
                                                                                             

 

 

Deltagerne på  

Social kritik – og faglighed, der forpligter. 

Børns og unges invitationer til ny-orientering 

 

 

Tak for sidst. Og især tak for jeres deltagelse og bidrag til, at vi fik en rigtig fin dag. 

 

Som lovet sender vi her Per Schultz Jørgensens og Tor-Johan Elelands slides. De giver begge 

udtryk for stor tilfredshed med dagen og beder os hilse jer. Vi sender også vores egne slides 

 

Ligeledes sender vi en opdateret deltagerliste, idet vi håber, at dagen også kan bidrage til at skabe 

forbindelser og netværk. 

 

Vi har besluttet at lave en ny konference næste år, og vi inviterede til at andre kan være med til at 

forberede den. Fem personer har allerede meldt sig, og der er plads til flere. Vi indkalder senere til 

det forberedende arbejde. Skriv gerne til os, både hvis I ønsker at deltage i forberedelsen – eller 

med input til vores videre arbejde med en ny konference. 

 

Vi selv blev optaget af mange temaer i løbet af dagen. Vi blev optaget af paradokserne i tiden, som 

Tor-Johan Ekeland beskrev dem i det afsluttende plenum: Forventningerne om brugermedvirken og 

samtidig de mere og mere detaljestyrede tilgange til os fagpersoner, der i sidste ende kan gøre os til 

teknokrater, der skal udføre det, som ikke bagefter kan kritiseres. Derfor er vi lige nu begejstrede 

for Tor-Johans udtryk om det medmenneskelige. Han skriver et sted: 

 

”I behandlingen af menneskelige og mellemmenneskelige problemstillinger er biologiske fejlagtige 

vurderinger farligere end andre fejlagtige vurderinger (…) fordi de medfører en reduktion af de 

egenskaber, som definerer os som medmennesker”. 

 

Det medmenneskelige bliver jo hos os defineret i form af symptomer som kommunikation og som 

invitationer. Det er derfor, vi leger med begreberne og siger, at børnene og de unge er vores bedste 

manualer. Og det er dem, der hjælper os væk fra det teknokratiske. Vi vil gerne bevæge os ind dér, 

hvor livet leves. Det er derfor vi fremhæver den altafgørende betydning af kontekster.  

 

På den måde lever den sociale kritik i form af modet til at blive i det medmenneskelige. Modet til at 

være i de processer, som kan skabe nye oplevelser af forbundethed mellem mennesker, i sidste ende 

overskridende læring. Modet til at skabe gode mulighedsbetingelser i børns og unges liv. Og det gør 

vi nemmest i gode alliancer med børnene og de unge og dem, der er omkring dem. 

 

Og gode alliancer med hinanden. Det er alt for svært, hvis vi står for alene. Det er derfor, vi tror på 

nytten af disse konferencer og derfor I nu har en liste over alle deltagere. 

 

Vi ser frem til at invitere jer igen – og håber at se jer i andre sammenhænge.   

  

Bedste hilsener 

Søren Hertz og Jørn Nielsen 
 


