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Klar til at tage hul 
på et nyt år

På kredsgeneralforsamlingen 30. oktober markerede vi So-

cialpædagogerne Lillebælts 10 års jubilæum. Samtidig kunne 

vi konstatere solid opbakning til kredsens faglige og fagpo-

litiske arbejde og en levende interesse for medlemsdemo-

kratiet. Der var kampvalg til både den faglige sekretærpost 

og de øvrige pladser i den nye og udvidede kredsbestyrelse. 

Det resulterede i en bestyrelse, hvor nye – og yngre – kræfter 

sammen med garvede og rutinerede medlemmer af kredsbe-

styrelsen er klar til at videreføre arbejdet i den kommende 

periode. 

21. november kom så valget til kommunalbestyrelser og re-

gionsråd. Nye lokalpolitikere er kommet til, og i tre af vores 

kommuner skiftede magten fra ”blåt” til ”rødt”. Vi skal dog 

ikke forvente, at vi får det meget lettere af den grund. Stram-

me budgetter vil fortsat betyde en prioriteringskamp om de 

begrænsede velfærdsmidler, så en af opgaverne for den nye 

kredsbestyrelse er at fortsætte den igangværende dialog 

med kommunalpolitikere og topembedsmænd (socialchefer 

m.v.) på vores område samt – når det er påkrævet – at lægge 

pres på for at holde fagligheden i hævd til gavn for vores ar-

bejdspladser og for de berørte borgere. 

Mange andre opgaver venter i det nye år. De opgaver, vi på-

lagde os selv på generalforsamlingen, skal løses. Bl.a. skal 

vores arbejdsmiljøprojekt ”Arbejdsmiljø og faglighed går 

hånd i hånd” videreføres, medlemshvervningen skal styr-

kes og ikke mindst skal vi – og vores forbund – have landet 

Overenskomst 2018 med et godt resultat. Bagefter er det op 

til os i kredsen at følge op med lokale lønforhandlinger, så 

alle medlemmer og medlemsgrupper får noget ud af den nye 

overenskomst. Som noget helt nyt og spændende arrangerer 

vi i tilknytning til kredsgeneralforsamlingen 24. september 

en stor jobmesse, forhåbentlig til gavn for vores ledige med-

lemmer og for de medlemmer, der overvejer et jobskifte. 

Men lige nu står julen for døren, og kredsen valgte i den 

forbindelse at give sine mange aktive tillids- og arbejdsmil-

jørepræsentanter samt ledermedlemmer en særlig julegave 

i form af en spændende fælles temadag. Den blev pakket ud 

14. december i Mødecenter Odense, og næsten 200 engage-

rede deltagere var mødt op for at tage imod den. De to op-

lægsholdere Pelle Korsbæk Sørensen og Svend Brinkmann 

leverede indlæg med stof til eftertanke i forhold til vores 

måde at tænke arbejde og karriere på og i forhold til vores 

arbejdsmiljø. Her i nyhedsbrevet deler vi indholdet med alle 

jer medlemmer, der ikke var inviteret eller ikke havde mu-

lighed for at deltage. Og bare rolig. Flere fag-faglige møder 

med spændende oplægsholdere følger i det nye år og vel at 

mærke åbne for alle medlemmer. Også det er en del af vores 

beslutninger om kredsens fremtidige arbejde. 

Her er blot tilbage at ønske jer god fornøjelse med læsningen 

af nyhedsbrevet – og først og fremmest en rigtig glædelig jul 

og et godt nytår. 

Med venlig hilsen

Hanne Ellegaard, 

kredsformand



Selvcensur eller 
åbenhed 

Forskellige strategier over for kritisable 
forhold på arbejdspladsen

Hvordan håndterer vi erfaringer med og viden om kritisable 

forhold på jobbet? Det var emnet for Ph.d. i samfundsviden-

skab Pelle Korsbæk Sørensens indlæg på temadagen i Oden-

se. 

Pelle Korsbæk understregede, at der – på papiret – er vide 

rammer for offentligt ansattes ytringsfrihed, så længe man 

udtaler sig på egne vegne, overholder de grænser, som tavs-

hedspligten sætter, og afholder sig fra ærekrænkelser. 

I maj 2016 bebudede justitsministeren mere oplysning om of-

fentligt ansattes ret til at ytre sig og luftede indførelse af en 

whistleblower-ordning. Men som reaktion gjorde Folketin-

gets ombudsmand i en kronik (Jyllands-Posten) opmærksom 

på, at der fortsat er myndigheder, der ikke respekterer de an-

sattes ytringsfrihed, og at den hidtidige oplysningsindsats 

ikke er trængt tilstrækkeligt igennem. 

Derfor er det ikke underligt, at selvcensur er udbredt, hvilket 

bl.a. fremgår af nogle af Pelle Korsbæks undersøgelser. I en 

”ytringsfrihedsundersøgelse” i 2013 for Dansk Magisterfor-

ening (DM) svarede næsten 20 pct., at de af hensyn til deres 

arbejdsgiver havde afholdt sig fra at deltage i den offentlige 

debat. 

Alvoren blev understreget af, at fire ud af ti medlemmer i en 

undersøgelse blandt FTF-medlemmer fra 2012 fortalte, at de 

havde oplevet kritisable forhold på jobbet, som de mente, at 

offentligheden burde have haft kendskab til. 

GÅ SIN VEJ, SIGE FREM ELLER HOLDE MUND 

DM-undersøgelsen omfattede også de strategier, som ansat-

te benytter sig af, når de støder på kritisable forhold, f.eks. 

dårligt psykisk arbejdsmiljø, dårlig ledelse, der går ud over 

kvaliteten af arbejdet, eller nedskæringer, der rammer bor-

gerne. 

Man kan kvitte jobbet (exit-strategi), rejse debatten internt 

på arbejdspladsen eller bringe kritikken op i systemet og ud i 

offentligheden. Eller man kan resignere, lide i stilhed og fort-

sætte arbejdet i håb om, at forholdene bliver bedre. 

Over 20 pct. i undersøgelsen valgte øjensynligt den sidste – 

opgivende eller kyniske – strategi, da de svarede ja til, at: ”Jeg 

deltager ikke i debatter om kritisable forhold på jobbet, da 

det ikke fører til nogen forandring.” 

– Som tillidsrepræsentant og leder bør man være opmærk-

som på disse strategier, da det giver et billede af, hvor man 

står. Er der f.eks. mange, der vælger exit-løsningen, er det no-

get, man bør se nærmere på, sagde Pelle Korsbæk og spurgte, 

om de nævnte strategier var genkendelige i en socialpæda-

gogisk hverdag. 

– Jeg har stort set været igennem dem alle, men for tiden er 

en sag, jeg har rejst, indbragt for ombudsmanden. Jeg har 

brokket mig – og står ved det. Det er vigtigt at tage tingene 

op af hensyn til de mennesker, vi arbejder med og kæmper 

for, sagde en deltager. 

DEN SNIGENDE KYNISME

I andre indlæg lød det blandt andet:

– Nogle afstår fra at gå til pressen af frygt for, at ens udtalel-

ser bliver fordrejet. Jeg har oplevet både kynisme og forrå-

else, og det er ubehageligt. Men problemet ved f.eks. at tage 

ting op via MED-systemet er, at man alligevel ikke får indfly-

delse på politikerne.

– Kynismen sniger sig nok ind på os alle sammen. Alle ople-

ver, at ressourcerne bliver beskåret, og så kommer det sni-

gende i forhold til de opgaver, man ikke længere kan udføre. 

– I MED-systemet oplever jeg en meget lille interesse for ef-

fekten af besparelser og nedskæringer. Så kommer kynismen 

ind. Man vænner sig til forholdene. I min kommune kan man 

få foretræde for politikerne, men det tør jeg da ikke!

Pelle Korsbæk Sørensen ramte et 

ømt punkt, da han tog temperaturen på 

ytringsfriheden på arbejdpladserne. 



Fællesskab 
som betingelse for 
individualitet 

Tvangen til grænseløs selvudfoldelse 
fik kvalificeret modspil 

Svend Brinkmann, professor i psykologi, forfatter – og en 

fremragende formidler – tog alle stikkene hjem med temada-

gens sidste indlæg. Et indlæg, der i tråd med hans bogtrilogi 

”Stå fast”, ”Ståsteder” og ”Gå glip” gik i rette med tidens krav 

om grænseløs selvudvikling og -udfoldelse, ikke alene på job-

bet, men også i fritids- og privatlivet. Et krav, der for mange 

er umuligt at honorere, og som derfor bliver til selvbebrejdel-

ser og i værste fald depression. 

Opgøret begyndte for Brinkmanns vedkommende allerede i 

2005 med bogen ”Selvrealisering – Kritiske diskussioner af en 

grænseløs udviklingskultur”. Men, konstaterede han: – Ingen 

købte den, og kun få læste den. Helt anderledes gik det med 

”Stå fast” (2014), der med præcis de samme pointer blev en 

bestseller og udløste en voldsom debat. Noget, forfatteren 

tilskriver to forhold: – Den primære grund er nok, at det er 

blevet meget værre siden 2005, og at folk har savnet et mod-

spil. Desuden er pointerne bedre formidlet. 

Disse pointer er nu som dengang, at kravet til os er blevet, at 

vi aldrig må stå stille, men hele tiden være i bevægelse. 

– Der har skam også en positiv side. Det kan være spænden-

de, men samtidig et rædselskabinet for mennesker, der ikke 

føler, at de slår til. Man skal leve op til krav om livslang læring 

– eller læring til døden. I MUS-samtalerne ligger der er krav 

om, at man hele tiden skal flytte sig. Man når aldrig målet, for 

målstregen rykker hele tiden. 

Et væsentlig led i denne trend er, at man glemmer de struk-

turelle og politiske forhold, vi fungerer under, og i stedet gør 

dem til individuelle problemer. Brinkmanns projekt er angi-

veligt at flytte fokus fra det, der er inde i den enkeltes hoved 

til det, som den enkeltes hoved er inde i. 

BUZZWORDS VENDT PÅ HOVEDET

Med Brinkmanns egne ord blev han en kendis, da han som 

led i sit projekt vendte populære buzzwords fra diverse selv-

hjælpsbøger på hovedet og i ”Stå fast” opfordrede til ikke at 

kigge ind i sig selv, at lade være med at udvikle sig, ikke at se 

udfordringer, men problemer, og at tage nej-hatten på. 

– Jeg prøvede bevidst at svinge pendulet i en anden retning, 

og selvfølgelig provokerede det mange, sagde Brinkmann, 

der var klar over, at det ikke var tilstrækkeligt blot at opfor-

dre folk til at stå fast. I de næste bøger ”Ståsteder” og ”Gå 

glip” gav han derfor sine bud på hhv., hvad det er, vi skal stå 

fast på, og på nødvendigheden af at holde fokus i vores liv 

ved at give slip på den umulige drøm om, at vi kan og skal 

opnå og opleve det hele. 

ETIK OG FORPLIGTENDE FÆLLESSKABER

For en tætpakket sal af fagligt og fagpolitisk engagerede so-

cialpædagoger må det have været som honning i øregangene 

at høre, at Brinkmanns bud på et ståsted – inspireret af filo-

soffer som Løgstrup, KIerkegaard og Ricoeur – er etikken og 

de forpligtende menneskelige fællesskaber og relationer. 

– Det har jo rigtig meget at gøre med det, I laver – og som I gør, 

fordi det har en indre værdi for jer, ikke på grund af lønnen. Vi 

skal gøre op med nyttetænkningen og nytteregnskabet, hvor 

fokus udelukkende er, hvad jeg får ud af det, lød det. 

Brinkmann kom vidt omkring i filosoffers, forfatteres og hi-

storikeres analyser af samfundsudviklingen frem mod det 

præstationssamfund, vi oplever i dag – hvor selvrealisering 

ikke længere, som i 60’erne og 70’erne, er en frigørende kraft, 

men er blevet optaget af systemet som noget, der er med til 

at holde hjulene i gang. 

– Selvrealisering er blevet et individuelt projekt, men vi har 

brug for genskabe fællesskaberne, sagde Brinkmann mod 

slutningen af sit indlæg, hvor det ene ord havde taget det an-

det i en grad, så oplægsholderen havde glemt sit løfte om tid 

til en afsluttende debat. 

Et enkelt spørgsmål fra salen blev det dog til: det på én gang 

enkle og komplicerede om, hvor vi så er på vej hen nu. 

– Vi har trods alt et demokratisk samfund, hvor vi kan vælge 

repræsentanter, der vil drive tingene i en anden retning. Vi 

kan nok ikke sætte en stopper for individualiseringer, men 

måske håbe, at der breder sig en erkendelse af, at vi sagtens 

kan være individer og samtidig have et fællesskab. At fælles-

skabet er individualitetens forudsætning, lød Brinkmanns 

svar.

Svend Brinkmann: 

– Med ”Stå fast” 

forsøgte jeg bevidst 

at svinge pendulet 

i en anden retning. 
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Kreds Lillebælt har allerede planlagt fl ere medlemsrettede 

aktiviteter i 2018.

Her er en foreløbig oversigt, men meget mere vil komme til, 

og ændringer kan forekomme.

Følg med i de kommende nyhedsbreve og på hjemmesiden

MEDLEMSMØDER 

1. maj i Kreds Lillebælt
Tirsdag 1. maj.

Danmarksgade 16, Odense.

LEDERE

Møde i Ledersektionen
Fredag 2. februar.

Danmarksgade 16, Odense.

Generalforsamling i Ledersektionen
Fredag 20. april.

Severin, Skovsvinget 25, Middelfart.

I tilknytning til generalforsamlingen afholdes fælles arran-

gement med ledere fra Kreds Sydjylland. 

SENIORER

Aktivitets- og kulturdag
i Faglige Seniorer
Torsdag 18. januar kl. 9.30-13.30.

Skibhusvej 270, Odense.

Tirpitz-bunkeren
Tirsdag 27. februar kl. 9.00-18.00

Busafgang fra Odense og Fredericia.

KREDSGENERALFORSAMLING og JOBMESSE
Mandag 24. september.

Danmarksgade 16, Odense.

JULETUR
Onsdag 12. december.

JULETRÆSFESTER
Lørdag 1. december (Odense).

Søndag 2. december (Brejning).

Læs mere om aktiviteterne, og tilmeld dig på 
Lillebaelt.sl.dk

Jule- og nytårslukket 
på kredskontoret 

Vær venligst opmærksom på, 

at kredskontoret holder 

lukket fra og med 

torsdag 21. december 

kl. 16.00 til og med 

tirsdag 2. januar. 

Lukningen gælder både 

personlige og telefoniske 

henvendelser.

Vi åbner igen

 onsdag 3. januar kl. 9.30.


