KRITISKE PSykOLOGER "
RÅDGIVNINGSGRUPPEN
REGNBUEN
"

EN GAMMEL GYSER
I begyndelsen af 1970-erne kom det i
Heidelberg i Tyskland til en voldsom konfron
tation mellem en patientforening af progressive
psykiatere og psykiatriske patienter på den ene
side, og den borgerlige statsmagt på den anden

~'

side. Patientforeningen,.der havde givet sig selv

navnet "Socialistisk Patient Kollektiv" (SPK),
og som lovformeligt havde til huse på en
Universitetsklinik, b.lev tidligt om l110rgenen d.

21. Juli 1971 stormet af 300 svært bevæbnede
betjente med hunde. SPK blev fordrevet fra de
res lokaler, medens politiet beslaglagde
behandlingsprotokolJer og alt inventar, samti
dig med at man a\Testerede et stort antal pa
tienter. Det beslaglagte materiale er aldrig si
den blevet frigivet, og ligeså har den borger-'

lige statsmagt siden gjort alt. hvad den kunne
for at forhindre, at inf6rmation om SPK kom

frem i lyset. I 1976 stomlede poliTiet således
også forlaget Trikont, og beslaglagde hvad der
var af materiale omhandlende SPI<. Til histo

rien hører også, at SPK blev sat i forbindelse
med skudepisoder mellem politi og ukendte bi
lister, hvor den enes le samnlenhæng var, at

skudepisoderne havde fundet sted i nærheden
af en SPK-patients bopæl. Men delle var nok
ti l, at SPK blev set som en integreret del af Rote
Arme Fraktion, og derfor var at stemple som

teno;istisk. *Ogle samtidige avisoverskrifter
lød saledes: "By-guenllagruppe omkring SPK
lægen dr. Hufucr", "Nervesyge swdenter råber
på omstyrtel~eH" ,.Med ord og våben: aggres~
sion som tedpi". og "Kriminel forening. At
'
tentat Planla~" I

Ekstra Bladets forside fra
d. 20. oktober 1993

I
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* Regnbuen og Kritiske Psykologer * -_. ---- --- J elet efterfølgende "retsopg,;r" i 197 J -72 blev
flere patienter idømt fængselsstraffe pa op til 3
år. mede,,, en fremtrædende psykiater i SPK
fik 4 U2 års fængsel for "misbmg ar lægelig
autoritet". Hans Jorbrydelse" var, at han som
ansvarlig psykiater havde sagt mel' for. at al
hans tid skulle gå ll1ed interne kot!egamøuer,
og at han havde involveret sig j det direkte arbejde med klienter, hvor han rorsøgte at hjælpe
til med en jo<:isning af deres problemer ved at gå
ind i en ligeværdig dialog. Derved havde han
nemlig "via sin behandling politiseret, forført
og kriminaliseret de af ham afhængige patienter efter et by-guedllagrnppe- mønster".

REGNBUEN var beliggende i
Studcnterhuset i lnd~e By, Køben·
havn, fra sin start i 1984 og indtil
pOlitistonnen d. 20,~ktobeT 1993.1dag
llggerllegllbuen pa Nørrebm.

l

NUTIDSHISTORIE
Histonen om Socialistisk Patient Kollektiv i
Tyskland er lærerig, også hvad angår danske
forhold. Her knap 25 år efter gentog den samme
historie sig i København: D. 20. oktober 1993
stormede over 100 svært bevæbnede betjente

med hunde Studenterhuset, og alt materi
herunder fortrolige klienrpapirer, tilhørend,

anti-racistiske og socia1'istiskc gruppI
Rådgivning~gnJppen Regnbuen

og Studere
Mod Racisme - blev ulovligt beslaglagt.
sJaglæggelsen blev foretaget af Lars-ErikAl
der var Universitetets jurist og Universite
kontaktperson til Politiets Efterretningstjer
(PET), og som senere også afslørelle af h:
kontakter i Forsvarets Efterretningstjenste (F
Grupperne blev samtidig udlagt som terrolis
og som kriminelle 'autonome' elementer, (
illegalt havde taget magten i StudenterlJU
med det formå! med våben at omstyrte sa
fundet. En overskrift i "avisen" Ekstra Blae
lød således: "Vi skyder med autol11atvåbel
Og der var ikke den forbrydel se. som glupper
ikke havde begået: økonom.isk svig, opgivet
aHalske navne, produktion af våben, delagti
hed i bankkup og politimord, samt kontakt
kriminelle udenlandske befrielsesbevægelsI

Den .,store paranoia" greb om sig. Universit
tet lukkede SllIdenterhuset på ubestemt tid, (
Studenterbusets hestyrelse skred ol udelukke!:
af Regnbuen og Sturlerende Mod Racisme.
Politiet o'ådte etterfølgende frem med sine b,
viser: fundet afnog!e kabelstykker, der med e.
blev danmarksberømte som ,.slagvåben'
Kabelstykkerne var blevet efterladt i Studente:
huset i foråret 1992 i forbindelse med afuo
delse af et anti-racistisk møde, der blev afvik
let kort tid efter at en anti-racist og sociaJi~
var blevet sprængt lil døde af en brevbomb,
og et møde hvor een af oplægsholderne havd
mordtrusler hængende over hovedet. Det a
tænke i nødværge, selvforsvar eller modstands
ret. når uret bliver til ret, er åbenbart SystelTI
undergravende. Det skal sa også nævnes, a
kablernes eksistens i Studenterhuset var kend
på forhånd. Der havde været skrevet om dem
Stlldenterhusets Husavis et halvt år før poJitie

fremviste dem SOln "et stort våbenlager"!

Det mest uhehage1iRe ved hele Studenterhus·
sagen var og blev dog den interne pøbeljustits
der blev sat i værk af centrale medlemmer fre
bestyrelsen. På trods af direkte kens!<ab til kab·
lerne - 'og brug af dem til nattevagt for at for·
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hindre det tredje indbrud på tre dage - valgte
man at føje "magten" for selv at gå fri. Ved
hjælp afløgn og misbrug af vedtægter tørredes
problemet afpå Regnbuen og Studerende Mod
Racisme - med bred opbakning fra midten af
det politiske spektrum og ud mod højrc_

DEN SAMME SKÆBNE!
Regnbuen kendte godt til SPK's skæbne, da vi
i begyndelsen af l 980-erne salle os for at ud
vikle en herredømmefri og solidarisk terapeu
tisk praksjs~ Men før vi så Ekstra Bladets for
side - "Terrorist-rede på Universitetet" - havde
vi ikke forestillet os, at noget lignende ville
ove.rgå os.
Vi var så naive, at vi troede, at der trods alt
måtte være plads til argumentation og viden
skabelige faglighed, og til vedboldende
udviklingsbestræbelse efler menneskeværdige
fælles forhold, Og at den stadige kritik og selv
kritik ikke kunne føre til andet end en fremad
skridende proces, bvordel var muligt at nå hin
anden stadig mere globalt og på fælles frilland.
Og vi drømte ikke om, at den borgerlige be
kæmpelse af socialister var så fremskreden, som
den viste sig at være,
l dag er vi ikke helt så naive. Vi har erfaret,
at hvordan den aktuelle politiske virkelighed
indeholder afsporede magtstrukturer, der hø
rer hjemme på den historiske mødding. som de
også er opstået fra: fascismen som orgamseret
magt. Og i den grad fagligt indhold også frem
over er en forbrydelse i magtens øjne, vil vi
med rette være stolte over at være "forbrydere'".
Det skider vi pii.

-- * Regnbuen og Kritiske Psykologer *
ten af 70"erne: når der reageres mod systemer
og menneskers magt over andre mennesker, så
trædes over en grænse, hvilket fører til en kon
frontation med det givne overherrredømme
over den samfundsmæssige produktionsproces.
SPK blev udraderet, dets tanker kriminaliseret
- og det sanl.mc søges idag gjort med Regn
buen og andre autonome socialister. Men ef..
tersonl borgerlige statsmagter - på tværs af lan
degrænser - har så travlt med denne art krimi
nalisering, må der også spørges til, hvad der
gør sådanne ,,fremmedlegemer" som os farlige.
Hvad er del for en hemmelighed, hvad er det
for en viden. man er ~å bange for skal få tag 1
cn stadig større gruppe af undertrykte og ud
byttede mennesker i dagens samfund 1 Svaret
synes at være: når der opSlår en kontakt mel
km faglige og politiske sammenhænge, hvor
der arbejdes for ndvidelse af demokratiet: når
viden sættes, sammenhæng med handling med
henblik på [orandlinger af de grundlæggende
magtstrukturer; og når der gåes imod "magten
tæt på k.roppen" ved at sige Nej til den stærkes
ret og Ja til kollektive sarnmenhænge. hvor
mennesker smnmen søger at gøre verden be
boelig.

AT OVERVEJE
Som psykologisk rådgivningsgruppe har vi
meget overvejet, hvad der ville være sket, hvis
det ikke havde været muligt at fremstille kabel
stykkerne som et "opsigtsvækkende fund af
slag- og stikvåben'". Men hvordan vi end ven
der og drejer det, når vi frem til, at det ingen
forskel havde gjort. All. var nemlig kØrt i stil
ling lil "det endelige opgør med fremmedlege
mer" som os. På den måde deler vi skæbne med
Socialistisk Patient Kollektiv j Tyskland i star

KRITISK PSYKOLOGI
Det er et almindeligt kendl faktum, at psykolo
gien som fag, profession og videnskabelig di
sciplin er i krise, og indtil nu altid har været
det. Det Udtrykker sig på den måde, al. der fin
eles et hav af forskelIige og konkuncrende p:sy
kologiske skoler om samme psykologiske fæ
no.mener, og som alle kan bckræftige sig se1 v.
Dette kaldes også for "pc;ykologiens videllska
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* Regnbuen ag Kritiske Psykologer *- ---,,------, .-..-"
belige vilkårligbed".
Så længe elenne vilkårlighed hersker, bliver
udbredelsen af, hvad der er anvendelig psyko
logi - og denlled også hvad der ikke er det 
bestemt ud fra de givne personlige og
magtmæssige muljghedel~for at sætte sin egen
private opfauelse. igennem.

En overvindelse af "psykologiens videnskabe
lige vilkårlighed" er imidlertid mulig, når der
tænkes historisk: hvordan er mennesket opstået
ud af naturhistorien, og hvilke livs
nødvendigheder har stået i centrum for den hi
storiske proces, hvor både samfundet og men
nesket som naturligt salnfundsrnæssigt væsen
opstår.

Et sådant arbejde med p.sykologien set som
en historisk videnskab blev påbegyndt på "Freie
Universitet" j Berlin i starten af I970-erne, Det
foregik gennem anvendelsen af "den
hlStOli.~
.
ske metode" fra Marx. Og arbejdet er blevet
fulgt op rundt omkring i verden. Herunder også
i Køhenhavn, Det menneskesyn, der fremkom
~

.

~

mer. er mennesket som et samfundsmæssigt
væsen, der ved at skabe sine egne livsbetingel

ser. samtidig skaber si.n egen menneskelige
natur.
Del er endvidere muligt at vise, at menne
skets psykiske processer - følelser, tanker, be
vi,dsthed

lllV -

spontant virker j retningen af

delagtighed i den fælles produktion af ele sam
fundsmæssige livsfornødenheder, og hvor det
er udelukkelse fra medindflydelse på relevante
livsbetingelser, der er den dybeste grund til
angst og til udviklingen af psykiske forstyrrel
ser.
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"Pril'arejendomme.n har gjort os så

dumme og ensidige, al en genstandførst er
VDl;

når vi ejer den, når den altså eksisterer

som kapital for os eller umiddelbart
besiddes, .Ipises, drikkes. hæres på vor krop,
beboes af os, kort sagt: når den forbruges,
.. J stedetfor alle/ysi"ke og Jn.delige san.
ser er delfor trådt den sallS. som betyder
fi'emmedgørelse afolle disse sanser - nem
lig sansen/ol' at have ", Karl Marx 1844,

RÅDG IVN INGSGRU PPEN
REGNBUEN
Rådgivningsgruppen Regnbuen er udsprunget
af den fagkritiske tradition på psykologistudiel
i København i starten af 1980-erne, der akti vt
beskæftigede sig med den Kritiske Psykologi.
Man satte sig som mål at yde sit bidrag til en
psykologi om det sanseligt virksomme men
neske, som dette sammen med anelre udvikler
sine livsbetingelser, leverlog heIigermern bi
drager til skabelsen af de fælles livsfornøden
heder. En sådan psykologi er kritisk i dobhelt
forstand: Den er kritisk over for ele betingelser,
som kapitalismen tilbyder mennesket, idet disse
ikke fremmer, men hæmmer livslUuligheder
ved kun at stille menneske op overfor menne
ske i et konkurreneeforhold; Og den er kritisk
overfor den traditionelle psykologi, der som et
faktum sætter, at mennesket er udleveret til sit
samfundsmæssige liv, med kapitalismen som
menneskets højeste stade,

I

:* Regnbuen og kritiske Psykologer :*
I arbejdet med en psykologi om det sanseligt
virksomme menneske - i stedet for kun at stu
dere mennesket som objekt, som tingsliggjort
- viste det sig også, at "psykologiens videnska
helige vilkårlighed" ikke var så vilkårlig endda.
Al traditionel psykologi løb sammen på det
punkt. at den omhandlede, hvordan mennesket
kunne og skulle tilpasse sig til dets rammer,
der endog blev opfattet som grundlæggende
upåvirkelige. Og særligt tydeligt var dette in
denfor Olmådet af psykologisk og psykiatrisk
behandling af mennesker, der er havnet i en
nØdstedt situation. Undersøgelser viste også. at
den traditionelle psykologi bestræbte sig på at
tilpasse mennesket yderligere til de betingel
ser. som de i forvejen led under at være udle
veret til. Den traditionelle psykologi viste sig
endvidere at være både arbejderklasse- og
kvindet:jendsk.
Man satte sig derfor for i pruksis at udvikle et
alternativ til den bestående orden. En gruppe
stUderende arbejdede i flere år på at etablere
en psykologisk praksis, der reelt og solidarisk
kunne støtte mennesker i krise og nød, og heri
gennem trænge angst og psykiske problemer
tilbage. Dette projekt kom til at hedde Regn
bnen. Men på trods af de velmenende intentio
ner, der lå heri, lød der mange protester. Som
studerende skulle man ikke tro, at man kunne
noget; og man ville helt sikkel1 gøre mere skade
end gavn - hvad vi havde svæl1 ved at tro på,
når vi så hvordan det etablerede system dis
respekterede sine klienter. Desuden blev det
sagt, at vi tog arbejde fra andre socialarbejdere
og behandlere - hvad det også var svært at tro
på, idet utroligt mange gik forgæves alle ste
der, eller i måneder stod på venteliste, for så
senere - efter j en visitationsamtale at have
krænget alt personligt ud - ofte at blive afvist
med, at problemerne enten ikke var store nok
eller at de var for komplicerede'
Fra starten af rådgivningsarbejdet har vi arbej
det med udviklingen af en videnskabelig 'teori
om terapi', dels for selv at kunne samle erfa
ringer op, dels for systematisk at kunne give
vores erfaringer videre til andre i andre
behandlingssammenhænge.

Og jLlst inden stormen på Studenterhuset var vi
nået så langt med vores teoretiske arbejde, at
vi også kunne dokumentere, at vores arbejds
principper havde en v<erdi, der rakte ud over,
hvad en borgerlig tilgang til overvindelsen af
psykiske problemer og forstyrrelser kunne
fremvise.
Der ligger på dette område noget paradoksalt

i, at vores dokumentation indeholdt den kritik
af os selv, at der, hvor vi ikke havde været gode
nok i det direkte rådgivningsarbejde, det var

Ved nmioen mod
Sludenterhuset beslnglagde
både politiel og universiletet
papirer fra Regnbuen, bl.a.
denrt€ skitse, som i politiet
aine sikkert har lignel
, udkastet til f)f) lerrmpllJn.

* Regnbuen og Kritiske Psykologer * --------------- -----------når VI var stødt på fascistiske logikker i blU
gcrnes eget li vSlUm, eventuelt mange årtilbage_
Vi stod derfor overfor at gøre dette til genstand
for fornyet teoretisk praksi_~: hvor havde vi
været og hvor var vi stadig blinde, og hvad

TERAPEUTISKE
ARBEJ DSPRI NC! PPER
De principper som selve rådgivningsarbejdet
fra sin start af har fungeret igennem kan koge,
ned til to: for det første at arbejde på brugerens
præmisser, og for det andet at have totaJ. åben
hed omkring, hvad der styrer vores tilgang til
det materiale, der fra vores side bringes ind j
rådgivningssituationen_ Vi går her ud fra, at man
som berørt af krise og nød fundamentalt må
gives mulighed for selv at være subjekt i sin
egen rådgivningsproces, ellers kan man ikke
bruge rådgivningen ti} at udvikle sit eget liv _
og uden denne medbestemmelse, og det her
med forbundne kvalitative mod- og medspil,
er rådgivning i bedste fald nytteløs, men uetisk,
og i værste fald direkte undertrykkende_

Disse arbejdsprincipper fra vores side står i di
rekte modstrid med nok 99% af al anden auto
riseret behandling indenfor del psykologiske
område_ For her er det sådan, al personer med
psykiske problemer anskues som havende disse
af mangel på sygdomsindsigt - og behandlin
gen går så ud på at bibringe dem denne sygdom
kunne vi gøre til overvjndelse af disse menne
sindsigt, af bvis mangel de uerkendt lider, og
skefjendske logikker, når vi fremover måtte
som også er skyld i deres sociale problemer_
sløde på dem') Men så var det, vi selv blev ramt
Bebandleren ved ber bedst - og på den andens
heraf som gruppe - med den uoverskuelige
vegne! Bt sådant behandlingsideal fra det etab
overlev_elseskamp, dette kræver
lerede systems side - et ideal omhandlende be
,----=,."...---, handleren som "urørlig og autoritær"
Da vi ikke ser det politiske som et
kan da også kun bruges af personer i
valg, men som en konsekvens af at
krise og nød i samme grad som de fri
tage sit arbejde på ordet som genstand
villigt og gennem lvang lilpasser sig
behandlingens formål - et formål be
for faglig virksomhed. og fremme
handleren suverænt selv fastsætter_
dets samfundsmæssige udvikling, står
vi nu med, at vi ikke frit kan vælge,
"Menneskets egen
Det er da også vores kj are opfattelse.
om vi vil lage denne overlevelses
sanselighed eksisterer førs1
at den udviklingsstøtte, som det trods
kamp kollektivt eller ej_ Der er valgt for det som menneskelig
alt
er muligt al få indenfor det traditio
for os - og vi har valgt at tage udfor
so"elighed i klOrl af
nelle behandlingssystem, den hviler på
dringen op som et socialpsykologisk medmennesket".
lari i~urx /844
de behandlere, der aktivt bryder med
problem, omhandlende muligheder
og betingelser for fagpolitisk anti-fa
behandleren som "urørlig og autori
tær"_
Men
gør behandleren dette - og gøres det
scistisk arbejde_ Vi vi] søge at studere magten,
åbent og solidarisk S0111 psykiaterne i Sociali
som denne produceres i det små, Iwar menne
stisk Patient Kollektiv gjorde det - så er det
sker splittes og bliver hinandens fjender, for al
også, al behandleren lægges for had indenfor
forandre og foJerne magten i det globale_
for egen faggruppe, og systemets lange repres
sive og beskidle fingre begynder nu at rode cf
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ter noget at marginalisere og udstøde een med.

de s~~ger en tilpasning til dem., som de si artede

En sådan solidarisk omgang med sine khenler
er med andre ord en farlig system-

med kritisk at tage afstand fra.
Men vi har overlevet - nu po 9.ende år - og nok

undergravende ting.

først og fremmest på grund af vores

SOM EN AFSLUTNING
Som arbejdskollektiv har vi altid skrevet så
meget vi kunne om vores arbejde.At oparbejde
viden og dokumentere er en del af projektet.
Små notitser om vigtige erfaringer og store teo-

retiske artikler - men kun sjældent er det også
blevet optaget i aviser og fagblade. Og til dato
er der ingen fagperson, der nogen sinde er gået
ind i en kritisk granskning af vores terapeutisice arbejde, hvad vi er kede af - for vi vil også
kunne lære afluitik. Men sandheden er nok den,
at etablerede sammenhænge har håbet, at vi
viUe afgå ved døden i det stille. Og det gør alternative projekter da også tit, og som regel
senest når de når fem års alderen - med mindre

organisationsprincip og den historiske indfaldsvinkel til arbejdet. Fra starten af er der blevet
sagt Nej til magthierarkier og Ja til samarbejde
på hasis af indholdsmæssig afkIming og fælles
berøringsflader. Og dette 'autonome' princip selvstyre. og på egne kræfter heroen de arbejde
- er også nødvendig,hvis det skal blive muligt
al komme derhen, hvor de væsentlige træk i
det. man arbejder med, kan få lov at træde frem
og udvikle sig ud fra sig selv. Det er ikke n1Uligt at tvinge udvikling igennem. men det muligt, at de principper, der bærer menneskeligt
samvær, er principper. der fremmer selvbestemmelse. det sandt menneskelige i dets kollektive egenart - for selvbestemmelse er kun mu-

lig som en kollektiv proces.

HOKUS POKUS ...
Her følger et hUe eksempel.
hvoraf der kan udledes en opskrift på manipulation.
Det handler om at finde forskeUige brikker, at lave lidt om
på dem, og så bringe dem i en

trængt, omend ikke i syne,
samt at hvis det en dag skulle
komme dertil, ville det nok
ikke være muligt at gennemføre den uden at: gribe til våben.

sammenhæng, så de kommer

til at betyde noget helt andet.
Til sidst finder man så på en
overskrift, som læseren har i
baghovedet, mens vedkommende læser teksten.

"

':

Brikkerne i eksemplet er
følgende:
l) Aktivisterne i Regnbuen
har forklaret, at der var blevet
bragt
kabelstykker
til
Studenterhuset, fordi man
frygtede overfald fra nazister.
2) I en TV-udsendelse blev
to aktivister fra Regnbuen
spurgt, om de troede på væbnet revolution, hvortil de svarede, at en revolution er til-

'VI SKYDER MED
AUTOMATVÅBEN'

3) I et referat fra et møde i
Studenterhuset blev der for
sjov skrevet, at der på næste
møde ville blive demonstreret
skarpe skud med storkaI ibrede
våben. På det efterfølgende
møde blev det taget.t.il referat..
at joken skulle stryges af referatet.

2

og _
er begge psykologistuderende ved Københavns

er magister i
iU.mi·viie~rsiiiteiiit.,. mens

psykologi med eksamen fra
1987.

i

og _
, der også er med-

lemmer af den autonome

gruppe, Studerende mod
Racisme, forsvarede sig
med, at våbnene s\tulle bruges til at beskytte sig imoo
fascister.
I TV-udsendelsen gav de
begge udtryk for. at væbnet

Disse tre brikker blandes nu
samlnen, således at man ikke

kan se. om der tales om kabler
eller de ikke-eksisterende
automatvåben. og rubrikken
gives en opfundet overskrift,
der sættes i citationstegn, så det
ser ud som on1 det er noget,
regnbueaktivister selv har

hævdet. Og vupti: Regnbuen
har bevæbnet Slg med

kamp var et af de midler,

autoD:latv3ben, som de skyder

man kunne bruge for at tage
kampen op mod det etablerede system.

Jned, og vil bruge til at gen-

nemføre en væbnet revolution.
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