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Vi har brug for et 
regulært holdnings
skifte og en større 
rummelighed i 
dansk psykiatri. 

Ozlem Sara Cekic er social- og psykiatriordfø
rerfor SF iFulketinget Jørn Ditlev Eriksen er 
dansk repræsentant i IMHCN, et netværk un

derverdenssundhedsorganis8tionen WHO. 

l DANMARKer de psykiatriske afdelinger 
overbelastede, og alt for ofte må patien
ter udskrives for tidligt Børn må vente 
op til et år på psykiatriskbehandling. Og 
ikke-psykotiske patienter, såsom menne- ' 
sker med tvangstanker, har megetbe
grænsede muligheder for hjælp, hvis ik
ke de selv kan finansiere det 

Brugen aftvang i psykiatrien har været 
stigende: Fra 2004 til2007 er flere blevet 
tvangsindlagt flere bæltefikseret, flere 
har taet tvunget elektrochok, og flere er ' 
blevet tvangsmedicineret, og der er i de 
sidste 25 år sket en femdobling afantallet 
af retspsykiatriske patienter(Sundheds
styrelsen). , 

Ventelisterne er stadig ubærligt lange. 
Bare i børnepsykiatrienventede flere end 
LIOO børn i mere end to måneder i 2009. 
Og i voksenpsykiatrien er tallene meget 
værre. Den seneste opgørelse fra Danske 
Regioner viser, at 4500 voksne slår på 
venteliste til undersøgelse og behand
ling. Afdem har1300 ventet i IIjere end 
to måneder. 

Alt dette, samtidig med at der er en 
tendens til, at sindslidende udsættes for 
en umenneskeligstigmatiseringsom far
lige og kriminelle ogalt for ofte eksklude
res fra norrnalsamfundet Ud fra en 
manglende tro på og viden om, at rigtigt 
mange sindslidende faktisk kan komme 
sig, parkeres f.eks, stadig flere unge 
sindslidende på førtidspension uden at 
ta den behandling, som de har brug for. 

En pressetpsykiatri rned for fil ressour
cer til bLa en forebyggende indsats er og
så en afårsagerne til, at regeringen nu åb
ner op for endnu mere brug aftvang over 
for de sindslidende ved igen at lufte ide
en om 'ambulant tvang', hvor poliriet 
kan hente sindslidende ind ogta tvangs
medicineretdem uden yderligere be
handlingstilbud, selvom de endnu ikke 
er til fare for sig selveIler andre.Sindsli
dende, der enten er udskrevet for tidligt 
eller uden den opsøgende støtte, de 
egentlig havde behovfor. 

Vi er derfor nødttil at diskutere, hvil
ken indsats vi vil tilbyde mennesker med 
ensindslidelse i Danmark, og hvilke vi
sioner vi har for området Er det mere 
tvang og overgreb med angst og usikker
hed ror den sindslidende, vi ønsker, eller 
tør vi se på, hvordan vi øger livskvaliteten 
for den enkelte? 

SELVOM dansk psykiatri langtfra er på 
toppen, så er det svært at få en konstruk
tiv debat om psykiatriens fremtid. For fi
re år siden var Folketingets paragraf71
udvalg- der beskæftiger sig med brug af 
tvang i psykiatrien - på besøg i Vestlap· 
land for at se de alternative tilgaoge til 
psykiatriskpraksis. Udvalget oplevede 
der enpsykiatri, der inden for 24 timer ef
ter første henvendelse fra patienten', en 
pårørende eller visiterende enhed rykke
de ud og startede behandlingen. Det cen-

I trale var at Inddrage netværket fra start 

til slut i behandlingen. Alle politikerne 
vendte begejstrede hjem og skrev noget 
så usædvanligt som et fælles debatind

lægiDagensmedi
cinom,hvordan 
man kunne bruge 

Er det mere erfaringerne fra 
VestlapJand tilat'tvang og" 
opbygge en visioovergreb med 
nær plan for dansk 

angst og psykiatri.
usikkerhed for Man kunne må
den sindsliden ske have forventet, 

atdesundhedsfagde, vi ønsker, 
lige debattørervileller tør vi s,e 
le have klappet i

på, hvordan vi hænderne over, at 
øger livskvalite demu endeligvar 
ten torden politikere, der var 

så opmærksommeenkelte? 
på det psykiatriske 

område, at de varåbne over for at lære af 
udlandet ogtorde komme med visioner 
for fremtidens psykiatri. 

Men i stedet medførte indlægget i Da
gens Medicin ensand læserstorm afkriti 
ske indlæg: »Paragraf7l-udvalget a1Slører 
en fundamental uvidenhed om psykiij
tri<l, »Den må I længere end til Lapland 
med«, )Det er ærgerligt, at Ihar rejst så 
langt for at komme hjem med så mange 
kontraprodukt"ivesvar<t, »Patienteme bli
ver hverken raske af politiske manifester ' 
eller opportune'rigtigheder'«, lød nogle 
afde barske kommentarer, Og således er 

det sket igen og igen: Debatten 
tidens psykiatri ender i destruk 
ge skyttegravskrige~  

Hvorfor er danskpsykiatri så 
atprøve ny veje? 

Hvis vi skal bryde den negatil 
som psykiatrien på mange måc 
i, så er det nødvendigt med en c 
politiske visioner og reformer. 

Vivil gerne gøre vores til at af 
tredje vej, som hverken forfald, 
neurovidenskabeligt fokus på l 
genetik- og deraf følgende me' 
og passivisering-eller luller sil! 
tryg overbevisnjng om de psyke 
aspekter og denor udelukkend 
rer på terapi og patientens netv 
de eneste veje til at få sindslidel 
kornmesIg. 

Her er vores bud på den, psy~  

mark har brug for: 

VI DR0MMERom en psykiatri i. 
der er baseret på, at langt de fle: 
kornmesig. 

Målsætningen slcal være, at d 
vej ud afpsykiatrien. Enten ved 
helt rask, ellerved at lære at fun 
samfundet med sin sindslidelSl 
så at samfundet i langt højere g 
at leve med sine sindslidende. 

Undersøgelserviser, at omkri 
tredjedelafmennesker med ski 
kommer ,ig fuldstændigt, og at 
tredjedel derudover kommer si 
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rørende er en del afløsningen. 
Det kan være ekstremt hårdt og trau

matiserende at være pårørende'til en 
sindslidende, hvis man ikke får professio
nel støtte til at håndtere situationen. Op 
mod halvdelen afde pårørende til sinds
lidende føler, at de ikke har fået den støt
teogden information, de havde brogfor 
i forbindelse'med et familiemedlems 
sindslidelse 

Det er også vigtigt,at de pårørende 
inddrages, da sindslidende har langt 
bedre mulighed for at komme sig, når de
res pårørende og netværk inddrages og 
betragtes som en vigtig ressource. 

En 20-årig kvinde fortalte i Politiken 24. 
oktober sidste år, hvordan lægerne på de 
psykiatriske afdelinger i 15 år havde næg
tet at fortælle familien, hvad der var galt 
med hendes bror, der siden viste sig at li
de afskizofreni. Kvinden fortalte, hvor
dan hun igen og igen havde spurgt, hvad 
der var galt med ham. Hver gang havde 
lægerne sagt, at de havde tavshedspligt 
og ikke kunne fortælle hende noget. Hun 
havde hverken fået pårØrendesamtaler 
eller redskaber til, hvordan hun skulle 
tackle de sv~re perioder, dervar med 
broderen. Fordi hun ikke havde fået den 
støtte, hun havde behov for, endte hun 
selv med en depression. Den slags eksem
pler møder vi desværre alt for ofte. 

At inddrage de pårørende kræver selv
følgelig accept fra den sindslidende. 

Men det skal være slut med at sætte de 
pårørende ud på et sidespor. Psykiatrien 
skalvære i stand til både at rumme fru
strationer fra pårørende og samtidiggive 
plads til at anerkende og understøtte det 
kæmpe stykke arbejde, de fleste pårøren

de gør for deres familiemedlemmer. tomme senge til de akutte patienter, der 
vil komme ind i løbet afweekenden. Den 

VlDRØMMERomenpsykiatri,hvorsinds- , patien~der har færrest symptomer, ud
lidende kan få hjælp døgnet rundt. skrives så - velvidende at hun nokvil bli

For mange sindslidende er det helt af ve indlagt igen om mandagen og denne 
gørende, at hjælpen og støtten er tilgæn gang endnu mere dårlig. 
gelig, netop når de har behovet og er mo Vi ønsker en psykiatri med kommuna
tiverede til at modtage hjælp. le og regionale tilbud, hvor man døgnet 

I dag er der stort set kun mulighed for rundrkan henvende sig som sindsliden
hjælp via de psykiatriske skadestuer, hvis deeller som pårørende for at få hjælp, 
man er til fare for sig selv eller andre. EI støtte, vejledning, medicin eller en seng 
lers vil beskedenvære, at man måvende uden at blive afVist. ' 
tUbage inden for normale åbningstider. [ I debatten lyder argumentet ofte, at 
København har distriktspsykiatrien med den nuværende mangel på psylda
åbent til kl. 1530 på hverdage og lukket i tere er en forkortelse afventelisterog 24 
weekenderne, mens det Opsøgende Psy timers tUgængelighed en utopi. Men det 
kaseteam lukker kl.l8 på hverdage og meneryi ikI<e, det er. Med en øget ud~  

har lukket om søndagen. bygning afkommunale tilbud ogstørre 
'Alexander' var præget aftvangstanker inddragelse af tværfagligt personale vil 

og-handlinger. Han bruf!fe stort set al sin i mangodtkunneskaffehændernok 
tid på at gøre rent i sin lejlighed. I løbet af 
en aften kunne han ieks. vaske sit gulV20 VI DRØMMERom en psykiatri, hvor der 
gange, radiatorerne ti gange og badevæ ikke er behov for at bruge tvang. 
relset ti gange. Når mørket faldt på, var I Danmark stiger brugen af tvangover
 
han bange for, at bakterierne ville over· for de psykiatriske patienter år for ål; no

falde bans lejlighed. Han havde brug for get vi blandt andet er blevet kritiseret for
 
at have nogen at ringe til om aftenen, no afformanden for Europarådets torturko

gen der kunne fortælle hi"", at gulvet mite.
 
faktiskvar rent. Hvis ban fik den bekræf Ofte skyldes brugen aftvang manglen

telse, kunne han sove fem-seks tiffier den de overskud til at lytte til de sindsliden

nat. Han havde ikke brug for ekstra medi de.
 
cin, eller en hospitalsseng - bare en kendt 'Anne' havde bl.a. en del problemer
 
stemme, der kunne berolige bam. Men med seJvskadende adfærd. Det at hun
 
den støtte er der sjældent mulighed for, skar sig, var ikke selve problemet, men et
 
sådan som det psykiatriske system er or forsøg på at håndtere problemet: Det op·
 
ganiseret i dag. stod typisk, når hun var ensom, og når
 

Samtidiger mange psykiatriske afde , hun følte skyld og skam, fordi hun tænk
linger så pressede, at de op til weekender te på de seksuelle overgreb, hun havde 
er nødt til at udskrive patienter, der ikke været udsat for tidligere, På hendes bo· 
er klar til at komme hjem, så der er nogle sted blev de bange, når hun skar sig, og 

, krævede, at hun blev indlagt - hvill<et 
hun blev med tvang - på lukket afdeling, 
selv omAnne prøvedeat forklare dem, at 
»detvaroverstået«. Når hunblevindla~  

resulterede det ofte i en konfli~  hvor 
hun reagerede med at forsøge at skade 

sig selv mere og 
derfor endte med at 
blive tvangsfikseret 

li5 pet. af og tvangsmedicine
ret. Men efter at"lønmodtagerne 
hun kom til et nytl!r betænkelige bosted, dergav sig 

over for at få en tid til at lytte til 
ny kollega hendes problemer 
med en psykisk og .magerne tU 

hendes selvskadenlidelse 
de adfærd, har hun 

fået så meget kontrol OVer sit liv, at hun 
ikke bliver indlagt ogbl.a. kan håndtere 
et deltidsjob. 

Vi mener, det er muligt at halvere bru
gen af tvang inden for tre år, hvis man 
gøren målrettet indsats fordet. Dels ved 
en massiv satsning på efteruddannelse af 
personale, så man skaber en større viden 
ogbevidsthed om alternativerne til 
tvang blandt personalet, som man bl.a. 
har gjort i Gennemb111dsprojektet, hvor 
det lykkedes at nedsætte brugen af tvang 
med 50 pct. på nogle afde deltagende af
delinger(Videnscenter Gennembrud). 
Dels ved at skabe en psykiatri, der er til
gængeligdøgnet rundt, og dels hvor der' 
er plads og personalenormednger til at 
lytte lil og hjælpe de sindslidende, før de 
bliver så dårlige, at brugen af tvang bliver 

, nødvendig. De sindslidende skal opleVE, 
at psykiatrien arbejder fordem og ikke

l mod dem. 

VI DRØMMER om et samf 
have en sindslidelse ikke 
ler flovt, og hvor sindslid, 
set som kriminelle eller s 
deres omgivelser. 

[løbet afet år vil ca. 20 
voksne danske befolknin 
800.000, opfylde kriterj, 
kisk sygdom afikke-psyk 
De hyppigst forekomme: 
delserer angs~  depressi< 

. handlinger) og lidelser r, 
holmisbrug. Ogomkrin( 
sker rammes hvert år af ~  

(Psykiatrifonden). 
Mere end en million d. 

selvsompårørende til el 
(Bedre Psykiatri). 

Vi må erkende, at sind 
I ramme os alle, og at det I 

ler omat lave tilbud til d 
Sindslidende er ikke en~ 

mennesker. Dette servi t 
pier på, når ellers raske l 
kommer hjem fra kriger 
og Irak, og udvikler Svæl 
ser. 

Der er brug foret mar 
I skifte og en større rumn 

det syn på sindslidelser: 
så være med til at skabe 
om- og opprioritering a! 
i dag er ekstremt underi 
menlignet med resten a 
net. Et holdningsskifte. ' 
at det ikke kun er de psy 
der har et ansvar i forho 
Det er nødvendigt med, 
psykiatrisk tilbud, men 
ces vil også afhænge af, , 
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tomme senge til de akutte patienter, der 
vil komme ind i løbetafweekenden. Den 
patient, der har færrest symptomer, ud
skrives så-velvidende at hun nokvil bli
ve indlagt igen om mandagen og denne 
gang endnu mere dårlig. 

Vi ønsker en psykiatri med kommuna
le og regionale tilbud, hvor man døgnet 
rundtKan henvende sigsom sindsliden
de eUer som pårørende for at få hjælp, 

I 
krævede, at hun blev indlagt- hvilket 
hun blevmed tvang- på lukket afdeling, 
selv om Anne prøvede at forklare dem, at 

I "det var overstået«. Når hunblevindlagt, 

I 
resulterede det ofte i en konflikt, hvor 

, hun reagerede med at forsøge at skadeI" sig selv mere og
derforendtc medat 
blive tvangsfikseret 

45 pct af ogtvangsmedieIne-

VI DRØMMERom et samfund, hvor det at 
have en sindslidelse ikke er tabubelagt el
ler flovt, og hvor sindslidende ikke bliver 
set som krimineUe eller som farlige for 
deres omgivelser. 

Iløbetafetårvil ca. 20 procent afden 
voksne danske befolkning, svarende til?· 
800.000, opfylde kriterierne for en psy
kisksygdom afikke-psykotisk karakter. 
De hyppigst forekommende psykiske li

ked, uddannelsesinstitutioneme og fri
tidstilbuddene tager et medansvar, da 
det kræver.en helhedsorienteret indsats 
at komme sig fra en sindslidelse. 

En nyere undersøgelse fra SF! viser, at 
hele 45 pet aflønmodragerne er betæn
l<elige oVerforat råen ny kollega med en 
psykisk lidelse. 

Erfaringer fra bl.a. Trieste i Italien, Ulle 
iFrankrig,Vesrlapland i Finland og Mo

re. EI
ilende 
.tider. I 
n 
,kketi 

støtte, vejledning, medidn eller en seng 
uden at blive afvist 

l debatten lyder argumentet ofte, at 
med den nuværend e mangel på psykia
tere er en forkortelse afventelister og 24 

lønmodtagerne 
l!r betænkelige 

o 

over for at fa en 
ny kollega 

ret Men efter at 
hun kom til et nyt
bosted, der gav SIg 
tid til at lytte til 
hendes problemer 

delser er angst, depression, OCD (tvangs
handlinger) og lidelser relaleret til alko
holmisbrug. Ogomkrtng 40.000 mepne
sker rammes hvertår afsvære psykoser 
(Psykiattifonden). 

naham i England viser, at det er muligt at 
opbygge effektive og helhedsorienterede 
psykiatriske tilbud, hvor behovet for sen
gepladser er markant mindre, hvor 
tvangsbehandlingerer minimale, hvor 

lePsy
,og 

tanker 
~talsin  

løbet af 

timers tilgængelighed en utopi. Men det 
mener vi ikke, deter. Med en øget ud
bygning afkommunale tilbud og større 
inddragelse aftværfagligt personale vil 
man godt kunne skaffe hændemok 

I 

med en psykisk ogårsagerne til 
lidelse hendes selvskaden-

de adfærd. har hun 
fået så meget kontrol over sit liv, at hun 
ikke bliver intilagt ogbl.a. kan håndtere 
etdeltidsjob. 

Mere end ~n  million danskere ser sig 
selvsom pårørende til en sindslidende 
(Bedre Psykiatri). 

I Vi må erkende, at sindslidelser kan 
ramme os alle, og at det derfor ikke hand· 
ler om at lave tilbud til dem, men tilos. 

familie og netværk er en del afløsningen, 
hvor sindslidende ihøjeregrad bidrager 
positivt til lokalsamfundet, hvor brugen 
afmedicin er mirldre, oghvor sympto-
rner reduceres i takt med, at livet leves. 
Kortog godt en psykiatti, hvor det etiske 

, 

i 
I, 

gulv20 VI DRØMMERom en psykiatri, hvor der Vi mener, det er muligt.at halvere bru Sindslidende er ikke en særlig kategori af gru ndlag erøget livskvalitet til flest nmli
ldevæ ikke er behov for at bruge tvang. gen aftvanginden for tre år, hvis man mennesker. Dette ser vi tragiske eksem ge sindslidende. 
l,var l Danmarkstiger brugen aftvang Over gøren målrettet indsats for det. Dels ved pler på, når ellers raske unge mennesker Der er grund til optimisme. VI kan godt 
over for de psykiatriske patienterårforår, no ' en massivsatsningpå efteruddannelse af kommer hjem fra krigene iAfghanistan gøre drømmene til virkelighed. 
ugfor getvi blandt andet er blevet kritiseret for ] personale, så man skaberen større viden og IraIr, og udvikler svære psykiske lidel Det er faktisk mullgt al skabe en ny hel
teo,oo afformanden for Europarådets torturko ogbevidsthed om a!ternativemetil ser. hedsorienteretpsykiatri! 
lvet mit~.  tvangblandt personalet, som man bla. Der er brug for etmarkant holdnings tiZLEM SARA CEKIC J: 
ekræf Ofte skyldes brugen aftvang manglen har gjort i Gennembrudspnjel'tet, hVOr skifte og en større rummelighed. Etan JØRN DITLEV ERIKSEN 
ler den de overskud til at lytte til de sindsliden det lykkedes at nedsætte bmgen aftvang det syn på sindslidelser kunne måske og
amedi de. med 50 pet. på nogle afde deltagende af· så være med til at skabe stemning for en 
nkendt 'Anne' havde bl.a. en del problemer delinger (Videnseenter Gennembrud). om- og opprioritering afpsykiatrien, der 
,Men med selvskadende adfærd Detat hun Dels ved at skabe en psykiatri, der er til i dag er ekstremt underfinansieret sam
ed for, skar sig, var ikke selve problemet, men et gængeligdøgnet rundt, og dels hvor der . menlignet med resten ~sundhedsvæse
11 er 0[ forsøg på at håndtere problemet: Det op· er plads ogpersonalenormeringertil at net Et holdningsskifte, der også betyder, 

stod typisk, når hun var ensom, og når lytte til oghjælpe de sindslidende, før de at det ikke kun er de psykiatriske tilbud, 
,.fde ,hun følte skyld og skam, fordi hun tænk bliver så dårlige, at brugen aflvang bliver der har et ansvar i forhold til indsatsen. 
kender te på de seksuelle overgreb, hun havde nødvendig. De sindslidende skal opleve, Det er nødvendigt med et velfungerende 
erikke 
'mogle [ 

. været udsat for tidligere, På hendesbo
sted blev de bange, nårhun skar sig, og 

at psykiatrien arbejder fur dem ogilrke 
mod dem. 

psykiatrisk tilbud, men fremtidens sur
ces vil også afhænge af, at arbejdsmar-
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IMåsl<e slrulle du overveje 
i

I 

at give penge til tiggerne 
for at tigge«. pet er 'den hold~	 skal give noget til hver eneste MENNESKER INØD 

PREBEN BRANDT	 ning, det bliver luftet i artik- tigger. Men jeg fors~r slet !k
~OR. MED. FORMANO FOR OEN len. ke, at nogle kan finde på at si-

SELVEJENOE INSTITUTION PROJEKT Er danskerne helt døve for De argumenter, ge, at det er forkert at give.UOENFOR 
den fattigdom og de ydmygel "der fremføres, er 
ser, som visse befolknings~	 SKAL MAN vende ryggen til et både tynde ideresVI GIVER IKKE penge til tiggere grupper i andre lande må leve andet menneske, der beder 

og bør hellerikkegøre det. Det med? logikog udtryk for om noget, og Ikke engang 
er det entydige budskab i ar- EUer synes vi bare, at det!k- en meget nedla- overveje, om det kan være 
tilderne i Politiken 23.8. jeg hå- ke kommer os ved? dende holdning til godt at give ham eller hende? 
ber, at både eksperter og al- Ligheden med den måde, skal man være ligeglad medmennesker i nød 
mindelige borgere vil tænke	 man i Sydeuropa behandler andres nød? Jeg vil i hvert fald 

!)J

over det en gangtil.	 afrikanere, dersøgeroverMid- ikke. i'l 
delhavet, på, er slående. SÅ DET KAN næppe skyldes Og jeg håber, at der er man- il, 

DE ARGUMENTER, der fremfl>- Men der er jo også danskere, kontanthjælpen, at menne- ge andre, som føler et ansvar j;i 

res, erbåde tynde i deres logik der tigger. Og de får vel ,alle i sker tigger. aver for deres medmennesker iii 
"I 

og udtryk for en meget nedla- det mindste kontanthjælp. For det andet behøver det og ikke bare fradømmer dem 
,:il

dende holdning til menne-	 Om dem siges det, atde tigger, vel ikke at være et udtryk for, ære og skam, men tør se den, 'ii 
sker i nød. fordi de ild<e kender til 'ære og at man er uden ære og skam, der er i nød, i øjnene, og når II

liDet er det offentilges an- skam', fordi vi har vænnet os alenefordi man tigger. det føles rigtigt også tørgiveaf iii, 
svaf({ er et af argumenterne. til at modtage hjælpha det of. Mit postulat, at man tigger sin egen overflod. '/ 

Det holder i hvert fald ikke, fentiige. afnød, er vel lige så godt, eller 
når det drejer sig om uden- Altså, for det første var der måske endda bedre, for selv- Skalvi give penge til tig
landske fartige. også mennesker, der tiggede, følgelig beder man om penge, gerne? Giverduselv pen

}}Dekan bare rejse hjem~ det før nogle overhovedet tænkte fordi man mangler, ikke fordi· ge til tiggerne? Skriv din 
skal ikke blive populært at rej- på, at det offentlige skulle for- man er skamløs. mening på www.politi
se herop fra f.eks. Rumænien sørgemennesker i nød. Ingen forestiller sig, at alle ken.dk/debat 

!<ir!<en er et fredlyst sted 
IRAKISKE	 kens hus for atvære »fredlyst«, som jo aldrig kan udøves asylansøgere er desperate 

og derfor har Folketinget ved imod en gruppe, men altid mennesker, og at bømefarnili~ASYLANSØGERE taget en lov om kirkers brug,	 kun imod det enkelte menne erne kæmper for deres børnsARNDT JESSEN HANSEN OG 
KARSTEN NISSEN der sætter grænser for, hvem ske. fremtid.
 
HHV. OOMPROVST. VIBORG OG der kan bruge kirkens rum og Folk, der er kendt for deres Måske de netop søgte først
 
BISKOP, VIBORG til hvilke formål.	 kamp for ytringsfriheden, an til domkirken og siden til 

Der er også en slOr folkelig fægter præsternes rettil at ud Brorsons Kirke, fordi de vidste 
IFØLGE folkekirkens ritual for accept og forståelse af kirken tale sig om dette emne. eller følte, at kirken er et fred
kirkeindvielse foretager. bi som et fredlyst sted. Når vi Naturligvis er kirken ikke et lyst sted. Vi synes personligt, 
skoppen indvielsen ved at be· kommer ind i en kirke, dæm sted, hvor lovbrydere kan at Danmark skulle finde en 
de: »Hørvor bøn: Må derte hus per vi uvilkårligt stemmen, og gemme sig fo;r ordensmagten. udvej for; at børnefanillieme 
være fredlyst og din And virke de fleste mænd tager hatten Men midt i den ophedede de- kunne få lov til at blive i lan· 

.. #c I • ' , g 

I,
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Atvære menneske er at måtte øvesiS9g være rede til at ændre sit liv, skriver den tyske filosof
 
Peter Sloterdijk i sin nyeste bog. M~jf!!er hvilke rettesnotesker det? .
 

-.} :t~·;;;~;:;;::: --, .", ,~ -. 
forsøgsdyr og menneskelivet dtih~~'sttijl,år  fra dig ~  holdninjier..dømmesllde. arkaiske torso efter at have handlinger fuldstændigt hai: 

Kronik et eksperiment. Det kristne selv~1llllr;ti!l~~men~  ell~r  fra,' Lærereqaang'ceb påtræghe~  besøgt Louvre. Stående over .løsgjort sig fra Rilkes kunst
missionsarbej?~  . krævede bl'~· .e ·. :~.•. ". en garig, og:: den. !.de .. ' ...·.. le.J.' t for den lemJ.æsi:>de statue af oplevelse, og at de nu svirrer .• .... ,i_..;~å emm.e.l~.#.•.. ..!fJ,Jf.-...kv.,
fitnessogenvil)etilatudsæt- denne.{~d  spreder en ,består~tatf<!reskrlVe'h'e- gudens ellers sa fuldkomne rundt om hele globen. Hver 
te sig for farer og prøvelser cf~lf~4;F  : les1<J'e~It,'!Lii~;.J:tJIW ~pfølte~enste~e!"1e dagf'arvi~amedieme at vi, 
overalt. Den.moderne ~ro  ta- :i~t'W~~ør. værk~t : for!M~t,xwe.· Jlla~~1'" til sig: »Du ma ændre dIt liv!« de - r:nen VI erfarer det ogsa 
gerformaflivslanglærmg,~t hQI.....•(l.}.f, ..•.,:.'.'.~~..-.;.::;.'...' ~  ...)Jljl) '.•...'., ...~~!&vil1ig .. ;.·.a~ K~tværket ~lev levende, selv l k~en pa motorveJen,...~.1!.".iijfJ: .., ....,er..l' selvpl- re~.;...;d.,.;~..•..",~ ... .... til
anmassende krav om omstil-' sk~n~~~)~pstre som : stIg~.~;Pe~~;kl~~e:~~l ogRilke følte SIggennemsku- mens VI-ser oversvømmel

Jingsp:rr~thed,  kompet~n- ..:.'." ;.. •.•."~_.•.·;~,SØ:V.illø.-.•,.:; .....•se.P.~:,  vF.•}jJ1J~\;;."m.~ .•~ .•••....:n.Oget.,s.tø , et,. klædt af til skindet. Hele- sern~ i ~ewOrleans påtv, el-l!'~.,: ..'~.~. ..•.·§llsa.' .. !.re .•. ....• ;Pcjå'·.tleaf Steen Hepper Larsen ceudviklingogkemefordrm- les~__~}'i!;'fe;,!g'Vlfke- :"'~~lge'",'"~j'r.: skulpturen betragtede ham lernarVIkrydserfmgrefor,at 
gen· employability (du skal : lige'sg~~ete!-lrtte1Jek"  .lV(~~~t""",:til''illlØ'fte  : (»:.. denn da ist kei"e Stelle, , klimatopmødet i l{øbenhavn 

Mennesket er det dyr, der væreværd at ansælte!). Med ~  tIleNq~i1i!1.li~;]iappestri- '>s~~,g:~enn~ske- : die dich nicht sieht«), og ~ senere på året ikke ender re
skaber sig selv ved at øve sig enana1ogitilbegrebetplace-: d~<l<i'i~(~l!\~i'reaftan-';.~.rbeleti\l!'l'!nye'objektets stemme gjorde' sultatløst - at det ikke kan 
livet igennem - og menne- bo taler Sloterdijk 0Jll moy"" : k~;~lfØ-ff,~r~<l0-l1~U<~~y~~~~:~o,~i1~;:\)'!rer  • ham tavs. Derel!'er blev han : fortsætte, som det gør. 
skehedenerenselvskabende bo-effekten: Lad dig bhve ; afhrelf~i!'fallenterilIllpon""  :"mea'og-elrerhandenkasserer katapulteretud l verden som , . • 
art, der er blevet til det, den grebet af din opgave! Vær en : rende . spørtspræstationer, : tilfordelfornoglemereavan- æstetisk grebet, som en an- : Det alt formenneskeltge 
er, via øvelser. Således skri- kristen atlet, der kommer i ' kunstneriske mesterskaber, ~  ceredeafslagsen. den, Rilke havde erfaret en : Vi 'f'ar ikke bare at vide, at vi 
ver den hyperrroduktive ty- mål og vender tilbage til pa- : magtfulde biopolitiske for-' At leve som menneske er rangforskel mellem kunst- ' må ændre vores liv. Vi ena
ske fIlosof og rektor for radis - elleri Kristi billede - ~ søgpåatforinemennesketog , en livslang anden fødsel,der • værketshøjereformfor auto- ~ rer, at vi skal ændre vores liv. 
Kunstakademiet i Karlsruhe, kommer hjem til gud! Vær en : storstilede humangenetiske består i at bære den byrde, at ritet og sit eget liv ogvovet at • De menneskeskabte kata
Peter Sloterdijk (f.lg47), i sin højtydende lønarbejder, forædJingsplaner. Alle disse vialdrigkan ladevære med at ~ udsælte sig for en krævende 'strofer truer' mennesket, 
nyeste bog: Du muftt dem Le- identificer dig med' fIrmaets forskellige handieformer, fae- ville perfektionere os selv; at : påtale. ' mange risici står på spring; 
ben andem. Uber Anthropo- ånd og 'værdier'! . 'nomener og udtryk bestem- vi altid skal være med på at: Umiddelbart paradoksalt: menderarnmersombekendt 
technik (Frankfurt atri Main, Hvor mennesket tidligere . mes som menneskelige øvel- , realisere nogle flere kreative : at en tavs, skamferet skulptur : både skævt og ulige around 
200g). . skulle orientere sit liv efter: sesscenarier.- Ikke underligt potentialer og stille op til: kunne udøve denne magt - : theglobe,ogderermangein-

Spredt over 722 sider erfa- absolutte værdier og under- . at bogens første afsnit betit- nogle flere kurser eller krige. : men måske alligevel ikke så : teressernodsætninger på 
rerlæseren, atdet relativt in- kaste sig 1Gmoniserede verti- , les 'Den øvendes planet', for Mennesket har tiJsyneladen- ' mærkeligt, da en egensindig : spil, så det er langt fra sand
stinktfattige menneske er kaler (Gud deroppe - menne- : Sloterdijks fIlosofiske antro- de mod på m,angfoldige prø- : æstetisk sensibilitet ofte vi- ~  synligt, at menneskeheden 
dømt til at udforme og lade sket hernede ...), så ændrer: pologierikkebangeforatan- ~ veIserogselvpinsler,fraslan- : ser sig at være en seismograf : kommerti1atgennemleveen 
sig forme af sociale øvelses: det kategoriske imperativ' lægge et universaliserede , kekure og kirurgiske krops- , for efterfølgende forvandlin- ' kollektiv opvågrdng ,til en 

._ ..$stemer - rækkende fra del- retning_Lde moderne tider.. :yersJlektiv. Overraskende og , indgreb til arbejdsmarkeds-.' ger af mange menneskers : fælles bevidsthed og'hand
tageise i religiøse ritualer og Nu skal du til enhver tid for-, uiiClemolClenCleKOblinger :raredeKiJrser. MennesKet er "nverdagsliY.Samtldens pro~:len-.----------- 

"'~-""'....,............ --:.=c"'--~... ...... å at handle såle- : b der si til Grundskolen : detdyr.derforlangerfor~~.- _~~~edeviserlydereksempel-;  Sidst i bogen f~nt:;~prPT 
~_.,."C~.. c--"-----:""-,,.---"-d7-i.,...,.~_~~I-->S.~i~~:=~~~&>~-~~~le~-..;,ir~e~· 
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Spredt over722 sider erfa~  absolutte yærd~er  og unde~~  

,rerlæseren) at det relativt in- kaste sig kanOnISerede vertl
·$tit!klfattige .. menneske er !<aler (Gud deroppe;-menne
ij,øm!Matlidforme ?!llade sket hernede ...), s.a ændrer 
sl$i~~ei'\f{Q.l;W~·'~"'ISY:  !I~t  .lIat~gorlske  lmpe~at1v  

s~t~~~i~:~~~e:n~~fi..-d~J..  :~tn1pg  l de. moderne. tider. 
tå:g~lSe1"teIigiØ5e  rltualetbg Nu skal du til enhver tid for
frekventering af uddannel pligte dig på at handle såle
sesinstitutioner -til sport, des, at du foregriber en bedre 
kunst og ikke mindst er- verdens mulighed i en dårli
hvervsarbejde.Mennesketer gere verdens virkelighed. Du 

at bogens første afsnit bet~
les 'Den øvendes planet', for 
Sloterdijks fIlosofiske antro
pologi er ikke bange for at an
lægge et universaliserede 
perspektiv. Overraskende og 
underholdende koblinger 
byder sig til Grundskolen 
kaldes eksempelvis for en 
'basislejr', IIVis indvånerne 
må være rede til at bestige de 

;'ogle flere kurser eller krige, 
Mennesket har tilsyneladen
de mod på mangfoldige prø
velser og selvpinsler, fraslan
kelrure og kirurgiske krops
indgreb til arbejdsmarkeds
rettede kurser. Mennesket er 
det dyr, der forlanger for me
get, men også den skabning, 
der ikke vil måles med hjælp 
af andre målestokke end 

men måske alligevel ikke så 
mærkeligt, da en egensindig 
æstetisk sensibilitet ofte vi
ser sig at være en seismograf 
for efterføigende forvandlin
ger af mange menneskers 
hverdagsliv. Samtidens pro
fane deviser lyder eksempel
vis: ændr dine spise- og mo
tionsvaner! - ændr din ledel
sesstil! .. ændr dit følelsesliv! 

teressemodsætninger på 
spil, så det er langt fra sand
synligt, at menneskeheden 
kommer til at gennemleve en 
kollektiv opvågning til en 
r""lles bevidsthed og hand
len. 

Sidst i bogen fantaserer 
Sloterdijk om en skrøbelig 
mulighed for at udvikle en 
'kooperativ logik' i form af en 

selvsk~bende og rastløst skal ville ændre verden såle højeste toppe under kyndig dem, homo sapiens selv fm Det er Sloterdijks slid 'global ko-immunItetsstruk
men inspireres af forbilleder des, at du medgnd samvittig ledelse af en lærer. derpå. stærke og empiriskfrugtbare : tur', der integrerer og sikrer 
og lærer at imitere. Samtidig hed kan tilpasse dig denne, 
udvilderdetvanerognormer når den er blevet til virkelig

Visdo=en bor ikke i de 
horisonralnivellerede dale. Du må ændre dit liv! 

pointe, at fordringen om for
andring og perfektion - og de 

o alle kulturer og enkeltperso
ner. Udfordringen gælder 

ved at øve sig. Det; vi gør, vir hed. Men samtidig ved du Læringsblokader, uddannel 11908 skrev digteren Rainer dermed forbundne krav om ~  skabelsen af en 'universel 
ker tIlbage på os selv; vi tager faktisk ikke, om denne foran sesulyst og traditioncl1e Maria Rilke digtet Apallons nye eksistentielt ladede · kooperativ askese'og en 'glo
form af vore egne aktiviteter :-bal immunitær fornuft'. 
ogde eksercitser, vi underka · Bogen ender udvejsløst. 
stetos. : Muligvis fordi det er menne-

Håb om usårlighed 
· skets adelsmærke og dets 

skæbne, at det altid må øve 
Mennesket søger at immuni sig, selv omdet afnøgtern er
sere sig ved at udvikle en o faring ved, at øvelse aldrig 
række mentale og fysiske : gør (en til) mester. Livet er et 
måder at øve sig på. Funda : langt mellemværende, der 
mentalt gælder det om at : må leves mellem en række 
usårliggøre sigpå bedste vis i ~ udskiftelige, menneskeskab
de rum, vi bebor og formgi ; te konstruktioner. Når men
ver. Disse socio-immunise ~ neskelige målestokke er de 
rede øvelsesformer kalder : eneste rettesnore, bliver 
Sloterdijkfor antropoteknik menneskelivet paradoksalt 
ker, og de tvinger mennesket : nok retningsløst; men samti
til at handle, til at holde sig i dig ønsker Sloterdijk ikke at 
form og ikke mindsttil at ud propagandere for en gen
vikle en evne og vilje til selv komst af en række ikke
kontrol. Ofte prædikes der, at menneskelige instanser af 
lediggang er afdetonde, og at absolut forpligtende karak
tiden ikke må spildes. Vær ter - hvad enten disse nu måt
beredt, bevæg dig, gør noget! te tænkes som kosmiske, 
Allerede de tidligt kristne guddommelige eller a- og 
vidste, at mennesket var et overhistoriske. 

KRONIK@JNFORMA.TION.OK 

Mennesket erdømt til at 
udforme og lade sig forme af 

Sociale øvelser. Det forsøger at 
gøre sig immun ved at udvikle 

en række mentale og fysiske 
måder at øve sig pål f.eks. som 

den amerikanske sprinter Je$se 
Owens, skriver den tyske filosof, 

Steen Nepper Larsen er lektor 
ved GNOSIS,Aarhus 

··--;---·--·Sloterdijk,+sin"yeste1Jog~ 
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