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AF MAY BJERRE EIBY

For tiden synes næsten alle at være 
enige om, at journalister bør holde 
sig fra at interviewe personer, som 

har demens. Lidt som om diagnosen an‑
nullerer alt ægte, sandt eller troværdigt. 
At personen, i det her tilfælde prins 
Henrik, ikke er ved sine fulde fem.

Men det er ikke nødvendigvis rigtigt. Faktisk 
langtfra. De fleste, som har demens, har be‑
vidstheden intakt og tildeles blot sammen 

med diagnosen en meget ærlig kommunikationsform. 
Klinisk taler man om, at det personlige filter udviskes. 

Men man kan også sige, at mennesker 
med demens får en naturlig umiddel‑
barhed. Det er måske den, vi oplever, 
når Prinsen udtaler sig om sine følelser.

I stedet for at fortabe os i, om det nu er 
etisk forsvarligt at interviewe Prinsen, 
kan vi vælge at anlægge det perspektiv, 
at hans forklaringer er udtryk for noget 
meget almindeligt, som alle mennesker 
kan forholde sig til: følelser. Den vinkel 
på interviewet skubber værdigt billedet 
af en mand, der ikke er sig selv, i bag‑
grunden. 

I modsætning til den gængse fordom 
medfører demens ikke altid, at man ikke 
aner, hvad man siger og gør. Mere at 
man begår sig anderledes i hverdagen 
og derfor også bliver afhængig af andres 
hjælp til forskellige gøremål. Men det 
fjerner ikke nødvendigvis evnen til at 
fortælle, hvordan man har det. 

Der er intet i interviewet, som tyder 
på, at Prinsen befinder sig mentalt i en 
komplet anden verden. Han er et tæn‑
kende og frit individ, som i et selvbe‑
vidst nu italesætter en følelse. Derfor er 
det heller ikke uetisk at lade Prinsen ud‑
tale sig. Det er til gengæld uetisk, når vi 
ikke tager det, et menneske med de‑

mens siger, alvorligt, eller anskuer personens følelser 
som mindre rigtige end raske menneskers kontrollere‑
de måde at udtrykke sig på. Lad os droppe diagnosen 
et øjeblik og spørge, om det er mindre værdifuldt at 
udtrykke sine følelser ærligt? 

Før vi stiller Prinsen mere i forlegenhed ved at lade 
vores forkvaklede moral føre overformynderisk 
an, skal vi lige tilbage til, at han er et menneske, 

ligesom alle andre. 
Der behøver ikke at være så mange forbehold i vores 

samvær med mennesker, som har demens. Vi får et 
langt rigere samfund ved at byde de naturlige nuancer 
velkommen, som mennesker med demens bidrager 
med. For eksempel deres ærlighed og åbenhed. J
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Kanten skrives på skift af formand for Dansk Psykologforening  
Eva Secher Mathiasen, professor mso på CBS Bent Meier Sørensen, 
ph.d. og højskolelærer Christian Hjortkjær, sognepræst Torben 
Bramming, cand.jur. og community organizer Natasha Al-Hariri,  
folketingsmedlem Alex Ahrendtsen (DF), psykolog Mattias Stølen 
Due og plejehjemsleder May Bjerre Eiby.

AF THOMAS JOHANNES ERICHSEN

INTEGRATIONSDEBAT‑
TEN handler om menne‑
sker, og hvad man kan 
forvente af dem. Derfor er 
den så svær. Når en flygt‑
ning kommer til Danmark 

og klarer sig dårligt, i hvor høj grad bør 
man så løfte pegefingeren?

Man kan ikke forvente, at mennesker 
fra udsatte dele af verden uden videre 
svinger sig op på samme uddannelses‑
niveau som etniske danskere. Man kan 
ikke umiddelbart kræve samme succes 
på arbejdsmarkedet og tilsvarende ind‑
komst. 

Omvendt kan man nok forlange, at 
folk sætter pris på velfærdssamfundets 
tilbud og goder. At man gør det, så godt 
man kan. Man har muligheder, flere og 
bedre end mange andre steder i verden. 
Man er ankommet til et samfund med 
skolegang, uddannelse og sundheds‑ 
væsen til alle – det skal værdsættes.

KULTURFORSKELLE GØR DET imidler‑
tid svært at integrere indvandrere og 
flygtninge. Det gør heller ikke sagen 
bedre, at minoriteter gennem årene er 
blevet koncentreret i kommunale bolig‑
byggerier. Eller at Danmarks næststørste 
parti er skeptisk over for stort set alle 
muslimske vaner og traditioner.

Men hvad så med Nørrebro, hvor rø‑
gen netop har lagt sig, hvor brutale kon‑
flikter mellem etniske bander fra tid til 
anden blusser op? I hjertet af Køben‑
havn spreder indvandrergangstere 

Polarisering. Der er behov for flere nuancer i integrationsdebatten

skræk og rædsel, hvad siger dét om  
integrationen?

Bandekrigerne udgør trods alt en lille 
gruppe mennesker. De er måske lige så 
hårdkogte, som de faktisk er få. De er så 
hårdkogte, at få kan terrorisere hele  
bydele. Skal en hård kerne af kriminelle 
have lov til ødelægge hele integratio‑
nen? 

Men hvad nu, hvis skyderierne er 
symptom på underliggende problemer? 
På svigt i familien? På voksende paral‑
lelsamfund? På fængselstraf, der be‑
tragtes som ferie, når man ved, hvordan 
det foregår i Beirut? På berøringsangst 
fra samfundets side? På elendig skole‑
gang, på foragt for skolen? 

Hvad kunne vi have gjort bedre? Hvad 
kunne de have gjort bedre? Har integra‑
tionen fejlet? 

FREMTRÆDENDE DEBATTØRER lægger 
sig helt til den ene eller den anden side i 
integrationsdebatten. Ansvaret er enten 
vores eller deres. Egentlig ejendomme‑
ligt. For det første kan de ikke begge ha‑
ve ret. For det andet er det svært at fore‑
stille sig, at sandheden skulle ligge i 
yderlighederne.

Zenia Stampe (R) har næppe nogen‑
sinde udtalt sig kritisk om indvandring, 
men konsekvent vendt det kritiske blik 
indad. Det samme med Rune Engel‑
breth, Carsten Jensen, Anne Lise  
Marstrand‑Jørgensen og andre koryfæer 
på venstrefløjen. 

Morten Uhrskov Jensen har næppe 
sagt et formildende ord om muslimer, 
men gjort karriere på det modsatte.  
Det samme gælder Marie Krarup (DF), 
Søren Hviid Pedersen, Eva Selsing og 
deslige. 

Hvis populisme kan defineres som for‑
simpling af vanskelige problemer med 
henblik på at vinde den brede befolk‑
nings gunst, så trives den godt i det dan‑
ske debatmiljø. Det kan godt være, der 
ikke er lige så meget kant på midten, 
men måske er der lidt flere nuancer.

Nærværende indlæg handler i hvert 
fald om nuancer. Om at se sagen fra 
modsat hold. Om at forstå, at dét, som vi 
prøver at integrere i samfundet, det er 
mennesker, og de er sjældent simple. 
Hvor meget skyldes dårlig barndom? 
Hvor meget skyldes rå ansvarsløshed? 
Hvad er samfundets skyld? Hvad er ube‑
tinget ens egen?

Det er en svær debat. Der er mange 
faktorer, som mudrer billedet, og så er 
der de lette løsninger. Der er mange si‑
der af sagen, og så er der de skråsikre 
synspunkter. 

Når man indvandrer til Danmark for‑
ventes det, at man deltager i samfundet. 
Det skulle gerne ligge i ordet, man lever 
sammen. Det ville være rart, hvis dan‑
skere var bedre til at accepterere mus‑
limsk kultur, men det ville også være på 
sin plads, hvis indvandrere og nydan‑
skere brød ud af parallelsamfundene. 
Efter tre generationer lever mennesker 
med ikke‑vestlige rødder stadig i ghetto‑
erne. Det går ikke.

Der skal stilles krav til indvandrere for 
deres egen skyld, for deres børns. Ingen 
ønsker at blive patroniserende behand‑
let, og alle kan vokse med opgaven. In‑
gen ønsker at blive betragtet som offer, 
og alle kan lære dansk og mon ikke også 
tage en uddannelse. Men kan man også 
stille krav om, at folk skal føle sig dan‑
ske i hjertet for at være en del af Dan‑
mark? Sådan som mantraet lyder fra 
Martin Henriksen (DF). At folk skal tæn‑
ke på en særlig måde? Udvise et sinde‑
lag og leve på en måde, som måske er 
uforenlig med ens kulturelle ophav? 
Hvad ville man selv synes om det?

Der skal gøres op med berøringsangst 
og bløde linjer. For at komme indvan‑
drerkriminaliteten til livs kan det være 
nødvendigt at tvangsfjerne børn, og hvis 
man vil tale åbent om problemerne, så 
vil risikoen for racismeanklager altid 
være til stede. Store dele af venstreflø‑
jens uvilje mod at kritisere indvandrere 

har intet gjort for integrationen, tvært‑ 
imod.

Ungdomskriminaliteten i Danmark er 
historisk lav, men bliver på den anden 
side alt for ofte udført af unge med et‑
nisk baggrund. Fire ud af fem personer 
fremstillet i Københavns dommervagt 
har udenlandske rødder. På den anden 
side må det også efterhånden stå klart, 
at de mange skærpede strafferammer  
ikke virker. Bandekriminaliteten er i 
hvert fald værre end nogensinde.

Integrationen er ingen succes, spørgs‑
målet er, hvor store problemerne er. Og i 
hvor høj grad vi er parate til at diskutere 
dem.  Med respekt for de mennesker, vi 
taler om. Med respekt for nuancer. Hvis 
udlændingepolitikken bare er karriere‑
platform, så kommer man ingen vegne. 
Og hvis selvgodhed forhindrer én i at er‑
kende problemer, så kommer man heller 
ikke ud af stedet. 

Selvom Mjølnerparken er klassifi‑ 
ceret som ghetto, så er det bedre end 
Bagdad. Meget bedre. Men det er bare 
ikke godt nok. Ikke hvis far hænger i 
mandeklubben og mor går hjemme, og 
ingen sætter sig ind i børnenes skole‑
gang. Det er desværre billedet, man alt 
for ofte ser. Men man oplever også poli‑
tikere og debattører, der hoverer med de 
dårlige eksempler fra ghettoen. Hvem 
tror, det er vejen frem? Hvem tror, at det 
åbner parallelsamfundene eller de luk‑
kede danske hjerter? Ikke undertegne‑
de. J

Thomas Johannes Erichsen er cand.mag.  
i moderne kultur.

AF JAKOB HOUMANN MORTENSEN
mortensen@k.dk

5Robusthed er et af tidens store 
plusord. Hvorfor skal vi være så  
robuste? 
3Udviklingspsykologien har talt om ro‑
busthed i 50 år, men i de seneste par år 
er det blevet udbredt i debatten her‑
hjemme, og det hænger sammen med 
samfundsudviklingen: Et stigende antal 
mennesker er ramt af stress og deraf af‑
ledt depressions‑ og angstlidelser, og vi 
ser flere og flere børn, der mistrives. Der‑
for er det blevet mere aktuelt og relevant 
at tænke på vores robusthed.

5Hvad menes der mere konkret med 
begrebet?
3Robusthed er evnen til at mestre mod‑
gang og komme tilbage igen efter en 
vanskelig oplevelse. Ingen af os går 
igennem livet, uden at vi oplever ting, 
der er svære, og som påfører os en eller 
anden form for lidelse. Men mens nogen 
mennesker på grund af vanskelige hæn‑
delser og udfordringer udvikler svære 
depressioner og bliver kronisk margina‑
liserede på arbejdsmarkedet, er der an‑
dre, som alligevel bliver sig selv igen. Og 
det er robusthed. Det er en psykologisk 

Psykolog og forfatter: Robusthed skabes  
i nære relationer og fællesskab

Om bogen
3 ”Robusthed i praksis” er en  
introduktion til, hvordan robustheds-
begrebet kan forstås, og hvorfor det 
er væsentligt lige nu. 
3Bogens 11 forfattere kommer  
på den baggrund med en række  
konkrete bud og anvisninger på, 
hvordan man kan udvikle robusthed 
privat, på arbejdspladserne  
og i samfundet.

debatinterview | I et samfund præget af stigende stress‑ og angstlidelser er robusthed blevet et af 
tidens helt store plusord. Men robusthed handler ikke bare om, at den enkelte skal tage sig sammen, 
men derimod om relationer og fællesskab, siger psykolog Eva Hertz

færdighed, som man faktisk kan lære. 
Når det så er sagt, ligger rigtig meget af 
vores robusthed i vores personlighed, i 
vores gener og har at gøre med vores op‑
vækst. Men der er stadigvæk op i mod 
50 procent af det, som vi kan blive bedre 
til at udvikle.

5Bliver det ikke et meget individuelt 
fokus?
3 Jo, det er en misforståelse, når man 
udelukkende fokuserer på individet. Ro‑
busthed er ikke et skjold. Den allervig‑
tigste ressource er gode relationer, og vi 
ved, at robusthed udvikles i fællesskab. 
Man kan ødelægge selv de mest robuste 
mennesker ved at udsætte dem for dår‑
lig ledelse, mobning eller ved give dem 
en hæklenål og sige, at de skal bygge  
Femern‑forbindelsen. Når vi lærer folk 
psykologiske færdigheder på Center for 
mental robusthed, træner vi aldrig en‑
keltindivider, men altid afdelinger og 
grupper ude på arbejdspladserne. For  
lige præcis relationen er meget central. 

5Men er årsagen til de store proble-
mer med stress og psykiske lidelser 
ikke en konsekvens af en sam-
fundsindretning med effektivise-
ringskrav og nedskæringer?

3 Jo, bestemt. Det starter jo på det poli‑
tiske niveau. Så lang tid at vi vil have  
læringsplaner i vuggestuen og måle og 
veje med nationale tests i folkeskolen, 
presser vi jo børn fra en tidlig alder ind i 
dette præstationssamfund. I forhold til 
arbejdsmiljø kunne man jo lave meget 
strammere lovgivning, end hvad der er 
er tilfældet nu. Der er rigtig meget, man 
kan regulere sig ud af. Men det kræver 
jo, at vi bliver enige om, at forebyggelse 
er vigtig.

5Men hvis årsagen til problemerne 
ligger på et strukturelt og politisk  
niveau, bliver fokus på robusthed  
så ikke en form for symptombehand-
ling?
3Der skal netop mange indsatser til. 
Det er ikke nok, at den enkelte passer 
sin robusthed og træner disse psykolo‑
giske færdigheder. Der skal mange flere 
tiltag til. Hvad angå rammer og struktur 
skal vi kigge på måden, vi organiser ar‑
bejdspladser på. Der skal god ledelse til, 
og så skal der nogle politiske strømnin‑
ger til, der understøtter fællesskab frem  
for konkurrence og individualisering. 
Robusthed er ikke et mål i sig selv, det  
er et middel, hvor man skal sætte ind på 
rigtig mange områder. J

Eva Hertz 
 3 Psykolog, ph.d. og stifter af Center  

for mental robusthed. 
 3 Har i en årrække været ekstern lektor i 

positiv psykologi ved Aarhus Universitet. 
 3 Forfatter til bogen ”Robust – lær at 

mestre modgang” fra tidligere i år og 
medforfatter til bogen ”Robusthed  
i praksis – individuelt og kollektivt”,  
som udkom den 1. september.

2 Ingen af os går igennem livet, uden 
at vi oplever ting, der er svære, og 
som påfører os en eller anden form 
for lidelse. Robusthed er evnen til at 
mestre modgang og komme tilbage 
igen efter en vanskelig oplevelse, 
siger psykolog Eva Hertz.  
– Foto: Bjørn Marcus Trappaud/ritzau.
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EVA HERTZ, 
PSYKOLOG  
OG FORFATTER

3Hvad nu, hvis 
skyderierne  
på Nørrebro i 
København er 
symptom på 
underliggende 
problemer? På 
svigt i familien? 
På voksende  
parallel- 
samfund?  
spørger cand.
mag. Thomas 
Johannes 
Erichsen.  
– Foto: Kenneth 
Meyer/ritzau.


