
Frit	  Norden	  

Folkerigsdagen	  



Menneskesynet	  i	  konkurrencestaten	  

•  Omsorgen	  for	  mennesker	  med	  vanskelige	  
vilkår	  er	  sat	  under	  pres	  

•  Der	  er	  sket	  ændringer	  i	  menneske-‐	  og	  
samfundssynet	  i	  Danmark,	  som	  har	  
indgribende	  konsekvenser	  i	  forhold	  @l	  det,	  vi	  
hid@l	  har	  troet	  var	  velfærdsstatens	  tankesæt	  
og	  opgaver	  



Opsyn	  på	  Tvangsarbejdsanstalten	  
Saxenhøj	  ca.	  1890	  



Dårlig	  moral	  –	  eller	  syg?	  

•  De	  mennesker,	  der	  blev	  bortsendt	  @l	  Amerika	  
fra	  Tvangsarbejdsanstalten	  blev	  vurderet	  
moralsk	  med	  svag	  evne	  og	  vilje	  @l	  at	  klare	  sig	  
selv	  

•  De	  mennesker,	  der	  blev	  indsat	  på	  ø-‐
anstalterne	  Livø	  og	  Sprogø	  blev	  vurderet	  
diagnos@sk	  som	  arvemæssigt	  defekte	  

•  Der	  var	  for	  en	  stor	  del	  tale	  om	  enslydende	  
beskrivelser	  af	  adfærd	  og	  ”naturel”	  



Med	  eller	  uden	  ”fri	  vilje”	  

•  De	  bortsendte	  fra	  Tvangsarbejdsanstalten	  
blev	  vurderet	  moralsk.	  I	  det	  lå	  også	  en	  
forventning	  om,	  at	  de	  ville	  kunne	  mobilisere	  
deres	  ”frie	  vilje”	  og	  @lpasse	  sig	  arbejdsliv	  og	  
samfund	  

•  De	  internerede	  på	  Livø	  og	  Sprogø	  blev	  
opfaQet	  som	  arvemæssigt	  defekte	  uden	  fri	  
vilje,	  men	  som	  styret	  af	  deres	  egne	  indre	  
defekte	  og	  impulsive	  programmer.	  Derfor	  
kunne	  de	  ikke	  gives	  fri	  



Mænd	  og	  opsyn	  på	  Livø	  1934	  



Fordel	  eller	  ulempe	  

•  Var	  den	  retoriske	  og	  faglige	  vending	  fra	  den	  
sjælelige	  opfaQelse	  af	  den	  frie	  viljes	  mulighed	  
@l	  diagnosens	  mere	  lukkede	  kategori	  en	  fordel	  
eller	  en	  ulempe	  for	  de	  pågældende	  personer?	  
Hvad	  blev	  de	  befriet	  fra?	  Og	  hvad	  gik	  de	  ind	  
@l?	  

•  Faktum	  er,	  at	  de	  styrende	  professionsutopier	  
skiVer	  og	  dermed	  også	  den	  anvendte	  retorik	  

	  



Tvangen	  har	  mange	  ansigter	  

•  Tvang	  @l	  udrejse	  i	  det	  ene	  @lfælde	  
•  Tvang	  @l	  sterilisa@on	  i	  det	  andet	  



Det	  blev	  synligt	  i	  vores	  forskning	  

•  At	  der	  i	  nu@den	  er	  sket	  en	  glidning	  af	  
værdighedsbegrebet	  i	  Danmark,	  så	  det	  både	  
omtales	  som	  det	  at	  have	  eller	  bevare	  sin	  
værdighed	  og	  som	  det	  at	  være	  værdig,	  fordi	  man	  
gør	  sin	  pligt	  og	  bidrager	  @l	  det	  fælles	  

•  At	  de,	  der	  ikke	  bidrager	  @l	  det	  fælles	  i	  s@gende	  
grad	  ses	  som	  muligt	  uvillige	  @l	  at	  påtage	  sig	  
arbejde,	  hvorved	  det	  gamle	  uværdighedsbegreb	  
og	  den	  gamle	  moralitetsforståelse	  genitalesæQes	  
i	  udvidet	  form	  



FaWggård	  i	  Ralsted	  på	  Lolland	  år	  1900	  



Velfærdsstat	  versus	  konkurrencestat	  

•  Velfærdsstaten	  taler	  om	  den	  uerstaQelige	  
person,	  der	  skal	  dannes	  gennem	  
@lværelsesoplysning	  og	  demokra@	  ud	  fra	  en	  
fores@lling	  om	  at	  alle	  skal	  have	  lige	  mulighed	  @l	  
oplysning	  og	  medbestemmelse	  (Ove	  K.	  Pedersen)	  

•  Konkurrencestaten	  taler	  om	  personens	  
egennyQe,	  nødvendigheden	  af	  at	  @lskynde	  @l	  
uddannelse	  og	  om	  lige	  muligheder	  for	  at	  få	  
arbejde	  (Ove	  K.	  Pedersen)	  



SkiVet	  begyndte	  i	  1990erne	  

•  Ifølge	  Ove.	  K.	  Pedersen	  begyndte	  skiVet	  med	  
blandt	  andet	  PISA-‐undersøgelsen	  1991	  

•  Der	  foregår	  en	  kamp	  om	  personen,	  skriver	  
han:	  

-‐  I	  velfærdsstaten	  er	  lighed	  det	  samme	  som	  den	  
enkeltes	  lige	  værdighed	  

-‐  I	  konkurrencestaten	  er	  lighed	  det	  samme	  som	  
den	  enkeltes	  mulighed	  for	  at	  realisere	  sin	  
egen	  nyQe	  



De	  unyWge	  

•  Ove.	  K	  Pedersen	  skriver	  om	  den	  langsomme	  
glidning	  fra	  na@onalstat	  over	  velfærdsstat	  @l	  
konkurrencestat	  

•  Zygmunt	  Bauman	  skrive	  om	  skiVet	  fra	  
produk@onssamfund	  @l	  forbrugersamfund	  

•  At	  bevare	  en	  arbejdsreservekraV	  var	  vig@gt	  i	  
velfærdsstaten	  og	  industrisamfundet,	  men	  det	  
er	  ikke	  længere	  vig@gt	  i	  forbrugersamfundet,	  
hvor	  ”defekte	  forbrugere”	  bliver	  et	  problem	  



Menneskelige	  problemer	  
individualiseres	  

•  Skylden	  for	  det	  enkelte	  menneskes	  
manglende	  konkurrenceevne	  @llægges	  
personens	  selv,	  og	  der	  er	  almindelig	  
opbakning	  @l	  en	  beskæring	  af	  ydelser,	  det	  er	  
muligt	  at	  få,	  hvis	  man	  er	  henvist	  @l	  offentlig	  
hjælp,	  skriver	  Bauman	  

•  Menneskelige	  problemer	  individualiseres	  i	  
forbrugersamfundet	  sam@dig	  med,	  at	  den	  
enkelte	  forbruger	  kæmper	  for	  egne	  frie	  
(forbrugs)valg	  



Inklusionstanken	  

•  På	  den	  ene	  side	  har	  vi	  de	  øjeblikkeligt	  fravalgte	  
•  På	  den	  anden	  side	  foregår	  der	  en	  bevægelse	  for	  
at	  inkludere	  så	  mange	  som	  muligt	  i	  samfundet	  

•  Hvilke	  strømninger	  har	  skabt	  inklusionstanken	  
spørger	  Niels	  Peter	  Rygård	  

•  Den	  er	  skabt	  af	  et	  ”siamesisk	  @villingepar”	  skriver	  
han:	  Faglig	  bekymring	  for	  overdiagnos@cering	  og	  
økonomiske	  overvejelser	  



Handicapkonven@onens	  menneskesyn	  

•  Midt	  i	  talen	  om	  konkurrencestat	  og	  
forbrugersamfund,	  der	  begge	  undsiger	  
”unyWge”	  arbejdsløse	  og	  ”defekte	  
forbrugere”,	  findes	  der	  et	  dokument,	  der	  med	  
brug	  af	  velfærdsstatens	  ideologi	  fremhæver	  
både	  et	  reWgheds-‐	  og	  et	  
medborgerperspek@v.	  Danmark	  ra@ficerede	  i	  
2009	  handicapkonven@onen,	  men	  har	  endnu	  
ikke	  underskrevet	  @llægsprotokollen,	  der	  giver	  
interna@onal	  klageadgang	  



Med	  eller	  uden	  diagnose	  

•  Selv	  om	  der	  er	  faglig	  bekymring	  for	  
overdiagnos@cering,	  er	  der	  en	  s@gende	  tendens	  
@l,	  at	  mennesker	  eVersøger	  en	  diagnose	  for	  at	  få	  
hjælp	  og	  forståelse	  

•  Det	  slører	  ikke,	  at	  vilkårene	  for	  mennesker	  både	  
med	  og	  uden	  diagnose	  strammer	  @l	  i	  disse	  år,	  
hvis	  de	  ikke	  kan	  klare	  sig	  selv,	  og	  at	  retorikken	  
omtaler	  disse	  menneskers	  eksistens	  som	  en	  
økonomisk	  belastning	  for	  almensystemet	  



Pige	  med	  Downs	  syndrom	  fra	  KA	  i	  
slutningen	  af	  1800	  tallet	  



Internering	  på	  nye	  ins@tu@oner	  

•  Ifølge	  Thomas	  Gruber	  er	  vi	  igen	  ved	  at	  
centralisere	  omsorgen	  for	  
udviklingshæmmede	  

•  Det	  betyder,	  at	  de	  skal	  tvinges	  @l	  at	  flyQe	  fra	  
de	  små	  boenheder	  i	  kommunerne,	  de	  aktuelt	  
bor	  i	  

•  De	  nye	  boligkomplekser	  er	  beregnet	  @l	  60,80	  
og	  op	  @l	  150	  beboere	  –	  deQe	  for	  at	  få	  
stordriVsfordele	  



Som	  vi	  taler	  –	  ord	  der	  skaber	  holdning	  
	  

•  Den	  tyske	  jødiske	  filolog	  Victor	  Klemperers	  bog	  
om	  Det	  Tredje	  Rigs	  Sprog	  udkom	  på	  dansk	  i	  2012	  

•  Løgnen	  i	  Det	  Tredje	  Riges	  sprog	  spillede	  en	  vig@g	  
rolle	  og	  virkede	  handlingsanvisende	  

•  Selv	  mennesker,	  der	  var	  imod	  naziregimet	  blev	  
smiQet	  af	  sprogbrugen	  og	  indoptog	  elementer	  af	  
den	  

•  Sproget	  kan	  langsomt	  få	  en	  befolkning	  @l	  at	  
opfaQe	  visse	  grupper	  af	  mennesker	  på	  bestemte	  
måder	  



Ordenes	  signalværdi	  



Umenneskelig	  retorik	  iklædt	  e@kkens	  
klædebon	  

•  Påtvinger	  vi	  mennesker,	  der	  er	  afmæg@ge	  og	  
hjælpeløse	  en	  fores@lling	  om,	  at	  de	  selv	  er	  
uværdige	  og	  lever	  uværdigt	  gennem	  vores	  tale	  
om	  en	  værdig	  død,	  spørger	  Kris@an	  Bøcker	  

•  Er	  der	  tale	  om	  et	  retorisk	  kunstgreb,	  der	  
dækker	  over	  et	  fravalgsønske,	  spørger	  han	  

•  Det	  er	  de	  individualiserede	  fravalg,	  Bøcker	  
kredser	  om	  



Eksklusionens	  rædsler	  

•  Ifølge	  Bauman	  stammer	  det,	  han	  kalder	  
”eksklusionens	  rædsler”	  fra	  to	  kilder:	  For	  det	  
første	  globaliseringens	  uforudsigelighed,	  for	  det	  
andet	  opløsningen	  af	  længerevarende	  
fællesskaber	  og	  bevægelsen	  mod	  en	  
forbrugerkultur	  

•  Affald	  hænger	  sammen	  med	  forbrug	  og	  
”affaldskulturens	  ul@ma@ve	  paradoks”	  er	  
”overflødigheden,	  forladtheden,	  forkastelsen,	  
udstødelsen,	  @lintetgørelsen	  […]”	  



Men	  der	  er	  også	  modmagt	  
•  En	  række	  personer,	  organisa@oner	  og	  faglige	  
fællesskaber	  forsøger	  at	  fastholde	  
velfærdssamfundets	  kollek@ve	  ansvarlighed	  
overfor	  mennesker	  med	  svære	  vilkår	  

•  Det	  er	  synligt	  for	  enhver,	  at	  der	  pågår	  en	  kamp,	  
der	  handler	  om,	  hvilket	  menneske-‐	  og	  
samfundssyn	  der	  skal	  råde	  fremover,	  når	  det	  
gælder	  omsorgen	  for	  mennesker,	  der	  ikke	  kan	  
klare	  sig	  selv	  

•  Det	  er	  nok	  så	  meget	  en	  kamp	  om	  ”ånd”	  som	  om	  
velfærdssamfundets	  materielle	  goder	  



Elisabeth	  Andersen	  og	  mor	  


