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› KLUMME

 D e unge skal skynde sig med at 
blive voksne, så de kan bidrage 
til samfundet. Det er overskrif-

ten for meget af det, der foregår politisk 
for tiden. Ingen fjumreår, høje karakterer, 
starthjælp etc. Der er tilsyneladende man-
ge unge, der oplever det ekstra pres som 
en udfordring, som de tager på sig, og 
leverer varen, som man så kækt og indivi-
duelt fokuseret siger. Det er del af en nyli-
beralistisk tra dition, hvor fokus bliver på 
styrkelse af selvet og på udvikling af kom-
petencer og selvledelse.

Samtidig hører vi alarmklokkerne fra 
dem, der oplever stigende social ulighed 
og dermed unge, der bliver socialt ud-
stødte, og som fx opsøger ”varmestuer” 
for at få et måltid varmt mad og lidt basal 
omsorg.

Så hvordan skal vi opfatte det dobbelte 
billede, og hvad er godt at gøre?

Jeg talte forleden med nogle forældre, 
der kom for at fortælle om alt det besvær, 
deres datters adfærd forvoldte. Mine 
spørgsmål handlede om samspillet – og 
udviklede sig så langt, at det blev muligt 
at spørge dem, på hvilken måde pigen var 
en gave til dem, og hvad det var menin-
gen, at de skulle lære af alt dette.

De unge, der opsøger varmestuerne, 
er jo også unge, som vi kan lære noget af, 
hvis vi vil det. Det er unge, der har masser 
af erfaringer med i bagagen, erfaringer, 

De unge på varmestuerne
som har været med til at gøre, at de er 
blevet usikre på deres plads i det almin-
delige fællesskab. Det er unge, der presser 
sig på i vores bevidsthed og giver os mu-
lighed for at give vores værdier et ekstra 
eftersyn.

Det handler ikke blot om, at de unge 
er vokset op med forældre, som ikke har 
givet dem den omsorg, de havde brug for. 
Også det er en for forenklet forklarings-
ramme. De unge møder den bærende 
norm, der er forbundet med, ”at du er 
fritstillet til at skabe dig selv, men mislyk-
kes du, har du kun dig selv at takke.”

Så hvor bliver mangfoldigheden af? 
Det med at unge kan opleve, at de er gode 
nok, selv om de ikke bare passer ind. Og 
som ikke bare skal straffes, fordi de ikke 
følger den slagne vej. Hvis vi gør vejen, 
som unge skal følge, for smal og omgær-
det af en særlig sprogmelodi, så bliver 
svaret, når unge ikke bare passer ind, 
fyldt af bekymring og temaer om, hvad 
der mon er galt? Eller fyldt med, at de 
bare skal se at tage sig sammen. Begge 
disse temaer bliver så let identitetsska-
bende, fordi de unge spejler sig i omgivel-
serne.

Skal ikke bare ”fitte ind”
Kreativiteten opstår, når man sammen-
stiller fænomener, der plejer at leve ad-
skilt. De unge voksne – og de unge på 

varmestuerne. Når forskellighed er en 
berigelse for et samfund, så bliver det 
oplagt at være på udkig efter, hvad de 
såkaldt ”skæve” og ”anderledes” børn og 
unge bidrager med, som vi ikke kan und-
være. Så må vi sætte pris på, at disse børn 
og unge hjælper med til, at den enkelte 
familie, den enkelte skoleklasse eller de 
andre fællesskaber, de indgår i, får opbyg-
get en anderledes og mere kreativ kultur, 
hvor det bliver muligt at lære af forskellig-
hed.

Og det er også den måde, vi må møde 
de unge fra varmestuerne på: Noget om-
sorg og en portion mad er ikke tilstrække-
ligt. De må mødes med en nysgerrighed 
efter, hvad der mangler at blive taget vare 
på. Vi skal ikke blot hjælpe dem med at 
”fitte ind”. De må opfattes som unge, der 
endnu ikke er færdige med de temaer, 
som har forstyrret dem i deres udvikling 
– og som dem, der har brug for at blive 
mødt med en fornyet nysgerrighed og et 
ønske om sammen med dem at få videre-
udviklet det, der trænger sig på – sammen 
med andre.

Eller sagt med andre ord: Det er også 
fra varmestuerne, at vi skal hente næring 
til at skabe et anderledes kreativt, mang-
foldigt og spændstigt samfund. 
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KluMMeN (lat. columna)
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. 


