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› KLUMME

 V eje til RessourceDanmark, udgi-
vet af tænketanken Mandag 
Morgen, illustrerer tidens ten-

denser. Samme tilgang ligger bag regerin-
gens sociale 2020-mål: ”Alle skal med”. 
Der er nyttige enkeltbeskrivelser, gode 
initiativer og konkrete målsætninger, så 
det kan afklares, om målene nås. Det er 
prisværdigt. Men det er tidstypisk, at der 
ingen af stederne står noget om stigende 
social ulighed, eller hvordan inklusion i 
mange kommuner også er blevet en spa-
reøvelse, fordi kommunerne bliver øko-
nomisk presset af statslige lofter og udgif-
ter pålagt kommunernes budget.

Et ressourcesyn bliver præsenteret 
som modvægt til et mangelsyn. Også jeg 
er optaget af et fokus på ressourcer. Risi-
koen er blot, at vi havner i rigtigt og for-
kert – og i det, der kommer til at fremstå 
alt for reduceret.

Fra mit perspektiv er det den største 
alvor, der inviterer til de mest omfattende 
udviklingsprocesser: Børn og unge hen-
vist til psykolog eller psykiater er spejlbil-
leder på alvoren, fanget i oplevelsen af 
individuel utilstrækkelighed. Eller hvad 
med dem, der ”falder igennem” de kom-
mende krav om adgangsbegrænsning til 
erhvervsskolerne? Eller dem, der ”falder 
ud af ” dagpengesystemet? De skal tage sig 
sammen for at komme med, de skal gøre 
sig mere umage – nu når de ved, at der er 

Ressource Danmark
kommet grænser for velfærdssamfundets 
ydelser. Danmark skal klare sig godt i den 
internationale konkurrence, alle skal 
gerne bidrage. Eller som et par unge sag-
de til mig: Man skal hele tiden i gang med 
at forberede sig til de næste stadier i sit 
liv.

Jeg har forhørt mig om, hvad de nye 
adgangsbegrænsninger til erhvervsud-
dannelserne betyder for dem, der ikke 
kommer ind. Indtrykket er, at fokus på 
faglige kompetencer og arbejdsmar-
kedsparathed bliver medskaber af sit eget 
problem. Selve tendensen til, at social 
uorden bliver forstået som individuel 
uorden, gør, at alvoren ikke åbner til-
strækkeligt for nytænkning om dem, der 
ikke bare passer ind. Produktionsskoler 
og Særligt Tilrettelagt Uddannelse skal 
samle de unge op, men samtidig skæres 
budgetterne – og selve opsamlingen får ry 
som taberskoler i et voksende hierarkisk 
system.

Ikke alle skal gå samme vej
Samfundet skal være nysgerrig efter at 
forstå, hvad dette frafald også kalder på, 
så at det ikke blot bliver et individuelt 
problem. Det kalder på et anderledes 
samarbejde med de udsatte familier, på 
ændringer i oplevelsen af afmagt blandt 
de voksne omkring børn og unge, på 
dynamikken mellem drenge og piger i et 

feminint præget uddannelsessystem. Ikke 
mindst kalder det på, hvordan det at passe 
ind kan blive erstattet af, at ikke alle skal 
gå den samme vej. I et sådant perspektiv 
bliver produktionsskoler ikke taberskoler, 
men gode pladser at stå på – på et tids-
punkt, hvor der kan være brug for at stå 
mere fast.

Vi må få øje på, hvad alvoren inviterer 
til, så at det, der opstår, kan blive tilstræk-
kelig forskelligt fra det, der har været. 
Nytænkning bygger på, at nogle menne-
sker på nogle tidspunkter ikke blot går – 
eller skal gå – den vej, andre definerer 
som den rigtige. Lærdom opstår, når vi 
andre også tør gå med. Når vi tør udfor-
dre konstruktioner, der lægger op til, at 
mennesker blot skal tage sig sammen. Når 
vi inviterer andre ind i det, der kan åbne 
for nyorientering, væk fra dem-og-os. Når 
vi husker på, at vi som faggrupper er med 
til på et samfundsmæssigt plan at define-
re, om problemer blot skal tillægges indi-
videt. Når vi beslutter os for at ville udfor-
dre det individuelle problemfokus.

Eller som jeg forleden dag spurgte en 
familie om, hvor pigen havde været ind-
lagt og set som styret af anoreksi: Hvad er 
I hver især og sammen i gang med at lære 
af hele denne proces? 
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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. 


