det 
1r;lJ.D. de færroste, som egner sig til eD sldan til· 
bageføring. Derrtlr bliver der en itor rest tilbage. 
Hv;ad ibI vi llille op me<l dem? Dem overlader vi 
lil gh~l/ob~llyr"'Tlc. 

[I] Til det kan jeg sige. at det afh;,::nger af 
foukningern elline og undervisoingens indhold og 
ligte. hvor mao vil placere dhse funktioner. En 
IIDr del horer naturligt hen llnder de allerede 
nzmte roller. Del er en del forskning. som direkte 
gir ud pa at vejled" luddere. skrJldem;end, klll'" 
sere og ghellobeslyrtre. Derved bliver f<Jrsk"illg 
og 'Undervisn'log i d",nne h"ns,,~nde blot en anden 
m!de at udfylde <le samme lun!.:ti<Jner eller roller 
pi. FOr9keren og undervi.efen er de oyrige rallers 
mJflorer.~ [Ibid.). 

Psykologien udfylder også andre funktio
ner, foruden at være en v;t5enl1ig del af den 
lociale lrontrol. Som tidligere berort. tjener 
psykologien lil at skjule kI;memodsælninger
1lC. Konflikter på arbejdspbdser auses for at 
være for5kyldt af Vi~ie "urmtiftere" - psykisk 
labile individer. Delllom.Lranter ause~ for at 
gBre faderopror de. Psykølogi1ke teorier er 
produlrter af det lrapitali5tiske samfund. Ter
mer som ..need acbievment~, ,.selvrealisation·' 
de., giver indtrylr af, at det kapitalistiske men
llC~lre er en naLurnodvendighed. Teorit:r om 
UlClderens betydning for barnet undt:r opvælr
sten viser en påh.ldende tilpasning til ~lrono
m.iue lronjunktufer. Under tredivernes de
pression med den ,tore arbejdsløshed slrulle 
kvinden være hjemme hos barnet langt ind i 
puberteten. I dag, da kvinden beh~ves ,om 
lelmobiliseret arbejdskraftreserve, fremhæves 
v<ndien af den sociale træning, bøm f;\r i 
børnehaver allerede i to !n alderel1. Endnu 
tydeligere mærlredc;!. delte i England under 
Inden verdenslrrig, da der opstod et enormt 
bebov for kvinden i produktionen. Margot 
Bengtssoll giver et billede af dette i ..Kvin· 
na.rn roll i samh5.l1et _ en fr!ga om ekonomi 
eller psykologi?"U Dette er ikke noget 'pe· 
cifilrt Ior teoridannelsen omkring kvinden. 
Samme analyse med lignende resultat hn gB
res af alle borgerlige psylrologiske teorier.u 

Il. ltmttC'D rar Xrilliil<a SludJer ..... 7--.i1. 1!l'lS~. 
12. Under udarbeldclsC'D, al dellD dl.kUS&1ona!l1dlaø. ftIr. 

kil bctr.nrllet, al <lor Ikb er DO~et 1l11lOrd. Jo.. blevanb... 
r~ III bue Ambj~nwo" o, ElJ::Inll'" Tradldcll oc/l ke...... 
h1110n _ bllYUddnll l del c\lltlpcul<e tilllr.andetl /lillona, 
3Io<lr.hollQ I~$. Du linder Øl211 f~lil"nli>, 

-0.11 lI\1ul<e .kol~, "'III YI' virbollII l Ir/llJ[ldr.dcme om-

IV. Hvad skal den revolutionære 
psykolog gøre? 

Jeg er a1t5i kommet (rem til iolgende lu 

lronlrlllsioner; 
I) Psykologen kan kun bevise sit lrlauclilhors

forhold gennem politisk handling. 
2) Psykologen hjælper i sin erhverv5mæ55ige 

virksomhed med ta at bevare og forsvare 
det lrapilalistiske umfund. 
Delle indeb~rer, at den socialistiske p3y


lrolog daglig i sin arbcjdsvirksomhed tvinges
 
Iii at udføre politislre handlinger. som stri 

der mod hans overbevisning. Dett.:: p:sraduks
 
synes at fore til. at man mi hold~ op som
 
psykolog. (Man 1ra.n jo endog tænke sig at
 
holde op med at være soeialist.l Denne
 
konklusion er dog ufrugtbar (men dm er et
 
tydeligt eksempel pi hvordan blandok,.mo·
 
misk socialisme-lrapitalisme umuligt bn ~k~·
 
istere). Vi lever i et kapitalistisk samfund. Vi
 
tvinges daglig til at tjene det kapitJ.listish
 
system. Arbejder vi på en fabrik. tjen;:r
 
nogen p3. vort arbejde. vi bidnger lil ilt
 
holde konsumtionen oppe, vi lvin",-es tiL ilt
 
la.d~ vore born udsættes for den borgerlig<:
 
propaganda i skoler, TV, radio etc· Det. ~i
 
sk:ll go re, er at blotla:ggc modsa:tnin,5-crne in·
 
del1for det kapitalistiske samfund. og kaplt,l'
 
li~men' fOfSOg pi at slrjule kl..Isse'll'l.ls;etnin

gerne, påvise dem for andre, undgJ al dragc5
 
ind i kon~umtion~- og præstatioustl:nkningen.
 
udnytte uet kapitalistiske samfunds ressourcer
 
til propaganda og polilisk arbejde. Et politisk
 
arbejde. som fBtst og fremmest har del
 
forrnit at lrnuse kapitalismen og at opbygge et
 
soeialistisk samfund.
 

Hvad deUe indeb:J:rer for ps}k'llogen er
 
svxrt at sige, Jeg vi! dog fors>Jge at give
 
nog!e retningslinjer, lom jeg tidligere hM
 
publiceret;13
 

krina Kr.f. bcst.",NlIede 3.la p.DJII:e 'Vw. e" dd med f,"1<a·
 
lilIl<e sPlIrpm!l. mcll d." lIørsle del al dcrl:. 'P'<tulalloller
 
yedr\lrte llYsan<l<uellCUPØrplIll1. lil 5J.r.0(."" ul>orØN...1 y~r !
 
Ideal.l. For at III delle 1II4.t slt.ulI.. lIIa" lilY" lI>lle ur. pi ... ·'1
 
scly, IIIllJ1- .llr.uII.. UlIdeI!Øae ..... liIbØleUihed.r Ol drtfl"r.
 
Sltlikeme vat !nt.rcsscrcdo I psytnl.oøl. ment d. 'O"ØIIl<C
 
_und>probtcm~mc. t <kr bete talet blev det 'Vid,,"'1<ab".
 
tip I<lIøur. IIDdcr bcltrlllilli:rl< til lDCf1I Oll lIIerO anll'<'poc.O.
 
IrbIr., Ol dot "U d. Pllkololllsl<.. Olf t.ti~iø,e .p"lrJ:jmll.
 
10m. OPI<lIl !n.n_1t.
 

D", .' aim. al. .a<laøno tuolOll.llr.. r<:IlUIIIl"r ,jente dol
 
&labLoRd.. _ ....li> IPleresJcr. P1<>bl=er. 30m 1<UM~ 1;l'H
 
poll'liiI<, rc<IuceRdft ped til a.nII_dcr to. del enkeh.. In.
 
dtyld, lUlIiøe"der Ikke lP<U.... 11IdMderne 08 suntlJlldol.
 
lP<1l. IIIcllclIl !ndly;dcmo Ol Oud. iadlvid.' og delt "ge'
 
Ind~ Sll~cs stmdcs tqUet raod <le' b.Sllende lod pol
 
e" vei, I<....r d~t s1dnll ku""," "dlliln DOIU lrwcl.
 

111••.....- l al mantpuleno lllIluren bl". /onl<udl lil e" 
InIer....... l II lIIaoJpuI.nr lI.. lU1HI<.t. lUdan OPOlJr 1"1,1<".
 
lollelt._


13. K. Bjdlfo,.; Vad til' C\l RYO!"doniir p.Y1<ot"g? P'l"
 
Ir.olognytl bl. 10. 5Ioc~<>1In 11110.
 



"
 
"fil For en rc.volutionær g;!tlda' det om at )r;uu.at 

afgilre. hvilke lorJ.lUlaltninger 1()fO er refot'll'litti
ske, og hvilke lom er rcvolulioo;rrc. Dette er ofte 
meget .v~r!. Hvis CD p~ykDIDg. llll.ut f.dr:.. inden
for mentalforsorgt:D, komma igcDocm med Dogle 
planer om rehabilitering med høj grad af fordelt 
aosvar, e1imioeriog al bAde den bic:r.l.llr.itlr.e pcnG
nalc.lrulr.tur og dcn skarpe gTieMe mellem PCrlO
nale og patienter, giver han patientcme større 
muligheder for eget aDSvar og dermed kollektiv 
handlen, IODl pl1<Jmgcrc .igt kan fremme en 1claJ
,,/J",itill"rd, MeD hvor mange komprominer ~r 
h~D I",ngd til at gøre for at fJ!. .it forslag igen
nem:' Hvilken ritika fjod" der for, at dcn effc1l.li· 
vero: bdlandliog,mclodc bliver anvendt til forkerte 
form li? HvordilO shl d"n rCYOilltionoc:rc pJylr.olog 
kunne U,IU: tig i den daglige konfrontation med 
wdalpolilikere, eQperter. bpitillitler og ilndre 
koruenative p:lykologer? 

Den vi,tigste Corudl;J;tning for at kunne arbejde 
revolution;l;rt er co Jodal baJiJ. Dcn revoll1tio
nzre ml have re,elmæui, o, ,ensidi, kontakt 
med CD ttørre gruppe menuetker. tom objektivt let 
har fordel af en JocialiJtiJk revohltion. For 
psykolo,en er eIl tildilD naturlig baJis ldientllme, 
•pedelt deal medJa-.: iodkom!t. Plykologen ml.ber 
ri ud over den erhverv!m;l;uige kontakt. Det Jkal 
V;J;re en kODtilkt mellem individer. De revnlulio
D2Cre p.ykolo,er kiln eQempclvi! arbejde iodenlor 
de patic:nlforeoinger, kliellt!i1mmerululoinger, by. 
lag og J;lmbleaktionef lom er opdlet i de tenede 
!r. Hvit diue grupper optager kontakt med hiDan· 
den, aktiverer 5ilhldte almiodelige meonetker o, 
JY1'lemiltiJk IIIldgilr korrumperende kootakt med 
myndigheder o, mauemedier, kan en bevzgehe 
daDnel, der kan fil. revolutionzr kroaft. PI læogcre 
sigt ml dine Jubver.ivc grupper indg;\ i en m~SJC
bcvzgebe med diJeiptincret poliliJk kdelte fru at 
klmne blive virkeligt effektive. 

For deIl revolutioo.zre psykolog perlonligt gzl
der del om at undgl at blive draget ind i ansvars
fuldt, vellønnet og tidlkrzvcnde erhvervlarbejde. 
lom hindrer den revolutiDnzre virk!Dmhcd. 

Nogle lipJ: 

I. Slart ikke egen kommerciel virksomhed. " 

2. Undg1 høje potter i det	 !tatdi,e og kD~ 
oale forJorgshierarki. ~, 

s. Giv .1 meget af din løn lil revDluti()~ 
10rm3.!. at du lever p1 et ,ennemmitligt 'bi?' 
dardniveau. ;it 

4.0mgb 11 lidt lom muligt med andre PIYko~'· 
ger, Izger og kulturperJooer. '.i 

5.0mg3..	 så meget la... m,digt med kontorasQ: 
slellier, plejeper:lonale og andet lavtillIlIld' 
per50nale p3. din i1fbejd.plalh. - '!t 

6. Nzgt overlid5arhejde 0l:" udnyl arbejd,li'; 
lil revolution;l;rl arbejde_ ., 

7. Sørg for at være med i rev"lutio lJzre Itudi~ 
og aktionJgrupper, hVDf du bn diJkutere diae 
politiske og personlige prDblcmcr. .~ 

8. Bekæmp glorien omkring psykolDgcrhvervd, Ol 
afllør al Jtraffe- og fDrmyndermentalitet 1<>111 
Jkjutcr lig bag behandling.fra.erne. -c 

9. Udnyt dille erhverVlmJ:llige kundsbhtr for Il 
fnrklare fOf"orgJapp:lratct, ment~lheb~·b.m_ 
pagIlen og psykologiske problemer for :llmitlde-
lige mennesker. 

IO. L;J;I revolutioIl~r litteratur og oprethold 
konl'l.kl mtd andre revDlution.:a:re h.:vzgelJ.~ .• 

Punkt 6. illdebærer, at du skal gøre dit ar
bejde d. n:volulionært som muligt. Til punkt: 
9. hører det at aFsløre psykologiseringen, (18' 
de psykologiske teoriers funktion som op
retboldere af og forsvar Ior den borgertigc 
ideologi. Forsøg at fremarbejde en psykolog; 
i folkets tjenede. Desuden punkterne: 
II. Saml og spred aHe de fakta. som du kaJ] fl 

gennem dill tjenestestilling, idet de viser 
udstødningsfaktorcr, kontrolfunktioner etc. 
i det kapitalistiske samfund. 

I~. OP TIL KAMP. 
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leo Jensen: 
Produktionsforhold 

Delte arbejde begyndte som et forsøg på at læse værdilæren hos Marx j lyset af 
Althusse-r overdetenninationsbegreb. Under arbejdet med at skrive denne un
dersøgelse om til en artikel, blev det imidlertid klart at behandlingen af pro
duktionsforholdene ikke var tilfredsstillende. Det gav naturligvis anledning til 
nye overvejelser og det er dem, der nu fremlægges i denne artikel. 

Måske burde artiklen ikke offentliggøres før den var modnet lidt - det har 
i	 følge sagens natur uoverskuelige konsekvenser, når man piller lidt ved de 
grundlæggende begreber, men jeg vover forsøget og p-røver indledningsvis at se 
Pd hvilken betydning den definition af produktionsforholdene. der fremlægges 
her, har for Althussers og specielt Balibars arbejde indenfoT dette område. Vi 
må hdbe at hastværk ikke altid er lastværk. 




