ANSVAR
FOR EGEN
OMSORG
Det er svært at tale ondt om omsorg. Men kan den
blive for meget af det gode? Og hvem har egentlig
ansvaret for den? Asterisk er gået ombord i den
omsorg, vi drager for os selv og hinanden.
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Af Carsten Henriksen

S

»Statens
befolkningsomsorg
kræver af dig, at du
producerer en forestilling
om, hvad der er godt
for dig selv. Men det er
staten, der producerer de
forestillinger, som den
beder om samtykke til, at
du gør til dine egne.«
Lars-Henrik Schmidt

insisterer på at være tildækket. Og dermed
kan dit forsørgelsesgrundlag ikke være offentlige ydelser,” siger Lars-Henrik Schmidt.
Omsorgens nye omdrejningspunkt
Ifølge Lars-Henrik Schmidt har staten en
interesse i barnets tarv og i, at borgerne
forsørger sig selv. Ikke kun for børnene og
borgernes egen skyld, men for at kunne
fortsætte med at eksistere som levedygtig
velfærdsstat. At staten for at reproducere sig
selv vil sikre sine borgeres ve og vel, og at de
så vidt muligt er selvforsørgende, kalder han
for moderne statsræson og trækker dermed
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kal børnene ud af Udrejsecenter
Sjælsmark, eller skal de blive?
Diskussionen har bølget frem
og tilbage, og børnenes skæbne
er blevet sovset ind i en politisk
dagsorden, der handler om asyl og udlændinge, selvom sagen nok så meget handler om
omsorg – eller snarere omsorgssvigt. LarsHenrik Schmidt, professor på DPU, Aarhus
Universitet, lægger ud med at undre sig over,
at sagen ikke blot er blevet løst administrativt.
”Staten kunne have gået regelret frem og
håndteret det som et spørgsmål om barnets
tarv, som den gør det i alle andre tilfælde,
hvor denne tarv er truet. Der findes altid
en tilsynsmyndighed. Vi kan som stat ikke
acceptere, at børn vokser op under sådanne
forhold i Danmark. Hvis det ikke havde
været indspundet i ideologisk udlændingepolitik, hellig familiepolitik og skrækken for
præcedens, havde man tvangsfjernet dem
midlertidigt,” siger han.
Tilsvarende blev tildækningsforbuddet fra
2018 viklet ind i værdipolitiske spørgsmål
om islam og kvindeundertrykkelse.
”Også denne sag kunne man have håndteret
mere professionelt ved at henvise til, at man
som borger i Danmark i henhold til Grundloven er forpligtet til at forsøge at forsørge
sig selv. Bærer du burka eller niqab, afstår du
fra at være til rådighed for arbejdsmarkedet.
Få arbejdsgivere vil ansætte et menneske, der

et begreb fra 1500-1600-tallets politisk-filosofiske tænkning ind på nutidsscenen. Det
er nødvendigt for at forstå og analysere det
egentlige omdrejningspunkt for omsorgsdiskussionerne i dag, nemlig forholdet mellem
stat og individ og mere konkret, hvordan den
statslige befolkningsomsorg sætter sig igennem som den personlige selvomsorg.
Individ er man ikke i modsætning til staten,
men i kraft af staten, mener Lars-Henrik
Schmidt.
”Vi kan takke staten for vores individualitet. At være et individ vil bl.a. sige at være
selvregulerende og ansvarlig. Vi er statsautoriserede individer på den måde, at den
garanterer vores frihed og samtidig holder os
ansvarlige. At være frie er ønskværdigt. Men
i dag overser vi let, at det, vi opfatter som
frihed til at drage omsorg for os selv ud fra
bestemte forestillinger om et lykkeligt liv, i
virkeligheden er friheden til at leve i overensstemmelse med det livsdesign, staten producerer for os som ønskværdigt,” siger han.
Det sker igennem befolkningsomsorgen.
Lars-Henrik Schmidt definerer befolkningsomsorg som den måde, staten styrer
sin befolknings udvikling på gennem de
statsautoriserede individers ansvarlige, selvregulerende opførsel. Han mener, den i dag
først og fremmest drives gennem borgernes
selvomsorg, der skal sikre, at de trives og er
arbejdsduelige.
”Udviklingen skal sikre fortsat velfærd. Den
hviler ikke alene på individets arbejdsdu-
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elighed, men også på dets livsduelighed, der
imidlertid indfanges af det statslige livsdesign og reduceres, når den bliver spændt for
trivslens vogn,” siger han.
Trives du?
Befolkningsomsorgens dagsorden ændrer
sig med tiden. Det kan man fx se på Højbro
Plads i København, hvor The Happiness
Research Institute har til huse, en uafhængig
tænketank, der udforsker, hvorfor nogle samfund er lykkeligere end andre. Tænketankens
mission er at informere beslutningstagere om
årsager til og effekter af menneskelig lykke.
”I 1960’erne talte ingen om lykke. Men
i dag vil man ikke længere nøjes med den
gode stat, men have den lykkelige stat.
Hvordan måler man lykke? Ved at gøre det
til et spørgsmål om trivsel. Befolkningsomsorgen måles i dag på, om befolkningen
trives. Medarbejdere bliver spurgt om deres
trivsel i medarbejderudviklingssamtaler og
arbejdspladsvurderinger, skoleelever deltager
i trivselsmålinger, og det samme gør sig gældende i diskussioner om barnets tarv: Hvis
et barn mistrives, må vi overveje at fjerne
det fra forældrene. Det er jo godt at trives,
men det, befolkningsomsorgen leder efter i
dag, er mistrivsel. Og vi er tilbøjelige til at
glemme, at trivsel er et vækstbegreb. Når en
plante trives, så vokser den, når et spædbarn
er i trivsel, tager det på i vægt. Dvs. trivsel er
ikke bare at have det godt med status quo,
men implicerer vækst i form af udvikling,
forbedring og omstillingsparathed,” siger
Lars-Henrik Schmidt.
Friheden til at sige ja
I dag kobles trivsel først og fremmest med
sundhed. Når sundhed bliver afgørende, er
det, fordi den kan måles, mener Lars-Henrik
Schmidt.
”Man måler det sunde, udtrykt i middellevetid. Det simple parameter bliver: hvor lever
de længst? Og de, der lever længst, må være
de lykkeligste. Statens befolkningsomsorg har
præget os, så vi ikke kan forestille os noget
lykkeligere end at leve længe og være ved
godt helbred, ” siger han og peger samtidig
på, at før eller siden vil skeletterne vælte ud
af skabene på statens livsdesign:
”Vi løber jo ind i en grænse for middellevetiden og for lykken, når vi måler den med
kolde tal, for hvor mange kan vi egentlig
være, og hvor længe behøver vi egentlig at
leve?” spørger han.
For den moderne statsræson ville det være
en god idé at nedlægge regionerne og lade
staten sætte sig helt på sundheden. Men
6 ASTERISK SEPTEMBER 2019

»Omsorgen gør folk
ulige. Den positionerer
folk efter, om de har
overskud og kan give
omsorg, eller om
de antages at være i
underskud og have
behov for omsorg.«
Nanna Mik-Meyer

GRUNDLOVEN OM
SELVFORSØRGELSE
§ 75. Stk. 1. Til fremme af almenvellet bør det
tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har
mulighed for arbejde på vilkår, der betrygger
hans tilværelse. Stk. 2. Den, der ikke selv kan
ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke
påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af
det offentlige, dog mod at underkaste sig de
forpligtelser, som loven herom påbyder.

vi bryder os ikke om, når det bliver alt for
tydeligt, at det er statsræsonen, der styrer.
Statens mål er, at det er os selv, der ønsker,
at staten skal gøre dette og hint for os. Det
betyder, at strategien for staten ikke er at
opfylde vore behov og lyster, men at producere vore ønsker for os. Men strategien må
ikke overskride den grænse, hvor den liberale
forestilling om personlig frihed føler sig
tilsidesat.
”Staten piller ikke ved den personlige
frihed, den genopfinder den. Det bliver friheden til at sige: ja, vi vil gerne indrette os efter
det, befolkningsomsorgen anser for fornuftigt og dermed sikkert. Vi vil forsikres mod
utryghed, så vi vil gerne tage statens livsdesign på os. Det kan godt være, folk gerne vil
bevare regionerne af frygt for centralisering,
men samtidig er sundhedssystemet for stort
til, at statsræsonen kan lade kommunerne
køre det, hvilket jo ellers ville bringe det
helt tæt på borgerne. Og samtidig har vi

hele systemet af statslige styrelser, som er et
omsorgssystem, hvorigennem staten kan føre
tilsyn med os – og vi samtykker,” siger han.
Omsorg begrænser
Nanna Mik-Meyer er professor på CBS og
forsker blandt andet i, hvordan det påvirker
de mennesker, der i særlig grad har brug for
omsorg, når samfundet indretter sig efter
selvomsorg.
”Omsorgsbegrebet er interessant pga. dets
flertydighed. På den ene side er dét at drage
omsorg for nogen jo positivt. Vi bryder os
ikke om at aflevere vores børn i børnehaven,
hvis vi ikke kan forvente, at pædagogerne
kan lide børnene, passer på dem og prøver at
hjælpe dem til at udvikle sig. Det er lægmandsbetydningen af omsorg, som vi alle
bruger, og hvor det indlysende er rart, når
nogen drager omsorg for os,” siger hun.
Omsorg er derfor et normativt begreb,
der implicerer, at omsorg er godt, og fravær
af omsorg er dårligt. Desto vigtigere er det
ifølge Nanna Mik-Meyer at pege på, hvordan
omsorg også kan være problematisk. Kigger
man nøjere efter, handler udveksling af omsorg altid om, hvilke roller mennesker giver
hinanden gennem denne udveksling.
”For at forstå den sociale dynamik må man
altid se på, hvilke positioner den, der giver
omsorg, og den, der modtager den, tildeler
hinanden i udvekslingen af omsorg. Inden
jeg giver dig omsorg, burde jeg spørge: Er
du overhovedet interesseret i at modtage
den? Min omsorg for dig kan nemlig også
være med til at begrænse dig. Når du bliver
trukket ind i en omsorgsrelation, er du på
forhånd positioneret som et menneske, det
er oplagt at drage omsorg for – hvad enten
du har et handicap, er svagt begavet, kvinde
på en mandsdomineret arbejdsplads, mand
på en kvindedomineret arbejdsplads eller har
anden etnisk baggrund. Dvs. mennesker, der
i en bestemt sammenhæng udgør en minoritet, over for hvilken en majoritet tænker:
nu skal vi drage omsorg for dig, nu skal vi
hjælpe dig til, at du kan trives og udfolde
dig,” siger hun.
Omsorg skaber ulighed
Men måske ønsker eller behøver disse minoriteter ikke den særlige omsorg.
”Omsorgen gør folk ulige. Den positionerer
folk efter, om de har overskud og kan give
omsorg, eller om de antages at være i underskud og have behov for omsorg. Omsorg
stadfæster det forhold, at mennesker magtmæssigt meget sjældent er i en lige relation,”
siger hun.
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Det er naturligvis positivt at være omsorgsfuld over for sine kolleger på en arbejdsplads
og i det hele taget de mennesker, man møder
i sit voksenliv. Men uligheden understreges
af, at selv når det drejer sig om omsorg mellem voksne mennesker, kan det meget ofte
komme til at minde om en barn/voksen-relation. Heri ligger nemlig, at den ene part ved
bedst. Vi antager, at den omsorgsfulde bedre
ved, hvad der vil være godt for den person, vi
forestiller os har brug for omsorg.
Det blev tydeligt i et studie, Nanna MikMeyer foretog af de relationer, en række
ansatte med cerebral parese (spastisk lammelse) indgik i til deres kolleger på deres arbejdsplads. Alle kunne passe et arbejde,
nogle på almindelige vilkår, andre
som flexjob.
”Mit feltarbejde viste, at denne gruppe medarbejdere blev
’udsat’ for utrolig meget
omsorg på en måde, der
minder om forældres
måde at tale til deres
børn på: Kollegerne
talte højere og smilte
bredere, når de spurgte
deres kollega med
cerebral parese, om
de havde haft en god
weekend,” siger hun.
Ingen af de 13 medarbejdere med cerebral
parese, Nanna Mik-Meyer
interviewede, ønskede at
være i den position. De ville
hellere have en ganske almindelig kollegarelation.
”Hovedparten af dem var mænd, så
ingen tvivl om, at de også følte sig utilpasse i deres maskulinitet, når de omsorgsfulde kolleger, især de kvindelige, hele tiden
ville tage sig af dem, hente deres mad osv. De
syntes ofte, at det var irriterende. Pointen er,
at du selv skal føle, du har brug for omsorgen, eller være glad for at få den, hvis du skal
kunne identificere dig med positionen som
modtager af omsorg,” siger hun.
Når nogen vil give os omsorg, skal vi altså
grundlæggende være enige i deres opfattelse
af os som nogen, der har brug for den. Eller
vi skal selv efterspørge den.
”Hvis jeg bliver kørt ned og kommer på hospitalet eller søger hjælp efter en skilsmisse,
har jeg virkelig brug for, at sygeplejersker og
psykologer drager professionel omsorg for
mig samt for omsorg fra venner og familie.
I disse tilfælde er den ulighed, der ligger i, at

jeg giver slip og tager imod omsorgen, i samklang med min selvopfattelse,” siger hun.
Omklamrende omsorg
Uligheden er altså ikke et problem, når den
er i overensstemmelse med vores selvforståelse. Men når vi ikke har brug for den, kan
omsorgen virke begrænsende eller endda
omklamrende. Hvor grænsen går, afhænger
af situationen og relationerne.
”På en arbejdsplads er man ansat til at
udføre et stykke arbejde, og det var den

position, medarbejderne med cerebral parese
ønskede – på lige fod med deres kolleger.
Selvfølgelig skal man kunne hente en kop
kaffe til sin kollega, og i den brede forståelse
af begrebet kan man sige, at vi netop ofte er i
en omsorgsrelation. For omsorg er også den
almindelige høflige, venlige og opmærksomme omgang mellem mennesker, hvor man
måske lige gør lidt ekstra for hinanden en
gang imellem. Der er der, hvor omsorgen er
ekstraordinær, at den er potentielt problematisk,” siger hun.
Medarbejderne med spastisk lammelse var
gode til at signalere over for deres kolleger,
at de ikke ønskede særbehandling, fortæller
Nanna Mik-Meyer. Men i andre sammen-

hænge kan omsorgskulturen være så stærk,
at kollegerne hverken kan eller vil se det. I
de tilfælde kan omsorgen endda være den
eneste måde, de kan finde ud af at møde de
kolleger, der adskiller sig fra normen, på.
”Når en medarbejder udviser særlig omsorg for en person med handicap, kan det
også handle om, at medarbejderen løser et
akut problem for sig selv: hvordan skal jeg
forholde mig til den kollega, der skiller sig
ud, sidder i kørestol og måske ikke selv kan
drikke af sin kop? Løsningen kan så nemt
blive at kaste en masse omsorg efter de kolleger, der skiller sig ud fra normen på arbejdspladsen,” siger hun.
Fra hjælp til selvhjælp
Så vidt omsorgen for andre. Men hvordan med omsorgen for sig selv? Ifølge
Nanna Mik-Meyer er ansvarsbegrebet i dag stærkere end omsorgsbegrebet. At drage omsorg for
en anden forstås i højere grad
som at sætte den anden i
stand til at tage ansvar for
sig selv.
”I dag forventes vi at tage
ansvar for eget liv og på
den måde drage omsorg
for os selv. Hvad man
tidligere kunne forvente,
at andre ville gøre for én,
forventes man i dag i højere
grad at klare selv. Vi ser det
tydeligt i socialpolitikken og i
vores tilgang til arbejdsløshed.
Lidt firkantet kan man sige, at
tidligere drog en socialrådgiver omsorg for den enkelte arbejdsløse ved at
hjælpe ham eller hende med at få løst en
række praktiske ting. Socialrådgiveren sagde
måske: ’Nu laver jeg en plan for, hvad der
kan ske i dit liv, så tænker du over den, og så
mødes vi om tre dage og diskuterer, om det
er en god plan’. Men i dag består socialrådgiverens hjælp snarere i at gøre den arbejdsløse
i stand til at hjælpe sig selv med at løse sine
problemer,” siger hun.
Ifølge Nanna Mik-Meyer begyndte denne
transformation i midten af 1980’erne og tog
fart med Poul Nyrup Rasmussen-regeringens
aktive arbejdsmarkedspolitik i 1990’erne.
”Det handler om, hvilken type menneske
vi ønsker at betjene i velfærdsstaten. Der
sker gradvist et skifte i den måde, vi opfatter
individet i samfundet på. Man ønskede at
bryde med en tilgang til fx arbejdsløse, der
automatisk ledte til en passivisering af dem,
hvor staten tog over med sin ’omklamrende ›
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omsorgshånd’, som man sagde, og løste
problemerne for dem. I stedet skulle man
se individet som en autonom størrelse, hvis
grænser staten ikke måtte overskride, men
som staten omvendt også kunne kræve mere
af: Hvis du skal modtage ydelser fra samfundet, skal du være aktiv, dvs. selv gøre noget
for at løse din arbejdsløshedssituation, og
hvis det ikke lykkes, aktiveres du på anden
vis,” siger Nanna Mik-Meyer, der ser det som
et udtryk for, at vi i dag anser det enkelte
menneske for ukrænkeligt.
”Det bliver en udbredt ideologi, at velfærdsstaten og dens myndigheder og institutioner
ikke skal omklamre og styre det enkelte menneskes liv. En ideologi, der også opfatter det
enkelte menneske som resursestærkt: Vi både
kan og bør selv håndtere vores udfordringer,
selvom vi har en velfærdsstat, der har linet
omsorgseksperter op,” siger hun.
Et skrig om hjælp
Vi er altså pt. vidner til en nyfortolkning af
omsorgen, der som begreb har flere hundrede år på bagen. Omsorg som reflekteret
pædagogisk begreb dukker op i Oplysningstiden i 1700-tallet, hvor det løsnes fra
næstekærlighed og barmhjertighed, forklarer
Lars-Henrik Schmidt.
”Vi får en tredeling i hjælpsomhed, forsorg
og (selv)omsorg, der skiller sig ud fra den
elementære pleje og opfostring. Man kan
sige, at det handler om ’at afhjælpe afmagt’:
Vi fødes magtesløse med et skrig, der for
andre høres som et råb om hjælp. Denne
hjælp kalder vi omsorg. Omsorgen kommer
ind i verden, fordi vi alle fødes hjælpeløse
og har brug for assistance, som Jean-Jacques
Rousseau taler om.”
Den første assistance er altså hjælp til at
overleve. Pleje og amning er den første omsorg, og siden lægger det pædagogiske system
lag på lag oven på denne.
”Det sker gennem de fire pædagogiske
domæner: Oplysning, socialisation, opdragelse og dannelse, der hjælper dig til at blive
et individ med moralsk dømmekraft i den
sociale orden. Du bliver til under givne sociale konditioner og udvikler dine naturlige
dispositioner. De fire domæner er altid til
stede, men det er det vekslende styrkeforhold
i den samlede formation mellem dem og
de historisk forskellige måder, de hver især
organiseres og opfattes på, der afgør, hvordan
den pædagogiske omsorg i bredeste forstand
tager sig ud,” siger han.
Du ved altid bedst selv
Jean-Jacques Rousseau stillede det filoso8 ASTERISK SEPTEMBER 2019

»Min omsorg for dig skal
give dig mod og tiltro til,
at du må gøre dit bedste,
og pædagogikkens
rationale som en slags
omsorgsfilosofi er derfor
at forsøge at afhjælpe
den andens afmagt.«
Lars-Henrik Schmidt

STATSRÆSON
I 1589 udgav teologen Giovanni Botero (15441617) Om statsræson, hvori han definerede stat
som ’et stabilt styre af en befolkning’ og statsræson som ’viden om de midler, hvormed et sådant
styre kan grundlægges, bevares og udvides.’
----------------------------------Statsræson handler ikke om herskerens bevarelse, men om statens. Derfor er Botero ikke kun
optaget af krigs- og overlevelsesspørgsmål, men
også af administration, retspleje, økonomi, handel, landbrug, sociale forhold, demografi, regler
for ægteskab, luksusforbrug og fattigvæsen.
Statsræson er den politiske magts administrative
udtryk og kan ses som en slags statshusholdningskunst. Statsræson-litteraturen anbefalede fyrsten og embedsmændene at tænke
i udvikling af det menneskelige og territoriale
ressourcegrundlag for staten.
Kilde: videnskab.dk/kultur-samfund/stat

fiske spørgsmål, hvorfor vi mennesker dog
lever sammen, når det er så besværligt og
konfliktfyldt, fortæller Lars-Henrik Schmidt.
”Svaret er det enkle, at det at være overladt til sig selv er at forblive afmægtig. Ikke
engang Robinson Crusoe var alene. Han
havde en kæmpe oppakning med sig, som
han bjergede fra skibsvraget, og desuden fik
han hjælp af Fredag, som repræsenterer en
verden udenfor,” siger Lars-Henrik Schmidt,
der ser det enkelte menneskes grundlæggende afmagt som omsorgens fikspunkt:

”Når jeg indgår i et omsorgsforhold til et andet menneske, er jeg afmægtig i den forstand,
at jeg ikke kan afhjælpe dets afmagt. Selv i
forsøget på at gøre mit bedste er jeg dybest
set afmægtig. Men det er lige præcis dét, der
bringer os sammen som mennesker og gør
vore positioner i de situationer, vi befinder os
i, sammenlignelige. Det er et socialt vilkår, at
vi udveksler afmagt. Vi kan ikke være alt for
hinanden, men det bliver så udgangspunktet
for omsorgen. Min omsorg for dig skal give
dig mod og tiltro til, at du må gøre dit bedste,
og pædagogikkens rationale som en slags
omsorgsfilosofi er derfor at forsøge at afhjælpe
den andens afmagt,” siger han.
Det hænger sammen med omsorgens
anden dimension: At du altid ved bedre end
mig, hvad der er godt for dig. Pædagogisk
omsorg, forstået som intervention, hvor jeg
griber hjælpende ind over for andre mennesker, er aldrig en jævnbyrdig relation mellem
to mennesker, der kan spejle sig umiddelbart
i hinanden, men må forstås som et socialt
forhold. Ellers tingsliggør vi den anden som
en afgrænset genstand for omsorg.
”Når jeg forholder mig til dig, forholder jeg
mig til dig som én, der forholder sig til mig,
samtidig med at du er i færd med at forholde
dig til andre, der forholder sig til dig. Hertil
kommer, at du under alt dette forholder dig
til dig selv – også dette må jeg forholde mig
til, samtidig med at jeg forholder mig til mig
selv. Sat på spidsen er omsorgen altså ikke et
forhold mellem to mennesker, men mellem
sociale forhold. Dette forhold mellem dig og
mig kan derfor principielt ikke være ligeværdigt, så i omsorgen må man grundlæggende
respektere forskellen til den anden, ” forklarer Lars-Henrik Schmidt
Når omsorg bliver overgreb
Det er derfor, vi dybest set er afmægtige, når
vi med omsorg forsøger at afhjælpe andres
afmagt. Men alligevel mener vi ofte at vide,
hvad der er godt for den anden.
”Vi udpeger på forhånd, hvad der vil være
det bedste for den anden, fx når vi legitimerer intervention med henvisning til barnets tarv. Og det kommer til udtryk, når vi
opfordrer til selvomsorg: Nu skal jeg vise dig,
hvad der er det gode for dig, så du kan gøre
det gode for dig selv – så jeg derigennem kan
gøre det bedre for mig selv. Og det er på sin
vis et overgreb, for vi kan kun gisne om, hvad
der vil være godt for den anden, undtagen
i de banale tilfælde hvor vi river barnets
hånd væk, sekundet før det lægger den på en
kogeplade, fordi vi med sikkerhed ved, at det
er bedst for barnet,” siger han.

Ifølge Lars-Henrik Schmidt består pædagogik i at få andre til at gøre dét, man
ønsker, de skal gøre af egen fri vilje. Og den
grundsætning har befolkningsomsorgen på
en måde taget til sig, når den styrer os med
sine opfordringer til eller endda påbud om
bestemte former for selvomsorg.
”Statens befolkningsomsorg kræver af dig,
at du producerer en forestilling om, hvad der
er godt for dig selv. Men det er staten, der
producerer de forestillinger, som den beder
om samtykke til, at du gør til dine egne. Staten forsøger at skabe et ønske hos dig for den
intention, staten har med dig, sådan at du er
overbevist om, at det er dit eget ønske,” siger
Lars-Henrik Schmidt.
Fra befrielse til tvang
Hvordan styrer staten os til selvomsorg i befolkningsomsorgens billede? Gennem oplysning. Men hvor oplysning i 1700-tallet skulle
befri os for autoriteter og give os mod til at
tro på vores egen fornuft, pålægger den os i
dag nye vidensformer, som vi sætter vores lid
til. Først og fremmest sundhedspædagogikken og den medicinske videnskabs sandheder.
”Det mest ærværdige vi har, nemlig oplysning, er gået fra at være en befrielseskategori
til at være en tvangskategori. Staten båndlægger ganske vist ikke din frihed, den hemmeligholder ikke noget for dig, tværtimod
overdænger den dig med viden om, hvordan
du kan forbedre dit liv ved selvomsorgsfuldt
at styre uden om de risici, livet møder os
med. Risikoen for ikke at kunne forsørge dig
selv, hvis du ikke har orden på dig selv og ikke
optimerer din arbejdsduelighed, risikoen for
at dø tidligt eller få livsstilsygdomme, hvis du
ryger eller drikker for meget, motionerer for
lidt og spiser forkert etc.,” siger Lars-Henrik
Schmidt.
Man har troet, at når folk opførte sig dårligt, var det på grund af manglende oplysning. Svaret har været oplysningskampagner.
”På sin vis er skolen én lang oplysningskampagne, der skal ruste dig til det sunde,
arbejdsduelige liv. Kampagnen starter med,
at jordemoderen og sundhedsplejersken
hjælper dig i gang. Og sådan fortsætter vi
med ført hånd gennem livet, med behov for
assistance også ud i selvomsorgens yderformer: Når vi går til terapi og har egen diætist,”
siger Lars-Henrik Schmidt.
Hvor individet måske i udgangspunktet er
tilbøjeligt til at tage chancer i sit liv, er statens
livsdesign optaget af minimere de risici, vi
møder.
”Ved at vi selv drager omsorg for vores
sundhed, drager staten omsorg for sam-

»Der findes naturligvis
mennesker, der har
få resurser, og som
kommer til kort
over for ideologien
om det ukrænkelige
resursestærke individ.«
Nanna Mik-Meyer

fundets sikkerhed. Sikkerhed er at undgå
ubehagelige overraskelser. Hvordan kan
vi undgå det? Det kan vi ved at forebygge
gennem risikominimerende sundhedsforanstaltninger. Befolkningsomsorgen viser sig
som selvomsorg ved at få folk til at handle
forebyggende i forhold til sig selv. Ellers er de
en trussel mod sikkerheden i samfundet. Det
ser ud til, at sikkerhed er blevet den sidste
instans, vi har at kæmpe for. Og det er jo
kedeligt,” siger han.
De hjælpeløse kan ikke hjælpe sig selv
Der vil dog altid være mennesker i samfundet, som ikke magter selvomsorgen. Det
bevidner Nanna Mik-Meyers forskning, der
især har kredset om arbejdsløse, hjemløse,
handicappede og andre af de befolkningsgrupper, der kommer i klemme, når velfærdsstaten trækker sig tilbage og gør folk
ansvarlige for deres egen omsorg.
”Der findes naturligvis mennesker, der har
få resurser, og som kommer til kort over for
ideologien om det ukrænkelige resursestærke
individ. Det kan være personer, der har været
mange år uden for arbejdsmarkedet eller
har svære sociale og psykiske problemer. Det
selvansvar, vi forventer ud fra det nye ukrænkelighedsideal, er de i mange tilfælde faktisk
ikke i stand til at tage på sig,” siger hun.
Det betyder ikke, at Nanna Mik-Meyer vil
tilbage til den mennesketype, ukrænkelighedsideologien er et opgør med. Den var
nemlig dybt problematisk:
”Især i 1970’erne kunne man med rette
kritisere statens omsorg for arbejdsløse og
andre for at være omklamrende. Staten ville
løse borgernes problemer for dem, og det
førte utilsigtet i mange tilfælde til en passivisering af fx de arbejdsløse. Nu er pendulet
måske svinget lidt for meget over på den
anden side, hvor vi antager, at de fleste kan

klare det meste selv. Det giver god mening
for dem, der har resurser til at tage ansvar
for sig selv. Og det har mange af os. Men i ethvert samfund vil der være personer, der har
brug for den omsorg, vi negativt kalder passiviserende. Det er fx de hjemløse, der aldrig
får ringet til deres børn og aldrig får fundet
frem til et forsorgshjem, det er de langtidsledige, der ikke kan svare på, hvad de gerne vil
have for et job, for det er 20 år siden de sidst
havde et arbejde. De mest udsatte mennesker
i vores samfund har ingen glæde af dette
pendulsving. Når vi kræver en masse af dem,
risikerer vi at marginalisere dem yderligere.
For den gruppe er det meget problematisk at
basere hjælpen på et omsorgsbegreb, der er
funderet i menneskets evne til at tage ansvar
for eget liv.”

Læs mere:
Lars-Henrik Schmidt: Det sociales ABC. Principper i socialanalytisk samtidsdiagnostik. Udkommer på forlaget
U Press oktober 2019.
Se også Lars-Henrik Schmidts 40-års jubilæumsforelæsning: dpu.au.dk/lhs
N. Mik-Meyer: The Power of Citizens and Professionals in
Welfare Encounters: The Influence of Bureaucracy, Market and Psychology. Manchester University Press, 2017.
N. Mik-Meyer: Othering, ableism and disability: A discursive analysis of co-workers’ construction of colleagues
with visible impairments. Human Relations, 69(6), 2016.
N. Mik-Meyer: Disability and ‘care’: Managers, employees and colleagues with impairments negotiating
the social order of disability. Work, Employment and
Society, 30(6), 2016.

LARS-HENRIK SCHMIDT er professor
i filosofi og pædagogik ved DPU,
Aarhus Universitet og tidligere rektor
for Danmarks Pædagogiske Universitet (2000-2007). Han underviser
på kandidatuddannelserne
i Pædagogisk filosofi og Generel
pædagogik.

NANNA MIK-MEYER er prodekan
for forskning og professor i sociologi
ved Copenhagen Business School.
Hun forsker i identitetsforhandlinger
i organisationer – både offentlige
og private. Hun har publiceret internationalt og nationalt om mødet
mellem velfærdsstat og klient samt
om marginaliseringsprocesser.

SEPTEMBER 2019 ASTERISK 9

