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› KLUMME

 D ette er ikke en reklame, eller en 
filmanmeldelse for den sags 
skyld. Men tag alligevel ind at se 

filmen ”De urørlige”. Titlen rummer para-
dokset i sig selv, de urørlige, de kasteløse, 
de, der traditionelt er i udkanten af sam-
fundet, bliver i filmen til de urørlige, dem, 
som i kraft af deres unikke fællesskab får 
sat fingeren på nogle af vores samfunds 
tabuer:

Manden Philippe, lam fra halsen og 
ned, ansætter en sort mand, Bliss, der 
lever på kanten af samfundet. Han ansæt-
ter ham, fordi han ikke vil være sammen 
med de mere traditionelle hjælpere. Han 
orker ikke andres medlidenhed, men vil 
væk fra det konventionelle, væk fra de alt 
for forsigtige måder at være sammen på. 
Han ønsker netop ikke at blive behandlet 
som urørlig, en, der skal passes særligt på. 
Han er ikke færdig med livet. Og liv op-
står der meget af undervejs.

I Danmark har man kategoriseret det 
som en feel good-film. For mig var den 
mest af alt tankevækkende. Den gør op 
med den forsigtighed, som kan opstå, når 
mennesker har det særlig vanskeligt. Eller 
som kan opstå, når børn fx forstås som 
særligt sårbare eller sensitive.

Hvad sker der, når man giver afkald 
på forsigtigheden? I filmen i hvert fald 
noget, som var svært at forestille sig på 

Det pæne og forsigtige
forhånd, historien folder sig ud, og en 
særlig relation opstår. Alternativet til 
forsigtighed handler for Bliss kun på 
overfladen om at være rå og rapkæftet, 
hen ad vejen mærker han, hvordan Phi-
lippe får et anderledes lys i øjnene. Ufor-
sigtighed bliver til det at være levende og 
nysgerrig, ikke at tage ting for givet, gøre 
det, man intuitivt føler for – frem for blot 
at gøre det, man kan være sikker på ikke 
at blive kritiseret for bagefter.

Samtidig bliver det en illustration af, 
at vi ikke blot er noget i os selv, men i 
kraft af det, vi udvikler sammen med 
andre. Philippe havde ikke en chance for 
at gøre alt det, han havde lyst til, men han 
tog en chance ved at ansætte en mand, 
der fremtrådte som modpol til en tradi-
tionel hjælper. Det blev til et samarbejde, 
en åbning til et forrygende univers af fart, 
tempo og liv – som i sidste ende foran-
drede både ham, der behøvede en ledsa-
ger, og ham, der ledsagede.

Måske skulle vi –
Hvilken inspiration til vores mange spe-
cialsystemer i institutioner og sociale 
livsarenaer. Det er tid til at se sig selv i 
spejlet: Hvilken rolle er jeg tilbøjelig til at 
gå ind i? Hvor ser jeg mulighederne – og 
hvor er jeg tilbøjelig til at blive for pæn, 
for forsigtig eller frygtsom, for konventio-

nel? Hvornår får andre øje på modet, uær-
bødigheden, nysgerrigheden? Hvad med 
det legende, den boblende kreativitet? Det 
etiske imperativ? Og kraften i den tilpasse 
forskellighed?

Inspiration til også at se vores kvali-
tetssystemer efter i sømmene: Almindelig 
kvalitetskontrol sætter fokus på, om folk 
er tilfredse, om folk fik det, de kom efter, 
om reglerne er overholdt. Som om det 
drejede sig om byttehandel, om køb og 
salg af ydelser. Men folk skal have andet 
og mere end det, de kom for – det er jo 
det, vi skal tilbyde. De inviterer os ind i en 
udviklingsproces, og vi inviterer dem. Til 
noget, der gerne skulle række ud over det, 
de havde forventet og vi selv havde regnet 
med.

Måske skulle vi indføre en anden form 
for kvalitetskontrol, der insisterer på ikke 
bare at gøre mere af det samme. En kvali-
tetskontrol, hvor vi spørger hinanden om, 
hvornår vi sidst har bidraget med noget, 
som var ud over det sædvanlige. Hvor vi 
interesserer os for det, som endnu ikke er 
blevet tilstrækkeligt forstået eller taget 
vare på, fordi vi ved, at det åbner – for 
dem og for os. 
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Psykolog Nyts klummetekster skrives på skift af seks personer, som har fået frie hænder til at ytre sig om tendenser i 
det moderne liv og samfund. Skribenterne repræsenterer vidt forskellige fagområder – og opgaven lyder ikke på at 
skrive om psykologi. 
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