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Forord

Lappeskrdderne holder 40 ârs jubi1um. Nâr man nár
skelsâr og alder, er tiden inde til status. Hvad bar faget og dets
udøvere i disse 40 âr - prget af økonomiske konjunktur
svingninger - betydet for vort samfund?
Var vi proletariatets faste støtte, eller var vi et systems
støttepille? Afslørede vi de stridende samfundsinteresser eller
tilslørede vi de samfundsmssige modsigelser?
Nàr man fra A-Z gennemlser Dansk Socialrâdgiverfore
nings materiale, kunne man - med vor forkr1ighed for
diagnoser - fá det indtryk, at vi fra starten har lidt af et
deprivationssyndrom. Venlige, imødekommende, kontakt
søgende bar vi nrmet os enhver strømning i samfundet.
enhver fly ide, andre fags dominans over vort arbejde.
Normalt har denne diagnose en dârlig prognose. Meget tyder
dog pa, at vi som fag har gennemgâet en senmodning og nu

rligt tør stille os de brendende spørgsmâl: Hvad var og er
vor samfundsmssige funktion? Hvem bar vi gavnet vor
klient eller det etablerede system?
Som almindelige lønarbejdere ma vi slge vor arbejdskraft.
Begrnsede det os og turde vi søge begrnsningens grense?
Som udtryk for den almindelige tendens i vor eksterne og
interne debat, vil jeg forlade diagnosterne og prøve at opridse
den faglige situation ved 40 àrs jubilet i samfundsokono
misk/politisk/ideologisk belysning. Det buyer ikke egentlig
historieskrivning, men rids af vor udvikling.
Det er nødvendigt at kende fortiden for at opbygge fremti
den. Det er inspirerende at gennemtrenke vor udvikling fra
den spade begyndelse til idag. Forhold, der før var uforstfe
lige fremtrder som begribelige.
Under alle omstndigheder bliver tilbage en respkt for og en
varm følelse af samhørighed med vor pionerers forste
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e c'e orsøg pa at fâ et fag anerkendt, en forening bygget

r angst for, at foreningen skulle blive en ,,rigtig fagfor-
, cteres eerbødighed for de akademiske faggrupper,
noder med punch og lagkage efterfulgt af nattergale-
Lyngby sø kan kalde pa smilet. Men uden dem havde

c a ke noget fag at udvikie, forsvare og forbedre.

Fagets
oprindelse

Dansk socialpolitik bar sin belt specielle historic, karakefi
stisk ved tidlig lovgivning og tidlig fastslâen af samfundets
forpligtelse over for fattigfolk og afvigere, samt en stadi
vekselvirkning mellem offentlig og privat initiativ. Det 3idse
bar medført en langvarig og endnu ikke helt afhju1pes
skelnen mellem ,,selvforskyldt" og ,,uforskyldt" trang. SeIv
global málestok er vor første egentlige socialreforrn fra 180
ret enestâende ved at pálgge statsapparatet en vis forsoge:
pligt overfor den, der var ude af stand til at sørge for si o
sine. Omend denne forsørgelse var kummerlig og medforte er
yang udstødelse af samfundet pâtog statsapparatet sig at yd
hje1pen som gave omend ydet pa samfundets prriisse
udfra et skønsprincip. Fra fattigvsenets tidligste orgai isa
tion bar det vret den enkelte kommune, der skulle yde
hjlpen - feudale trk, der stadig findes i 1970'ernes socia!:e
form. Ved grundloven i 1849 stadfstedes denne
rettighed, men fattigkommisionen af 1869 -begyndte allered=
at arbejde for central indsigt i og styring af kommune
forvaltning.
Ved arbejderbevgelsens fremvkst omkring 1870 tog fagb -
vgelsen, det nystiftede socialdemokrati og det da progies
sive Venstre sociale reformer pa programmet og fra 1 89ff em -
fremmes kravet om social sikring pa basis af et retsprricip
Sikringssystemet slár langsomt igennem hand i hand ne1
forbedring af den trangsbestemte bjelp i lovene alderdoras-
forsørgelse (1891), sygekasser (1893), ulykkesforsikrir
(1898) og ved anerkendelse af de private arbejdsloshedskas-
ser (1907). Sikringssystemet opbyggedes bl.a, efter ysfr



r:sr - naert knyttet som dansk arbejderbevge1se i
cârene var til det tyske socialdemokrati.

o socialpolitik ser man sãledes nordisk og tysk pâvirkning
e sest generelle internationale strømninger. Der bestàr

odsigelse mellem dette og socialrâdgivningens angel-
sise dorninans, men herom senere.
slleJorste forsøg pa professionel râdgivning voksede
oá baggrund afde her skitserede principper ogden deraf

sras lovgivning. Men behovet for en egentlig faglig
r oelse til og udøvelse af râdgivningen voksede ret sent

°orklaringerne herpâ kan vre følgende:
ointalt var dansk arbejderbevge1se fra 1890'erne og
H 1920'erne strerkt optaget af opbygningen af et mere

coaratisk socialt system med basis i arbejderbevge1sens
organisationer. Det var pâkrvet at frigøre sig for den af

oH:iiagen forhadte kommunale administration og for det
snsurincip, der var forbundet med almisse og ydmygelse.

skede et af fagbevge1sen selv ledet og styret system,
ssistancen udøvedes af arbejderklassen selv. Resultatet
st syge- og arbejdsløshedskasser.

csLigsnolitisk var den røde trâd at skaffe kontrol med og
;:i g af den kommunale forsorg, et oprør mod den
o ovur ale socialforvaitning, der endnu sidder dybt i 1970-

- e3 asidregeneration og som det bl.a. idag er vort fags
gave at asndre til en positiv hoidning.

n orsigtig pástand tør anføres, at arbejderbevge1sens
os'aasnd i denne fase nppe forstod, at der udover

i -oiet for retsmssige ydelser ogsâ var et behov for
dgvning og vejiedning pa et mere menneskeligt og profes-
sselt plan og derfor selv undlod opbygningen heraf. Til

sd kan anføres, at det i vort fags historie har vret
i snrkelsesvasrdigt bade folketings- og kommunalpolitisk,

ia asldre generation af arbejderpolitikere lnge strittede
si ies professionelle râdgivningsideologi, hvilket de udira

eHe:s tilpasningsideologi kan have haft gode grunde til.
- Laelig har ogsâ befolkningens og ikke mindst arbejder-

ssens stigende irreligiøsitet âbnet behov for en râdgivning,

der før udøvedes i kirkeligt regi - samtidig var veldasdighedes
stadig mindre i højsdet - storsnudet som den altid ha v5e:et
overfor den jvne arbejders problemer. Vurderingen af oss
trang er selv- eller uforskyldt har nsten altid vseet es
klassespørgsmâl.
Samtidig skal erindres om, at trods forbedret sociallovgiv-
ning var 1920'erne en meget hard tid for proletariatet. Ji±liH
ernring, arbejdsløshed, lavtløn og boligslum var de massirs
sociale problemer.
Tilsyneladende har 1gestanden og nogle progressive e-n
bedsmnd i centraladministrationen vreret opmaerksomni
pa radgivningsbehovet. I ârene 1922-24 ved vi, at der ble i
udøvet professionel social assistance pa Kommunehospitalet
i København og ved den psykiatriske afdeling her fandt i 1 93'
den første ansttelse af en ,,socia1hj1per" Monon Lütticl- as
sted.

Netop udfra en vurdering af de harde sociale vilkfr I
1 920'erne er det bemrke1sesvrdigt at Se, hvor hurtigt dense
forste socialrâdgivning distancerede sig fra de økonomiske
behov. Den første udøvende socia1hje1per Axel Garboe
skriver herom i socialt Tidsskrift 1927: ,,den sociale hossi-
talsmedarbejders opgave bestar ikke i første rkke i a yd
økonomisk støtte. Ofte ma han gøre det, men det kan i regles
ske ved at stte patienten i forbindelse med bestáend
forsorgsorganisationer af offentlig eller privat art. Mege
mere ma arbejdet komme til at besta i en pa tillid bygge
,,moralsk bistand", der sigter pa athj1pe patienten ove: des
første vanskelige tid eller at støtte i tider, hvor det af en elIe
anden grund kniber med at holde den rette kurs"
Under 1920'ernes sociale vilkar, med angsten for sociall:on
toret og de reelle, ringe eksistensbetingelser ma denne hold-
ning have indebaret en modsigelse i forhold til klientellet - e
modsigelse som faget senere kom til at arbejde under.
Det ma formodes, at de føste socia1hj1pere har følt sig sot:
sekundr service i forhold til andre fag. Denne opfattelse a
vor funktion trives stadig bl.a. visse steder i sygehusvraseie



e ugár kiart af en artikel af Monon Luttichau i Socialt O ° i tid :ift 1938, hvor hun skriver: r an sa on5
o' ñalssocialrâdgiverne har to hovedopgaver: Den første

rdiaste lagen ved fremskaffelse af sociale oplysninger, 1. april 1938 indkaldes til møde med det formal at s&e e
dar betydning ved bedømmelse af psykiske lidelser. forening af socialhjlpere. Tilstede var 1. holds uddanneth

iden at udføre foranstaltninger egnede til at fremme socialhjlpere (uddannet 1937/38), 2. holds studerende sa r
c es heibredelse og ved udskrivningen at fã patienten 3 jurister, egteparret Skalts og kontorchef Hagen, Refeate'

a glide md som led i samfundet". af mødet demonstrerer vort svage, filantropiske udgangu
nsderstreges her, at vi skal vre støttegruppe for andre punkt, men ogsâ vor udvikling i de 40 siden foriobne fr,

discipliner og at vi skal gentilpasse til det, der engang Vera Skalts foreslog, at der skulle dannes en forening, :le:
s-naltilvrerelsen - et begreb der stadig ndrer sig. Der først og fremmest skulle vre rent faglig - lønspørgsmále

es itet spargsmálstegn ved disse funktioner, men det er skulle efter hendes opfattelse komme i 2. rakke. Om d'ss
- i mrkeligt eller urimeligt, at det matte vre sãdan. tanker sá ogsA gjaldt juristernes organisation ved jeg ikke

fag med svre anerkendelsesproblemer og som et Fra de nyuddannede var der tilslutning hertil, men ees
sic matte samarbejde med akademisk uddannet perso- praktisk sjl foreslog dog, at det var nødvendigt a rage

nsppe mindre ándshovmodigt end i dag - var det lønspørgsmâlet op, bade for at stte en grrense for, hvor
gt at soge at bekrfte sin eksistens ved at gøre sig lange den uddannede socia1hjlper skulle arbejde uderi lien og

d'ssr ig sons støttegruppe. Klientholdningen matte na- for at faststte en minimumsløn. Forsiaget blev afvist mec
ig blive en tilpasnings- og normalitetsdyrkende hoidning den begrundelse, at vi ikke i første rkke skulle stille kra
r Lidhold af egentlig samfundskritik - vokset som faget men vise vor uundwerlighed og gøre en personlig inLsars.
uL af velddigheden og borgerskabets ,,sociale inter- Denne hoidning gay strkt bifald i den lille forsamling.

ikke blevet socialhjlpere for lonnenvi erUnder mottoet
"as sic farste âr,,depnepigers" fag. Det demonstreredes

,, .
blev nedsat et udvalg, der skulle komme med forsiag tL

oldning til klientellet, der kan lses ud af yore første vedtgter til en forening. Samtidig diskuterede man ned-
si ci, der bekneftes af de oplysninger der findes om lemsskab (ogsâ for ikke socialhj1pere) kontingent og ev
ideis rekruttering til faget - en rekruttering, der rent tidsskrift.

risk ogsâ var nødvendig, da man i de første âr ikke kunne
a' lonnen uden at vre enten godt gift eller formuende. 12. 5. 38 holdt vor forening sá stiftende generalforsam ing Of

ge"ei var disse pane piger forsynet med et socialt der blev nedsat en bestyrelse pa 5 personer samt eenju'dis1
agement og en kampând der førte os frem til egentlig râdgiver. Det vedtoges at lade foreningens love rulie 2O
an else og faglig bevidsthed. eksemplarer og at opfordre andre faggrupper til nsedlenis-

skab. Tilsyneladende var det mest jurister, der interessered
sig for faget - lgestanden var i begyndelsen ikke sresdg
involveret.
I de første ár var foreningens liv prget af opbygningen,
diskussion om medlemsskab, tilknytning til andre fo:eniro
ger. Man forsøgte at fâ etableret en rkke offentlige mode:
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or boligspørgsmálene, arbejdet i Geneve (formentlig
e orbundets arbejde), man dannede lsekredse og udlãn-
c1ss1'rifter. I forâret 1940 var der diskussion om titlen

:Icihjaelper". Eet af modargumenterne for denne titelvar
- e ugtecle af socialhj1p. Man erkendte, at det var et

Hrninerende udtryk, som fik klientellet til at søge at
c I age sig socialhj1perens assistance. Man enedes om
e 1 socialrâclgiver og besluttede i marts 1940 at undersøge

er kunne tages patent pa navnet, ligesom man overvej-
henvendelse til Rigsdagen om autorisation. Det viste

e -ie e, at patentløsningen var uanvendelig - rigsdagshen-
h1sen blev aidrig til noget.

navnediskussionen er socialpolitisk interessant. Pa dette
si. nkt var gennemført en betydelig omstrukturering af

1ovgvningen nemlig ved gennemførelsen af socialre-
r1eI af 1933 - anerkendt som et vsent1igt socialpolitisk
:iskr1dt,

C eformen udbyggede retsprincippet med styrkelse af en
g vckke sikringsydelser og forsorgsloven betød en forbed-
d af den hidtidige skønsmssige hjlp. Den betød en

-else af den centrale styring af kommunernes forvaitning
o3 -i refusionsordning, der udjvnede byrderne pa lands-

n. Trods strkt politisk oprekiameret (plasteret pa sáret
i'anslergadeforliget) var den trods alt en krisereform,
ovedsigte var ret passiv forsørgelse af store menneske-

3 e med reproduktionssvigt og visse hjlpeformer havde
valgretsfortabende virkning. Diskussionen i vor lille

:ing kunne tyde pa, at denne socialreform tilsyneladende
e ]ernede det samfundsmmssige prestigetab, der var

ooundet med offentlig hjlp. Dette konstaterer vi i 1940,
e tiger det hverken op til analyse endsige protest. Vor egen

ng var dog blevet en smule mere anerkendt, idet det i
hr ijrclpsloven af 1939 lykkes at fa lovgivet om uddannelse
i o:udsastning for socialt arbejde. I denne lovs §6 star
-fen af institutionen skal vere en kvinde, der har
ne:nghet et anerkendt kursus for socialhjlpere eller er i

uc3icdelse af en dermed ligestillet uddannelse og som ved

praktisk arbejde pa det sociale omráde har vist evner, des gn
hende srIig velegnet til leder af en Mødrehjaslpsinstitutlon
Institutionens øvrige personale antages af bestyrelser efte:
indstilling af lederen. Dc af personalet, der ikke udelukl:ende
beskftiger sig med kontorarbejde skal have gennemgâe en
dermed ligestillet uddannelse".
Det er vrd at fremhve, at vort dengang sá nyc og svage fag
her fik bedre lovmssig sikring end ved gennemførelse a'
bistandsloven. I denne lovs §29 star langt mere diffus: ,,T
vejledningsarbejdet skal anvendes personer, der i kraf af
deres uddannelse eller tidligere virksomhed bar sasrlig forud
stninger for arbejdet". Ft ndringsforslag med et direke
formuleret krav om uddannelse nedstemtes i 1975 i modsset-
fling til 1939. Ved henvendelse til folketingets bibliotek he-
1978 viste det sig iøvrigt at bortset fra 1939 og diskussione I
om de nyc universitetscentre i 1970'erne bar vort fag aidrig
vret til egentlig debat i folketinget.

Besuettelsestid
I april 1940 kom den tyske besttelse. Dette gik tilsyneladen
de sporløst hen over yore hoveder - en tradition der bar vsere:
fastholdt i vor forening, idet savel den spanske fascismes
magtovertagelse, 2. verdenskrig, Koreakrig, Vietnamkri
m.v. aldrig har vret kommenteret overhovedet i vo:
fagblad. Som undtagelse der bekrfter reglen protesterecle v
dog skarpt over Sovjetunionens indmarch i Tjekkos1ovasie
1968.
Af oplysningerne fra 1940 fremgar, at det blev svasrere a
holde aftenmoder, alting blev dyrere o.s.v. Ijuli l94Oerde e
lidt ,,uheldigt" men aidrig gennemført forslag om et fosedrag
om Racehygiejne. Her bør vi dog undskyldes for dette for o:
flu sa hslige ord var mere pa tapetet dengang end vi yngie
generationer aner. Som eksempel skal nvnes at ordet va
hyppigt gentaget ved folketingsdebatten om sterilisation i



938. Samfundet bar antagelig vret mere nazistisk inficeret
nc vi i dag tror.

1/ e besarttelsestiden strammede vilkárene for dansk under-
dasse, reallønnen faldt, rationeringen ramte de dãrligst
. i ede uclen ,,sortebørs" -muligheder - en del mennesker

v illegale og deporteret - andre blev af socialkontorerne
pa ,,frivilligt" tvangsarbejde i Hitlertyskiand. Det

uu1ige spørgsmál rejser sig: Hvorledes reagerede danske
ucr1râdgivere herpâ? Vi havde pa dette tidspunkt et beske-
eit fagblad og det fremgâr ogsá her at vi beskftigede os
id disse problemer. Der var artikier om arbejdsløshed,

se1ovgivning, ernaring og sundhed. En enkelt artikel af
elge Larsen beskftiger sig i september 1940 med det
epta1istiske samfunds struktur og hovedmodsigelser, inter-

errant Fordi der bagefter skulle gã artier før dette fnomen
blev taget op til debat. Maj 1941 er der en grundig

1 'iemgang af forholdet mellem dansk og tysk socialforsik-
irg, idet en del dansk arbejdskraft - deporteret til Tyskiand
a ide fact problemet først og fremmest med sygesikringsord-
uge . Det fremgâr, at vi tilsyneladende lidenskabsløst, men

oigtopfyldende bar sat os md i denne problematik med
zdninistration af reglerne for øje.
d adec viser ogsâ, at vort ansttelsesomràde trods de vanske-
ge tider blev udvidet bl.a. kom de første socialrâdgivere til at
igeiTe i socialkontorerne hovedsageligt inden for børne-

varr sarrforsorg og understøttelse. Ud af de fleste artikler
j: yore ansttelsesforhold lyser en positiv, begejstret stem-
i ig over at fa by at vre med, over at blive akcepteret som
ag og over at vinde nye positioner.

Positiviteten har sikkert vret nødvendig og er for sá vidt
beanddngsvrdig, nar man tenker pa de givne arbejdsvilkâr

gevel kan det undre, at pennen aidrig blev løftet til en
ve:tfald socialpolitisk protest.

iden at det kan dokumenteres, ma vi dog gã ud fra, at
isrete1stiden har vacret en hacmning for et nyt fag som vort
lS.a. cordi ny lovgivning ikke i lange tider kunne gennemfø-

Macrkeligt er det dog at konstatere, at krigsafslutning og
befrielse end ikke kommenteres i bladet. Man bar unargtelig
vacret bange for at blive en ,,fagforening".

Efterkrigsár
Befrielsen i 1945 betød dog igangsacttelse af en lang rarkire
faglige aktiviteter. Pa generalforsamlingen genoplivedes et
inaktivt lønudvalg og man genoptog diskussionen om vo
titel, idet mange ønskede den acndret fra socialradgive: ti
socialkonsulent. Andre mente at vi helt skulle undgâ o:det
,,social" igen under henvisning til dets diskrirninere ide
karakter. Man henvendte sig til overegistratoren i forenings
registret, men blev afvist, idet beskyttelse aftitlen krarvede en
statsautorisation. I september 1945 ser man en sjreldec
politisk leder, der opfordrer faget til at ga md i arbejdet for
opbygningen af ,,en ny verden".
Mest interessant er det dog at bemacrke de følgende ars stadig
kiarere krav om en mere individuel klientbehandling. Dette
har pa davrende tidspunkt vacret et progressivt krav, Fa
fagets vorden og frem til krigsafslutningen bar det sociale
klientel vret i alvorlig og eksistenstruende nød, Den socia9-
assistance har vret ydet som skrankeekspedition med lave
ydelser - en kiar tendens i able lavkonjunkturperioder ogsd
den nuvrende. ønsket om at belyse klientens situation og
ti1rettelgge assistancen udfra en individuel vurdering aeden
ebkelte bar vret bade progressiv og umiddelbart i kliencenr
interesse. Alligevel ma tendensen betragtes som led i de
senere - efter mm mening diskutable - udvikling henimod en
overdreven individualisering, der førte os ud i en klinisk/dL
agnostisk holdning til vort klientel, der bar bidraget dl as
løsrive den enkeite fra hendes klassemacssige sammenke g
og samfundsskabte situation - enlinje, deriulykkeligt m2ccg
tilflde harlast klienten fast i en patientroble, der skulbe bliv
farlig og belastende netop for enkeltindividdet. Netop dew



5 g ge hoidning gjorde OS JO ikke blot til lappeskrddere,
iii manipulatorer og pa mikroplan til undertrykkere pa

J't bestãendes premisser. Vort fag og forening var dog i
XOerne ikke ideologisk i stand til at analysere og gennem-
ae dette og det ma antages, at vi med kravet om individuali-

se:ing umiddelbart opfyldte et ogsâ folkeligt krav om hensyn
i den enkelte.

S er cigsârenes krise gik dog ikke ubemrket hen over vort
ta,. I perioden 1946-5 1 ser vii bladet mange artikier om og

r age protester mod bolignøden og boliglovgivningen. Der
ess ogsâ krav om, at vort fag skal vre ,,et bolvrk mod

u -irineskelige tendenser".
Dc rye muligheder for at rejse og deltage i internationalt
a bejde virkede ogsá dragende og det fremgâr, at den kolde
Ic g endnu ikke havde snket sig over faget, der er referater

sudierejser bade i den kapitalistiske verden og i den
socialistiske verden, der rejste sig pa krigens ruiner.
1' es embedsmaend ogjurister i de første ãr havde vret vor
stente og yore fortalere, ser man ogsâ i denne periode en
sa e orientering mod disciplinerne i sundhedssektoren. I

9 genmforer 2 socialrâdgivere en psykiatrisk efteruddan-
Dse pa Londons universitet. Samtidig optages pa forenings-

s ar kontakt og samarbejde med American Association of
Social workers og psyciatric social Workers.

a tagelig kan vor interesse for og siden strke tilknytning dl
a - gelsaksisk social work dateres til disse âr efter verdenskri-
seas afslutning. Hvorfor vi søgte disse veje? Spørgsmâlet

esvares ikke udfra det bestâende materiale. Det besvares
cc ikke unriddelbart udfra en analyse af situ ationen i det

cknske samfund, ihvertfald ikke i dansk arbejderklasse,
-ofra hoveddelen af vort klientel kom. Detdanskeproleta-

sass vilkâr var ganske anderledes end f.eks. vilkárene for den
it 'sse middelklasse og arbejderklassen i USA. Nok var der
obalt bolignød, arbejdsløshed og fald i reallønnen. Men det

D-iske proletariats vilkâr var alligevel helt anderledes end
etss. det amerikanske proletariats med de dervrende helt

c sereLe raceproblemer og fattigdomssymptomer. Danm ark

var og er et land med een af verdens hojeste faglige

organisationsprocenter. Arbejderbevgelsen h avde fact gen-
nemført et socialt sikkerhedsnet, der afvrgede sultedod og
totalelendighed i modstning til visse dde af den amerilca r -
ske befolkning, der dels var langt ringere fagligt organiscier

og dels ubeskyttet pa statsapparat plan. Socialt arbejdc i
Danmark bar hovedsageligt sigtet pa dansk arbejderklasse
med enkelte undtagelser. Amerikansk socialt arbejde tog sit
udgangspunkt i assistance til en truet middeistand, dec dot,
formaede at skaffe sig en vis assistance fra sundhedssektore r
og fra privat og halvstatsligt initiativ. De lreboger - hvo
udmrkede de end var - som vi modtog pavirkning fra va -
saledes ofte skabt udfra teorier, der satsede pa et ariclei
klientel end det danske, jet samfund af en belt anden struictu:

end vort.
Hertil kommer som nvnt, at vor socialpolitiske tradirior
har rødder dels i gammel dansk dels i nordisk og tysi:
lovgivning og organisation.
Forkiaringer kan findes. Dels den helt banale nemlig dci
umiddelbare efterkrigsbegejstring for alt, hvad dcc Var
engelsk og amerikansk. Lidt for primitivt? Dels kan for ca-
ringen ogsa vre vor søgen efter en faglig ,,identitet", de -
belt vor egen - en basis, hvor faget stod kiart defineet
forhold til medicin og jura, saledes at vi kunne knits is
anerkendelse som et velafgrnset og veldefineret fagom ddc.
Kampen for dette har jo prget hele vor udvikling og c
stadig ikke bragt til ende - tvrtimod accentueres den i disss
tider, hvor vi af krisen tvinges til at forkaste tidligere ten -icc
Endelig kan forklaringen ogsa søges i rekrutteningen til ion
fag og vor fremmedgjorte hoidning til det klientel vi sl:uU
radgive.
Overklasse- og middelklasserekrutteringen til skolea Va:
dengang endnu mere fremherskende end i dag, samfundeo
klassemssige modsigelser mindre erkendte i vor gruppe --
det var ikke fint at diskutere dem. Vi burde have erkendt, a
vort klientel bestod af et fagligt velorganiseret, politis -
bevidst arbej derklientel udsat for utilstrkkelig lovgivn 5i.
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skrankeekspedition og forringede demokratiske muligheder
mrd alie de sociale mistilpasningssymptomer som dârlige
eksistensvilkâr giver i et givet samfund - men vi skulle have
defineret det givne samfund. Behovene for social assistance
ma ogsâ dengang have vret sá indlysende, at de psykiatriske
excesser vi kastede os ud i ma have virket overflødige
ihvertfald for klienten. Vi magtede nppe at overskue det og
kom derfor antagelig i disse ár i meget høj grad til at fungere
pa systemets prmisser. Meget tyder ogsâ pa, at vi erkendte
dette uden at tage det op til egentlig diskussion.

1950'erne
Teori og metode

Casework
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siet Ldryddet af vort fag. Vi skulle frem til at udføre
ac:dig social ,,behandling". Hen er sâvel positive som

gative trk. Dengang bar der sikkert - selvom det i dag er
s t at efterspore - vret behov for et opgør med de sidste
e3er af nedladende hjaelpsomhed bade i forhold til klienten

i orhold til andre faggrupper. Klienten trmngte ogsâ til at
U ve vurderet som et selvstndigt i.ndivid i en speciel livssitu-
rto i. Der var stadig behov for at tale for individualisering af
u uoersonligt socialt system. Men samtidig betød behand-

igsideologien - ideen om den sociale samtale som vrktøj til
rdren af den menneskelige adfrd og samfundsmssig

U 3asuing af mennesker - ogsâ den før omtalte usunde
(csriven af klienten fm hendes klassemssige placering i

ifundet, Caseworkarbejdet kunne derfor i sin dybeste
vaseu kun blive reaktionrt med dets tilpasningsideologi
U rt og fremmest baseret pa ireren om patientens akcept af

sivation. Det er jo behageligt i et kiassesamfund, nàr de
dertrykte akcepterer deres vilkàr - nemt, hvis de indlres i

r ociale vanskeligheder skyldes egne individuelle brist og
enkelt at skabe illusioner om at individuelle løsninger pa

d'viduelle situationer fjerner fejludviklingen. Man kan
ndre sig over, at den sociale klient ikke gjorde oprør. Men

r ev ikke marrkeligt. Man optrder som social klient som
celtindivid uden organisation bag sig. Protesten yule

e for blive lige sâ individuel som behandlingen. Dertil er
cocjalradgiveren i nogen grad magtudøvende, idet hjlp

-ofsâ økonomisk hjrelp - eller som i 1950'erne - hjelp til fri
rorc er afhngig af det arbejde og den indstilling socialrâd-

eren gør. Den oprørske klient buyer stadig ofte diagnosti-
-':e som vanskelig. Det er interessant at Se, at vii disse âr,

social diagnostik nrmer sig den borgerlige psykiatni
ogsâ overgâr til at besknive klienten med hovedsagelig
vgative termer - først langt senere fik vi øje for den
.esoucepápegende positive klientbesknivelse. Endelig er
e Pcktmedlemmer af enhver undenklasse - løsrevet fra sit
Uassemasssige sammenhng - som regel ydmyg, vant til at
Uoj hovedet og affinde sig med, hvad den kommer ,,fra

oven". Vore middel- og overklasseklienter har vi som
taktfuldt sparet for anamnese, diagnose m.v.
For den, der uden videre akcepterer det bestâende systeris
prmissen, vil det ogsa vme natunligt at kiassificere dec
person, der bringer sig i vanskelighedem og revoltere siod
systemet som ,,afvigende". Først nan man anerkender - eller
forstâr - systemets sociale og sygdomsskabende tendens og
først nar man erkender behandlingens pseudohumane o
klassebestemte karakter, magter man at vre dels resou:ce
pâkaldende og positiv dels solidanisk indenfor de giv is
rammer i forhold til klienten.
Caseworkmetndens klassekarakter ses kiarest i en artikel a
socialrádgiver Bep Reguer bragt i bladet oktober 1955.
Artiklen fremhver casework som en sanlig teknik, hvo:'
krves snlig uddannelse. I slutningen skrives: ,,Det vanske
lige ved at stille en koncis social diagnose em, at undg a
blande symptom, behandling og diagnose sammen. Ved et
huslejeproblem en den ikke betalte husleje et symptom p5
økonomiske vanskeligheder. Men diagnosen em ikke tilstraslc
kelig før vi kender arsagen til den danlige økonomi, 1-v
f.eks. patienten en en dárlig økonom, vil diagnosen bliue:
dârlig økonomi p.g.a. patientens manglende adminiscs
tionsevne forsterket ved sygdom". Ham vi stillet diagnore:
koncist, vil det nste skmidt - behandlingen blive tTie:e
konstruktiv. Denne patient vil vre darligt hjulpet, hvir v
f.eks. giver ham et legat og ikke mere. Lader man patienter
selv deltage i betalingen af husleje ved at henvise ham sel7 SU
at søge den, hvor han har ret til at fa den, sâledes at han fâv en
ti1strkkelig vejiedning i, hvorledes han skal basme rig aS 'U
han nste gang kunne kiare dette spørgsmal selv. Ydec1ie:e
ma socialrâdgiveren, hvis den er mulighed demfor, arbejde çS
at fonbedre hans administrationsevne, saledes at han ikke
igen kommer i uføre".
Hen ses den kiart individualiserede ,,indme brist" holdnieg P
denne eller bin klient. Antagelig en det meelle men i sit dyUeste
vmsen politiske problem lavtløn/høj husleje sprunget ove:
pa systemets prmisser kodes dette indict ,,socialt sygdoc s



Etik

I 1956 starter en davrende elev pa skolen - siden rekto1 co
Arhusskolen Ole Hermansen diskussionen om fagets etik.
Omend debatten indledes i meget affable toner ma dee
betragtes som vort fags første forsøg pa at tage vor samfurds
mssige placering op til overvejelse, fordi klientens moralske
rettigheder her buyer fremhvet. Etik var et forsigtig
ufarligt ord. Let at tolerere, men ogsâ sã luftigt, at vi ikke
kom dybere i debatten, der i sig selv ogsá indeholder kirnen 1
en politisk polarisering. Debatten om vort etiske ansvar kori
samtidig med udbyggelsen af nye arbejdsformer. Fain iliebe-
handlingen blev lanceret med socia1lge Helge Kjerns i Arhus
og Mødrehjlpsinstitutionerne som pionerer, I erkendeiss af
at mennesket ikke fungerer som et isoleret enkelttilfselde, k
sociale vanskeligheder alene skyldes eller afbødes ved indsats
overfor enkeltindividdet, indsâ vi, at man matte rette op
mrksomheden mod klientens omgivelser og søge at send
ikke alene personens socialt sygdomsskabende adfaerd og
forhold, men ogsâ omgivelsernes. Vi standsede lange og stk
vel med bistandsioven i hand endnu ved den gruppedaur es
om enkeltpersonen, der kaldes kernefamilien. Vort san:
fundssyn kunne udstrkkes til at inddrage familien evt,
institutionsbehandling den enkeltes primrgruppe. Herd.
kom vi og beskedent held med indsatsen i visse situationer og
negative resultater andre gange.
Men bade ved debatten om vor etik og ved udvid&se sf
mâlgrupperne for vor indsats standses vi af samfu ece
struktur. Erkendelsen heraf har vret sen. I et samfund sor
vort, fungerer bade socialsektor og sundhedsvaesen som
omend offentlige - sterkt isolerede enheder i samfundet,
Vort samfund optrder som et samfund med ulige vilká b
menneskene. Der er store indkomstforskelle og nogle indtse,
ter er sâ lave at de nsten automatisk giver sociale vanskelig
heder. Der er i vort samfund de private arbejdsgivere, de
leder og fordeler arbejdet. Boligmassen er uensartet og ofte a



va1itet, der hvad enten den fremtrder som slum eller
.ejhus1ejebyggeri - frembyder risiko for mistilpasning og
ygdom. Nogle mennesker har svrt sundhedstruende ar-

bedsforhold, tonen i visse dele af erhvervslivet er srdeles
a:toricasr, produktionsformerne prget af tempojag og per-
so nighedsodelggende foranstaitninger.

Lrngsfriheden er formelt tilstede, men i virkeligheden
orbeholdt ret fâ - nassten aidrig den sociale klient.

vorn social- og sundhedssektoren udgor en meget vsent-
del af statsapparatet og er de mest udgiftskrvende poster

fy hele befolkningen, er der aidrig givet den og dens
pe soiale magtbefojelser til pa klientens vegne at bryde md i
d'se strukturer og ndre dem til klientens fordel. Man har
or edt sig pa vor dygtighed og vor charme - vor evne til at

besuakke husvterter, arbejdsgivere, kreditorer - at appelere til
s sarnfundssind, der iovrigt bar vist sig strkt konjunk-

Lurbestemt. Magt til at skaffe en psykisk nedbrudt arbejdslos
bejde har vi aidrig fäet - magt til at stoppe menneskeode-

eggencle produktion ej helter.
I e vi er de gode viljers mnd og kvinder, der har lagt ârtiers
sIab og slid i at hja1pe vort klientel. Men hvis magteslosheden
;(pe erkendes - lappeskrdder funktionen - ma det fore os ud

fo-sog pa teoridannelser, der kan afbode den samme
agtesloshed. Det har vret fristende at lane fra andre

dhcioliner f.eks. fra psykiatri og klinisk psykologi - det bar
ve:et lettest at hente inspirationen fra andre lande, idet vi

ed disse fremmede teorier fik dem rykket ud af deres
ssemssige sammenhng. Pa den made kan man skabe sig
funktionsgrundlag og man kan ogsá med dygtighed og

csigl indenfor rammerne af systemet yde en vis assistance.
og ikke der, hvor det nâdelost er de samfundsmssige

o:Lold, forst og fremmest menneskets stilling i forhold til
:oduktionsapparatet, der skaber skaderne.

De e: en vanskelig erkendelse at ogsâ vort fag og yore
di: Pd onsni uligheder er underkastet produktionens former,
ledelsesforholdene pa arbejdsmarkedet, spekulationen pa
boligosarkedet, I tilspidsede situationer som f.eks. i krisepe-
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rioder kan erkendelsen blive nodvendig, da det ellers foec
i afmagten hvor socialrâdgiveren selv kommer til at fele e
lang rkke mistilpasningssymptomer. Jeg bar den hypotese,
at det netop er denne dualisme, der i perioder bar fort os iii
overdreven professionalisme. Ikke mindst i 1950'erne var det
god latin at betragte sit arbejde meget professionelt. Proble
merne matte ikke tages med hjem og man blev i koliege s
kreds ikke betragtet som en god râdgiver, hvis man erker dt

at det skete. Denne stramme professionalisme hinored
mâske ogsâ udbrud af gte harme og et socialt engagemeer
der sâvel i den private sfre som pa foreningsplan burde have
fort os ud i organiseret protest pa klientellets vegne. Antage-
hg bar vi i 1950'erne vret mere pavirket af den kolde krid
end det huskes idag, sâledes at politisk aktivitet ihvertfald
med en samfundskritisk hoidning var farhig eller ihvertfalc
uacceptabel. Fra mine forste aktive socialrâdgiver âr sidst i
50'erne erindrer jeg sâledes hverken diskussioner om politik
eller vor samfundsmssige placering uagtet jeg senere erfare
de at have samarbejdet med ldre kolleger, der tidhigerc
havde vret sâvel politisk aktive som engageret i rnodstarids-
bevgelsen.



I96O'erne
I Ljkonjunkturens begyndelse

1957 tog højkonjunkturen sit opsving. I et samfund afvor
u1tur skaber staten bl.a. via socialpolitikken det almene
L:C1ag for produktionen og det aimene grundlag for

rLejdskraftens reproduktion. Niveauet for dette samfunds-
issige grundlag ndres i takt med udviklingen - save! den
C :nisk-videnskabelige som konjunkturudviklingen. I høj-

njuikturperioder vii dette niveau højnes og dette vii som
oest støttes af sâvel erhvervsliv som lønmodtagere og disses
c ikske partier, idet begge grupper ma stille krav til

s Tifundet om stedse mere samfundsmssige og stedse
o:bedrede reproduktionsmuligheder.
ete afspejles kiart i social- og uddannelsespolitik. Mens
Tkonjunkturens socialpolitiske foranstaitninger sigter pa

eorrgelsen af brede masser ramt af reproduktionssvigt, pa
op:etholdelse af hjemmemarkedforbruget og politisk ,,ro og
oden", har højkonjunkturens socialpolitik andre forudst-

uge:. Højkonj unkturen karakteriseres af investering, høj-
c1se af produktionsapparatet og høi beskftigeise forenet
ed et højt uddannelsesmssigt niveau hos arbejdskraften.
hvervslivet stiller derfor krav om, at det størst mulige antal

ia.arbejdere buyer til râdighed for arbejdsmarkedet og at
eres uddannelse og sociale vilkàr har et sâdant niveau, at

eoejdskraften kan imødekomme de krav produktionens nye
o:Ter stiller. Arbejdskraften buyer samtidig i stand til at

fo:Lnje kravene om løn og bedre arbejdsvilkâr. Dette kan
ni dfore at erhvervslivet søger at inddrage nye befolknings-

uper i produktionssfren - dârligere organiseret, mindre
ei'uvante og derfor mindre krvende.

ojkonjuknturperiode vii derfor tit medføre krav om bl.a.
Tindret socialpolitik.

Den hidtidige socialpolitik der bestod i en udbygning af
1930'ernes krisereform, viste sig derfor hurtig sorn gauske
uanvendeiig i en højkonjunkturperiode.
Der biev behov for en aktiv, opsøgende socialpo!itik, de
kunne satse pa marginaigrupperne og den hen opbeva ede
potentielie arbejdskraft. Med dette formal for øje ses alleede
tidiigt en lang rekke socialpolitiske initiativer,
1956 skabtes forbedrede muligheder for udvidet hjre!p i.m.a.
den gamle forsorgsiov og i 1960 skabtes revaiideringsiove
netop med det sigte at uddanne, omskole optrne hidtil
uproduktiv arbejdskraft overladt tii passiv forsørgelse. E
stort socialt system biev opbygget med iandsdaskkende
revahderingscentre og en forpligteise overfor det offentlige ci
at tilbyde den handicappede arbejdskraft en vis fortrinsad
gang. Typisk for vort samfunds struktur en, at denne
forpligteise ikke paiagdes det private arbejdsmarked, ove:fo
hvilket man blot planiagde en charmeoffensiv, der skalle
udføres af en rkke smilende arbejdskonsuienter me for
modede gode overtaielsesevner. Under den høje beskasftigei
se sporedes dog ogsá i det private erhvervsliv en vis ,,socie
forstaelse".
1964 kom den nye by om børne- og ungdomsforsorg, hvo
socialpolitikkens familiesyn befstedes saledes at den freuio-
ver kunne investeres betydehgt mere i familiens reprocuk
tionsmuiigheder.
Midt i 1960'erne udbyggedes daginstitutionerne til fnigere se
af den kvindelige arbejdskraft og endelig âbnede fremmed
lovgivningen i 1960-ernes siutning for importen a ufe:
iandsk dariigt stiliet arbejdskraft.
Alie disse lovinitiativer matte dog bygge pa de forasldede ov
fra 1930'erne og hele det sociale apparat kom derfo til a
fremstâ som ganske kaotisk og meget bureaukratisk.
11964 nedsatte et enigt folketing derfor en socialreformkon:
mision, der primrt skulie omstruktunene det sociale system.
I vort fag føites et klart behov for fonenkling, forbedning or
omstrukturering af det system, vi betjente os af. Eetc
modsvaredes af et behov i den brede befolkning og i dci

2



sociale klientel for mindre bureaukrati, frre offentlige
kontorer og bedre, mere retfrdig hjlp.
Den gamle kategorikløvning og ársagsbestemte hjlp i m.a.
forsorgsloven gay en lang rkke skvheder, som klientellet
ikke forstbd og som vi ikke var i stand til at forkiare. Vort fag
gik derfor positivt mi socialreformdrøftelserne, men fik kun
singe indflydelse pa kommisionens arbejde, sâledes fik vor
fagforening ikke selvstndig reprsentation i kommisionen.
Ekdfra ganske overfiadiske betragtninger passede de nye
socialpolitiske krav dog som hand i handske til vort fag; idet
udviklingen netop gik mod den højt individualiserede -
terapeutisk betonede - rádgivning. I forsøget pa at bedre
reproduktionsbetingelserne for de grupper der tilhørte den
sk kaidte , ,restfattigdom", motivere handicappede og socialt
mistilpassede individer til deltagelse i arbejdslivet var der
behov for en intensiv, opsøgende, resocialiserende social
indsats og vor uddannelse havde netop i de senere âr i stadig
hojere grad specialiseret sig pa disse felter.
Vort fags forsøg pa at udforme en teori og metode for socialt
arbejde intensiveredes derfor i disse âr, hvor disciplinen blev
selvstsendig pa skolernes undervisningsplan og en lang rkke
faglitteratur dukker op.
Sorn eksempel skal nvnes Helen Harris Pealman ,,Social
casework" , Inger Pedersen Davis , ,Socialrâdgivning-Teori
og metodik" fra 1964. I vort daglige arbejde mrkede vi
befrielsen ved at vre fri for arbejdsløshedsproblemerne, de
manglende daginstitutionspiadser og vi mrkede en vis
lysning i boligsituationen omend vi her allerede tidligt øjnede
de problemer som ,,betonslum" og ,,højhusleje" senere skulle
rnedfare.
I det intensive râdgivningsarbejde med et hidtidigt uproduk-
tivt underproletariat blev der stillet store krav til viden og
rhdgivningsteknik, hvilket fremgâr klart af diskussionerne i
Iagbladet.
Samtidig mrkede vi ogsâ stigende akcept af vort fag og det
frensgâr kiart af vor interne debat, at vi havde høje forvent-
ninger til den nyc socialreform, der var under udarbejdelse.

Det gamle retssystems stive økonomiske grnser og forsorgs
lovens omtalte kategoriklovning var ogsá en klar klods om
benet. ønsket om nye og bedre økonomiske hjipeformer
som brere af og supplement til rãdgivning og motivation
gjorde os antagelig ret ukritiske overfor nyc politiske krav om
en fornyelse af skønsprincippet. Den sâkaldte behovsbestem
te hjlp kom pa dagsordenen og vi godtog ret hurtigt tanken,
netop fordi den i sin ydre form kan virke progressiv og give
den enkelte socialradgiver hab om effektiv, individuel økonm
misk hjlp til den enkelte klient.
Vi magtede her nppe den samfundsmssige analyse afdisse
forsøg pa at føre udbetalingen af sociale ydelser tilbage til
førtidige former. Her skal dog siges, at vi i l96Oerne hun
havde ringe støtte af den etablerede fagbevgelse, der stik
mod tidligere traditioner i høj grad glemte at tage del i den
socialpolitiske debat optaget som man var af løn- og
arbejdskampen.
Vort fags ønske om at fâ den individuelle klientbehandling
md som et led i socialpolitikkens foranstaitninger bar
egentlig frugt ved udsendelden af socialreformkommisionens
2. betnkning, hvor man beskftiger sig ret udførligt med
râdgivningens ivrksttelse og udforelse og understreger
dens betydning som led i hele det sociale forsorgsapparat.
betnkningen lgger sig dog ikke fast pa radgivningens
karakter endsige pa teori og metode. Desvasrre rnedforte
folketingsdebatterne om socialreformens genii emforelse
hverken en anerkendelse af socialrâdgiveruddannelsen som
den grundlggende sociale teoretiske uddannelse eller en
statsautorisation af vort fag. Dette fik som bekendt alvorlige
følger for yore ansttelsesforhold og beskftigelsesgrad.
Fagforeningspolitisk ma det antagelig af eftertiden vurderes
som en for efterladende politik i en iøvrigt for faget
blomstrende og gunstig periode. Det kan antages, at netop
6Oernes sociale klientel - de socialt svage margunalgarupper
var srdeles velegnede objekter for den individulle rádgiv-
fling og den stotte, der kunne ydes dem pa vejene ud pa et
arbejdskrafthigende arbejdsmarked, men samtidig sâs ten-
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ce:1sen til, at netop deres nre tilknytning til det sociale
system pa baggrund af den høje beskftige1se, den stigende
7estand og den fremvoksende forbrugermentalitet - stemp-
ede dem som et nyt underproletariat. Samfundets ideologi-

s1:e hoidning til dem og vor egen kiassehoidning, der fik prg
a manglende solidaritet kom kiart til udtryk, da vi pâtrykte
dam diagnosen ,,sociale tabere" - en termonologi der ikke
-idebasrer andet reelt, end at de ikke var i stand til at slge

ceres arbejdskraft til sâ høj en pris, at de kunne kiare sig i det
Iieindelige ve1standsrs. For at blive i vort yndlingssprog
Cjci vi her en stor befolkningsgruppe et socialt traume

IIer en k1assemssig placering i det samfundsmssige hiera-
s, her i selve gruppen gay dyb hâbløshed og følelse af
irindrevasrd og nu i lavkonjunkturen har givet anledning til
eaktionaere stemninger i den bedre stillede del af
efo1kningen.
/or faglige medvirken i denne sociale sortering, muligheden

at pàfore en klient eller dennes familie ,,taberdiagnosen"
-nâ iovrigt stte spørgsmâlstegn ved det forsvarlige i det altid
efterlyste opsøgende arbejde, idet netop denne fastlâsen i en
hlientrolle antagelig er sâ socialt stigmatiserende, at det
L nderminerer, hvad der kan vindes ved professionel râdgiv-
nlng og behandling. Det kunne her blive aktuelt at søge at

olde en klient uden for det sociale system for ikke yderligere
a cementere en vanskelig samfundsmssig placering med
cârIige fremtidsudsigter.
iforberedelsen af socialreformen og den forventede etable-
sing af et udbygget kommunalt râdgivningssystem bl.a. den
ãbne râdgivning gay forventninger om et stigende behov for
uddannede og videreuddannede socialrâdgivere, hvilket som
omt alt senere gay sig udsiag i udbygning af uddannelseska-
eaciteten og mulighed for videreuddannelse.
Den livlige sociale debat i l96Oerne og den medvind faget fik
gay os ogsá krfter til at søge nye veje og nye virkeformer.

Community organization

Allerede omkring 1964 begyndte vort fag at beskaeftig si
med community organization. Vi diskuterede one a
forskellige samfundsmssige niveauer kunne deltage p1a
lgning, styring og adminsitration dels af det bestâencs
system og dels ved omstrukturering og udbygning hersf,
Herunder diskureres en mere hensigtsmassig anvendeFe a
so cialsektoren og sundhedsvsenets resourcer.
Dette er en meget interessant debat. Der var og er sadig
ingen tvivl om at de forhándenvrende resourcer indenfo
disse store offentlige sektorer kan anvendes mere effektivt og
der er ingen tvivl om at netop vort fags udøvere kollel:tiv
sidder inde med en ganske betydelig erfaring og viden he:c c
Debatten er i øjeblikket farlig, fordi der i den er inbehol
ønsket om nedskring og indskrnkning, mens der i f Oe
ne var mulighed for udbygning. Desvrre lod V Os 1ge
tiltrkke af debatten og systemerne fra andre lande, i
den politiske opbygning er ganske anderledes end i Danr
- vi overtog et idest, der var vanskeligt at overføre pa he
administration og at anvende inden for det danske for A
ningsretlige system. Derfor blev ideerne herone no
teoretiske og for tomme, uden mulighed for at fremsssi
forslag til konkrete initiativer. De reelle danske muligi of -
ligger i politisk arbejde i kommunalbestyrelserne i folkeIi
bevgelse, sygdomsbekmpende foreninger, amtsrádsarbej
det og i medvirken i en rkke folkelige aktiviteter for at shs
bedre levevilkâr.
Styret som det danske sociale apparat er afembedsrns c
jurister, har vi endnu ikke muligheder for pa det admLhst -
tive plan i serligt omfang at blive medtaget ved planlasgei i
og i styring af resourcerne som f.eks. visse amerikansof
socialarbejdere, uagtet vi hertil givet yule kunne byde pa bans
indsigt erfaring og viden om de folkelige ønsker og mfL Vo
politiske tilbageholdenhed - vor angst for at politisere gjoof-
det vanskeligt at omstte debatten om community orgaai:n-



o-i til en konstruktiv arbejdsform pa basis af danske
orho1d,

rskning
96Oerne gjorde det aktuelt for vort fag at deltage i social-

skning. Oprettelse af Socialforskningsinstituttet gjorde
ce te realistisk, omend denne forskning fra begyndelsen blev
ledet og tilrettelagt af akademisk uddannet personale. Det
va mere end rimeligt - og relevant for vort klientel - at
ienlede opmerksomheden pa vor egnethed, vor viden og
eraring, men det har vist sig vanskeligt at komme igennem
herved ihvertfald at skaffe virkelig indflydelse pa forsknin-
gen. I perioder trivedes i vort fag en vis snobbisme omkring
ciette at forske. Der er grund til at beskftige sig en smule med
cort fags opfattelse af prestigegivende arbejde.
gom de grundigst uddannede socialarbejdere vii vi med rette

unne finde os egnet sâvel tilforskningsarbejde som hojtkva-
%ceret socialt arbejde iøvrigt. I vor higen efter deltageise

ieri har vi af og til glemt den brede befoiknings krav og
ib:ventninger. Dette hnger antagelig sammen med ide-
g:undlaget for dansk social forsorg. Vor socialpolitik hviier
3tadig pa et libeeralistisk grundlag eller rettere menneskesyn.
hovedformãlet er ofte at gribe md, nâr nøden buyer for
injenfaldende - sj1dnere at hojne underkiassens sociale
vilkâr generelt. Gennemsnitsarbejderen ramt af sociale begi-
zenheder bar ringere mulighed for at fa hj1p til f.eks.
Lornenes uddannelse, hvis det er sunde, ikke problemfrem-
bydende born, hvorimod der inden for de ret beskedne
nsourcer kan ydes en betydelig assistance bade økonomisk
og rãdgivningsmssigt, hvis der er alvorlige tilpasningspro-
S cmer, Der investeres ofte utroligt i det ekstreme. Det kan
hcke varre vort fags opgave at foretage en politisk priorrite-

ig af opgaverne. Det ma varre op til os at dokumentere de
socale behov i samfundet - politikerne ma prioritere i det

omfang det skønnes nødvendigt. Men vort fag bar i ooge
grad selv vret underlagt denne socialhberalistiske aoke
gang, saledes at det har vret prestigegivende at beskrchige
sig med det ekstreme. Det har vret interessantere at vare
med i behandlingsarbejdet pa et psykiatrisk hospital end ai
ordne invalidepension pa et somatisk. Det var ,,finere" a slh
sine folder pa et behandhngshjem for psykotiske born end ai
fungere pa et normait bornehjem.
Dette kunne se ud som en detaije, men efter mm vurde:ing
har det medfort, at megen af vor kostbare tid bar varre
anvendt til srtiifldene, mens den almindelige solide betje
fling af underkiassen bar vret forsomt. Der bar altid varre.
mindst tid til den almindelige arbejder med et dagligdags
problem.
Nar jeg understreger det, er det fordi det er en problemsti
ling, der gang pa gang trffes pa politiske moder ude i
befolkningen og jeg tor vove den pastand, at vor faglige
adfrd pa dette omrade har vret medvirkende til de senece
ars stigende reaktionre modvilje mod det sociale syst rn.
idet en stor befolkningsgruppe synes, at de bar betalL 0.
betait over skatterne og faet stene for brod.
Det ma forstas i lyset af samfundets generelle holdning S
sociale problemer og til vor srlige forkrlighed for mdi /
dualisering, behandling og terapeutisk betonet arbejde.
Denne tendens sâs tydeligt i vor forenings politik omkrinf
børne- og ungdomsforsorgsloven 1964, der betod opretels
af familieradgivning til familier med born. Der var pa best-
tidspunkt mangel pa socialradgivere og vi akcepterede en
mdrs. uddannelse som famihevejieder samtidig med as
understregede, at vi var sa højt kvalificerede, at vi yule 'se:e
bedst egnet i ledende stiilinger, som supervisorer m,v. Dets
var en ret skbnessvanger faglig politik, der abnede fo:
rkke ukyalificerede prstationer pa det sociale omrhde og
hermed for risikoen for i løbet af en hrraekke at shabe
modvilje mod udøvere af socialt arbejde. Glistrups fo sla3
om uuddannede, velddige socialvagter er en helt igennern
afskyelig og reaktionr tanke, men det er en smule selvransa

fl
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,e se vard at overveje, hvorledes sâdanne tanker kan vinde
lyd i en befolkning, der dog gennem 4 artier har haft

-c gang til kvalificeret socialrâdgivning.

nyefattigdom
evom det er moderne, er det dog en efterrationalisering at
akke om de lyse tider i l96Oerne. Ogsâ i dette ârti var der
oce sociale pro blemer og gennem1ser man vort fagblad vii
an se stadige protester mod sociale nedskringer. Andssva-

georsorgen blev svrert beskâret allerede i l96Oerne, hvor man
e benyttede højkonjunkturen til at gennemføre 1959-

ovcn. Boligforliget 1966 betød en betydelig fordyrelse pa
boligmarkedet og pensionernes rea1vrdi udhuledes i stadig
urtigere tempo p.g.a. inflationens vkst. Ailigevel ma vi
onkludere, at vi i l96Oerne havde muligheder, der ikke

Thdes idag og der er grund til at øve en vis selvkritik af den
iuâde vi administrerede højkonjunkturârene pa.
\/isse samfundsmssige problemer kunne dog ikke overskues
hnjkonjunkturens begyndeise.
lierfor kan hverken vort fag elier den pa mange máder
ii 3iouare so cialreformkommision kiandres.
lien høje beskaftige1se - den stigende veistand afhjaip
lilsyiieladende en rkke af de traditioneile, kiassebestemte
eksistensproblemer. Der blev bygget nye boliger og den

striktive boligpolitik ndrede sig. Sâvei forskere, sociairãd-
g1vee og dansk fagbevgeise sà ikke umiddelbart de skader,
so -n det senere viste sig, at højkonjunkturen medførte. Vi
uiente at kunne udrydde fattigdommen og fik meget sent oje
o ,,den nyc fattigdom". Vi kender den nu som bade materiel

og ändelig.
1 ije produktionsformer med stigende krav til produktivitet,
ied tempostigning og ny teknik pâførte os en lang rkke

arbejdsskader, der viste sig som erhvervssygdomme, stress,
silgende ulykkestal, misbrug af psykofamica, lidelser i bev-
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geapparatet-skader først i begyndeisen af l97Oerne sds
statistikkerne som stigning i antallet af pensionsansøgnLge
og fordyrelse af sundhedssektoren. Kvindernes ankomst p
arbejdsmarkedet til det mest monotone og dâriigst lronrede
arbejde, gay sig udsiag i nyc former for mistiipasni1g
børnegruppen og en konfliktskabende ndring i den hldlidli
ge fami1iestruktur-ndringer der bar bade positive og
negative sider, men som fremtradte som probiemskabende.
parceihusslummet og bag dc dyre gardinarrangementer
højhuslejebyggeriet trivedes terminsrdse1 og afbeta1ingsau
mod som aidrig før. Over det hele kom til at hvile en generel
angst for ikke at følge med i rset - for at blive taber, 3et
vrste man kan bhve i det danske samfund, der bruge
materielle vcrdier som malestok, er en fiasko. Pro1etariate
var ude for en strk middelstandspavirkning og mistede
veistandsbøigen den ldgamle føielse af sohdarisk afsavn og
fl1es nød. Kuiturpolitisk formaede samfundet ikke ac gi1&
de nyc leveformer en almen kulturel baggrund og
forbrugerismen medførte en ándelig fattigdom, som nile
socialrâdgivere kender fra klientellet. Langt større grunpe
end man havde forestillet sig blev i stadig yngre alder udstocli
af produktionssystemet og overladt til rehabilitering &le
forsørgelse i det sociale system. Under parolen om a
,,komme hinanden ved" blev menneskene stadig mere
fremmedgjorte overfor hinanden og 6Oernes lyse tanke: o
stigende integration af handicappede og afvigende blev
istedet til en segregation. Vi indsnrevrede i disse 6
normalitetsbegrebet og ndrede den menneskelige verdi n-
ling i takt med produktivitetens stigning og nyc former, Dc.
mest udsatte del af proletariatet magtede ikke denne
udvikling og restfattigdommen - som vi drømte o:r r -
udrydde - steg omend med andre mistilpasningssympco ii
og andre fattigdomsstigma.
Hertil kommer en stadig stigende generel angst i befolliuliv-
gen. Den teknisk-videnskabelige revolution skabte nyc ro-
duktionsformer i hastigt tempo, viden af igar er foraudel i
mogen. Politiske indgreb finder sted med stigende hastig cli



g kan ikke overses eller forebygges i menneskets dagligdag.
gsten for forurening, forkert ernring, sygdomsvoldende

rbejdsformer pâvirker hele befolkningen og giver diffuse
ngstsyrnptomer og en følelse af at ,,leve forkert" Sundheds-

o Dlysning og sygdomsbekmpe1se er ogsà individualiseret og
kaka1der i sit vsen ofte skyld og angst. Fordommene mod
osykiske sygdomme, skaber i den stressede hverdag en lang
rskke pseudosomatiske sygdomme som sundheds- og social-

se Isto star hj relpeløse overfor.
Man kan ikke bebrejde hverken socialreformkommision eller
3ocialrâdgiverfaget, at vi ikke formâede at analysere disse
p ob1emer i tide. Men man kan overveje om vort fag ikke -
sedet for hektisk at søge at blive godtaget til traditionel
ocskning se1vstndigt skulle søge at forske i og analysere de

11 en hver tid geldende produktionsforhold og samfunds-
sssessige foranstaltninger, der far indflydelse pa menneskene
og derned søge at bevise hvilke ndringer eller modforan-
sa1ininger, der er nødvendige for virkeligt at forebygge disse
samfundsskabte skader - skader der ikke har chance for at
lsdres ved individuel râdgivning, men kun ved samfunds-
mressige ndringer save! i basis som i overbygning. Som ved
agets start, overrumples vi ofte uforberedt af problemerne

og sornnser til at stâ hj1peløse overfor dem, fordi vi ikke
eryender deres dybeste ãrsag - en forstàelse, der ogsá kun er
tiiulig, hvis vi erkender vort fags samfundsmssige placering
og vor egen rolle i samfundsmekanismen. Derimod kan det
bebrejdes bade socialreform og danske socialrádgivere, at vii
l96Oerne sit blindt troende pit det krisefri samfund. Selvuden
olitisk engagement, burde socialritdgivere vret sit velud-

cacnede i nationaløkonomi og i et kapitalistisk samfunds
suuktur, at man var vidende om at hverken cykliske kriser

le: strukturkriser kunne undgits. Krisen flu lrer os meget
ocrors, men skrerper ogsit behovet for at tilpasse teori og

ecode til dansk virkelighed og forlade en ideologi, der ikke
osvarer klientellets reelle behov.

1970'erne
Stigende polarisering

I slutningen af l96Oerne og begyndelsen af l97Oerne opieiede
samfundet en vis politisk polarisering. Der var en scseck
antiautoritr bølge, der bl.a. gavsigudslagi ,,ungdornsopro
ret", som ogsit satte yore uddannelsesformer til debat
Man fik indledt samarbejde mellem progressive akade-nikece
og arbejdere, man begyridte at undersøge og kommentere :e
før omtalte højkonjunktursymptomer.
EF debatten tog sin begyndelse og førte ogsit vor forening ud I
sin allerførste egentlige politiske stillingtagen - nemlig cc
til EF, der gay diskussion ikke a!ene om betimeligheden ci
dette flej, men ogsit om vi overhovedet i vor fagforeurip
skulle tage po!itiske standpunkter - en sund debat, de
fjernede de sidste rester af modvi!je mod en egentlig fagfoe
ningsfunktion.
Pit mange mitder var disse itr positive for vort fag. Vi navd
høj beskftigelse og sit med optimisme hen til vor kornrnende
rolle i det eenstrengede system ved socia!reformens gennenu
føre!se. Uddannelseskapacitet og organisationsprocent s teg
faget var i fremdrift og vi anede ikke komnience ass
problemer. Alligevel kom samfundets a!mene polarisesing
disse itr ogsit til at spille en ideologisk rolle for yost fag
hvi!ket ses tydeligt i vort fagb!ad. Det er i disse itr vi indledes
debatten om vor samfundsmssige placering, her disl:utere:
vi for første gang ,,lappeskrdderi" og tager en
analyse af yore hidtidige funktioner. Debatten kom dog sc
sent, at det ikke fik indflydelse pit socialreformens endlig
gennemførelse og vi prgedes stadig af en vis ,,pnhed" deL
var ikke ,,socia!ritdgiveren" derlagde for med debatskabend=
og provokerende artikier.
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11, :vkonjunktur

1ec deite arndrede sig. Fra 1973 satte krisetegnene md i vort
rii nd. Arbejdsløsheden steg med rekordfart. Den sociale

o:Le:dng og uds tødningen af de svage grupper i produktions-
'se viet accelererede voldsomt. Hvor vi før i socialsektoren
u we tilpasse visse samspilsramte individer til arbejdsmar-
ciet, fik systemet flu overladt mennesker selv med meget

u rdne skader. Samtidig gennemførtes socialreformen.
J ow de givne omstasndigheder matte dette give pro blemer.
du i skitseret var l96Oernes socialreform opbygget med sigte

shabi1itering af marginaigrupperne, sâledes at størstede-
af befolkningen var aktiviseret pa et arbejdskrafthung-

w de arbejdsmarked. Dette var i høj grad lykkedes. Dan-
:w var t.eks. i 1975 det EFland, hvor den højeste procent af
uc olkningen var erhvervsaktiv og pensionsalderen var høj.
I / bedre behovsbestemte ydelser og et intensivt râdgiv-

gs og behandlingssystem med opsøgende funktion satse-
e eformen pa at imødekomme disse højkonjunkturbehov.

socialreformens love ikke mindst bestandsioven var
cdwmet som rammelove, der gjorde indsnvring af by-

sdlaget rnuligt.
- symptomerne med arbejdsløshed og forsørgelsespro-

cc ogedes af de omtalte højkonjunkturskader forst og
ninsest de tidlige og alvorlige nedslidningssymptomer. De

yupper, der udstødtes fra arbejdsmarkedet ved krisen var
fr - og fremmest de før omtalte marginaigrupper, kvinder-
C. fccmmedarbejderne, de handicappede og afvigerne. Sam-

ir ses en kiar tendens til at den yngre, men ikke helt unge
- iwalificerede arbejdskraft foretrkkes, mens de eldre og
• 1 cit unge ufag1rte udstødes. Revalideringssystemet viste

i tegn pa sammenbrud. Dernst blev det opsøgende
3ejde en illusion og senest druknede muligheden for den
ccsive, individuelle rãdgivningfordi samfundet ikke havde

bu. oc for denne indsats og derfor indskrnkede personalets
ic smasssige muligheder.

Mens socialreformens love, først og fremmest bistandslovec
var lavet sâ snedigt, at mâlstningen med konjunkture:ne
kunne endres fra en aktiviserende, opsøgende forsocg I
opbevaring. Samtidig betød samfundets politiske udvikliog
(Fremskridtsbevge1se m.v.) at ogsâ hidtidige velegnede
opbevaringsformer forringedes, hi. a. indskrasnkedes adgac-
gen tib invabidepension betydeligt. I disse âr gennemfortes
ogsâ den sâkaldte byrdefordelingsreform, hvor mangs af
samfundets udgifter ikke mindst de sociale flyttedes fra dc
progressive statsskatter til de proportionale kommuneskat-
ter. Kommunerne fik som i enevldens dage et økononsisa
forsørgelsesmssigt ansvar og muligheden for at skre ned -
muligheder som mange kommunalpobitikere bar Pelt sip
presset tib at udnytte p.g.a. de omtabte reaktionasre politiske
strømninger.
Denne udvikbing var katastrofal for vort fag, der havde
speciabiseret sig iog vundet anerkendebse for den individuelle,
højtudvikbede kbientbehandiing - en resocialiserende indsats
der blev overflødig med et arbejdsmarked, der igen udeluk-
kende var den krsne købers marked. Opbevaringsydelser op
skrankeekspedition var samfundsøkonomisk tilstrackkeLg I
og dette var katastrofalt for vort fag - dels fordi ce
overflødiggjorde os dels fordi seive fremgangsmáden person-
ligt er uudholdeiig for den enkeite ansvarsbevidste op
vebuddannede sociabrâdgiver. Men dette var ikke problemet
alene. Vi bbev selv ramt af vor tiipasningsideologi vo
mangeârige individualisering af klientens problem. Store clefr
af vort kbientei har nemlig annammet denne middeistandside-
obogi om at social mistilpasning først og fremmest skyic w
individdets egne brist og fejb. F. eks, gør mange a d=
arbejdsløse bedigheden til et individuebt problem sons de f a -
skyldfølelse over.
Denne individualisering af problemerne, gør dem ubasc1ig
og i socialrádgivningen opbever vi, at tilstanden kun paces
tábebig, hvis vi - lige modsat hidtidigt virke - kan fâ den enk&te
kbient tib at forstâ, at det ikke er et individuelt, men
samfundsskabt problem.
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L g1cdte at fà kvalme over os selv og matte angst erkende
eter vor mening dârligere uddannet, systemorienteret

v unalt personale dels bedre psykisk stod for presset og
1s Lart blev foretrukket af de offentlige arbejdsgivere, der

efflbedstnnds sdvan1ige ,,neutralitet" lettere end os
o sod at imødekomme statsapparats og erhvervslivs umid-

:e politiske interesser.
1 idig blev vi selv som et knusende slag ramt afarbejdsløs-

c. eavouering og star med eet af landets højeste arbejds-
r saI og en rkke nyuddannede kolleger, der med stor

• c egeld bekymret ma se deres erhvervsmssige fremtid i
e ie.

b ter i vor forening og i vort fagblad blev selvfølgelig og
•dig us dornineret heraf og en radikalisering blev følgen.
e s bragte os omgâende ud i samme risiko som pdagoger-

eoJg at blive anset for en besvr1ig, samfundskritisk
spe dug.
t SLO:C afsluttende spørgsmâl bliver sâ: Var det arbejder-

sns, proletariatets forringede vilkãr, der radikaliserede
Jer var det vor egen proletarisering? Jeg tror det sidste. I
'O ârs historic bar vi pa godt og ondt levet med

dekIassens underprivilegerede forhold. Men erkendelsen
rI selv er en almindelig lønarbejdergruppe underkastet

rn njio ctursvingninger og politiske strømninger, fik os til at
ge vor samfundsmssige placering op til debat, kritik og
od'oanstaltninger. Dette er ikke odiøst og svarer til

se erfaringer om samfundsmssig bevidsthed og kiasse-
c dfi s forstáelse af egen situation. Ogsâ ,,de pne pigers"

1' 1art, at det dybest set er produktionsforholdene, der
oomner arbejds- og eksistensvilkár og at ingen grupper i

:usfu udet er unddraget det økonomiske hieraki.
liar vret hensigtsmssigt. Vi fremtrder nu som en

uridskritisk, aktiv gruppe, der i stigende grad bliver ma!
oudgheder bevidst og i stigende grad erkender, hvor

hfa1ler og modstandere findes.

uddannelsen

Dette skal ikke vre et skrift om socialrâdgiveruddannelsens
fortid og fremtid alene fordi jeg ikke er srlig vidende :
omrádet. Derfor blot et kort generelt rids af udviklingens
forløb, der svarer til fagets øvrige udvikling samt omtale af
nogle specifikke problemer nemlig vor rekruttering og vo:
kønsrollemønster.
Uddannelsen til socialradgiver blev etableret 1937 som et I
ârs kursus. Første hold var frdigt 1938. Behovet for en
egentlig social uddannelse var da understreget af svanger-
skabskommisionen og af forskellige hospitalsafdelingeo
Mødrehjlpsloven af 1939 stadfstede som nvnt, at rádgiv
ningsarbejde skulle udfores af uddannet personale. I 1941 fIt
skolen statsstøtte og i 1942 blev uddannelsen gjort 2-ârig
àrs forpraktik var pâkrvet. 1962 kom der en ry
studieordning, der gjorde uddannelsen 3-arig rued den
eetarige praktik midt i uddannelsen. Skolen i Københavi
blev omdøbt til Den Sociale Højskole og henlagt unde
socialministeriet. Den nyc studieordning prioriterede i hojere
grad end tidligere de fag, der specielt sigtede pa at kvalifece:e
de studerende til klientarbejdet - det nyc fag ,,socialrádgiv
fling" kom til at omfatte 300 ud af 1900 undervisningstinie
Teoriundervisningen øgedes samtidig med 700 timer a
1200-1900.
1957 oprettedes sko!en i Arhus, 1968 skolen i Odense, 1970
skolen i Esbjerg, 1971 sko!en i Alborg. Uddanne!seskapacite
ten udvidedes sâ!edes kraftigt i arene før socia!teformess
gennemføre!se udfra ønsket om, at det eenstrengede syste 7L
sku!le betjenes af veluddannet og relevant uddannet



o'ae,
cc:ibe 1975 blev der afgivet beteenkning om socionomud-
ne sen ved Alborg og Roskilde universitetscentre. Disse

c cinelser er flu realitet omend man fra den offentlige de-
keide: de mange vanskeligheder, der politisk er skabt for
samfundsvidenskabelige uddannelser ved disse universi-

sceitre. De første socionomer er frdiguddannede og en
he:af har fact stillinger.

J :o ic grunduddannelserne har de sociale skoler i høj grad
f rnsvaret for videreuddannelse sâvel af socialrádgivere

ar det personale i den sociale sektor. Maj 1963 afgav
- - s: Gocialrãdgiverforening betnkning om videreuddan-

hels i form af kortvarige suppleringskurser og dels som
til en eetârig efteruddannelse. Det første 1-árige

eddanne1seskursus afholdtes i 1968 ved skolen i
me ::avn. Her foregâr stadig den eetârige videreuddannel-

I irenes løb er der dog afholdt en lang rkke kortere
bade for socialrádgivere og for kommunalt ansat

• c1a1e, Skolen i København varetog en overgang
evejlederuddannelsen, ligesom en rakke andre special-

aver er Iøst. I erkendelse af praktikkens uddanne1sesms-
: netydning bar der siden 1960/61 vret afholdt

.sktiLJaererkurser ved skolerne og der har gennem árene
iivlig debat med praktiklrerne om praktikkens forløb
ahtik1arernes samarbejde med skolerne og tilknytnin-

riellem den teoretiske og praktiske undervisning - et
is &igt omráde, idet vekselvirkningen mellem teori og
ksis i sig selv indeholder en rkke modsigelser og
se11ige udviklingsforløb. Arbejdspresset vanskeliggør

o e practjk1arernes mulighed for at skaffe sig den fornødne
s iii den enkelte praktikant dels til løbende at stte sig

i c en teoretiske udvikling, hvor ndringer ofte foregâr
hojere hastighed end i hverdagslivet. De studerende har
gelig ofte fnlt praktikken banal og fantasiles i forhold til

o:etiske uddannelse - samtidig har praktik1rerne
cfte følt, at praktikanterne kom ud i hverdagen med

-: o-nstyltede og indvikledeproblemstillinger-personlighar

jeg som praktik1rer ofte følt, at praktikanterne mi me1lei:
havde et mesten angstfyldt urealistisk forhold til fnomenet
,,den sociale klient". Det vil fortsat vre en krvende opga/e
at sørge for den rigtige vekselvirkning mellem teori og
praksis, men skolerne har gjort en stor indsats for at skabe bet
fornødne samarbejde.
Dc kortere videreuddannelser i l96Oerne var i høj gad
prget af behandlingsideologien, mens kurserne undef og
efter socialreformens gennemfcirelse i højere grad hu
beskftiget sig dels med det nyc lovgrundlag og dels med iye
samarbejdsstrukturer.
Dc sociale skoler bar i ârenes løb vret ret urolige
arbejdspladser med høj udskiftning af personalet. Lere-
krfterne har i høj grad vret baseret pa timelarere specielt i
de akademiske fag, mens undervisningen i socialrâdgivning i
stigende grad er blevet varetaget af socialrãdgiverne selv i en
rkke faste stillinger. Der har i perioder vret modsigesr
mellem de fortrinsvis akademisk uddannede time1rere og
det fast ansatte personale, hvilket antagelig er udsprunges a
vor kamp for at fa socialrâdgivningens teori og rnetode
anerkendt som et se1vstndigt fag pa linje med f,eks. medicin
og jura - en kamp, der periodisk har ført os ud i en vis
pseudovidenskabelighed for at skaffe os eksistensberettigeh
Se. Sâ ungt vort fag er, kan dette dog antagelig vurderes sorn
en slags ,,børnesygdomme", der formentlig er oversiae.
netop fordi faget som helhed bar fact en kiarere fornemrn&n
af den samfundsmssige placering.
Som en rød tràd gennem hele udviklingsforløbet gár, a
uddannelsen i socialrádgivning pa skolerne bar gjort he
studerende sterkt klientcentrede og belt klart har bearbejcle
en lang rkke menneskelige holdninger til socialt arbejde, he
idag manifesterer sig tydeligt i forhold til andre personale-
grupper i den sociale sektor, og som sadan i sig selv giver faget
eksistensberettigeise og indhold. Debatten om vor samfunds-
mssige placering erjo netop udsprunget hcrafogtinderi1:i:e
sted i tilsvarende omfang f.eks. indenfor de kommun&t
uddannede grupper.



uo r els ens fremtid fremstár ikke for øjeblikket glasklart.
isenge vaeret et strkt behov for en omstrukturering

d ual1ige sociale og socia1pdagogiske uddannelser. I
3 sluttede uddannelseskommissionen for de sociale

::eneIser sit arbejde med en betnkning.
o. digger et grundigt vrk, der nøje gennemgár hele den
e sektor og dens behov for specialuddannet arbejds-

i iecrenkningen er prget af 6Oernes optimistiske
issng og foreslár ikke alene omstrukturering og
ie3 ng af de bestáende uddannelser - bl.a. skulle

iiâdgiveruddannelsen forlnges - men ogsâ oprettelse af
cuannelser.

eningen har ført en hensygnende tilvreIse, idet den
kommet til debat i folketinget. Pa en lang rakke

kde' ikke mindst indenfor uddannelsesomrâdet har det
lc k irna i de senere ár veeret sádant, at ansvarlige
ere kar undveget debat om ndringer, idet man frygter

b i/C tvunget til forringelser i stedet for forbedringer. Det
:evision af pasdagoguddannelse, sygeplejeuddannelse

cc snnelse 131 de sociale fag.
s e: det sasrdeles uheldigt, nâr progressive krasfter

g's Znd i blot at ,,forsvare fasstningsvrkerne" og
v/ger positiv kritik og forsiag til forbedringer. Jeg har selv
reeL det sâledes, at det var risikabelt at tage en debat om
ue3 ug afde sociale uddannelser, idet der for ojeblikket er

eaktionasre krasfter, derigen taler om ,,hjertet pa rette
c g cen sunde fornuft" jvf. Glistrups socialvagter.

- uvrerende ansasttelsespolitik, hvor man ser, at
2:lrlUnerne ofte foretraskker de kommunalt uddannede

ststiLer, has dog med fuld styrke rejst problemet om
c -: elserne indenfor det sociale omrâde. Der har vasret
icr et udvaig vedrørende en faslies socialformidleruddan-
cc. 13 i 1977 bar afgivet betasnkning. Arbejdet har vret
- s eligt, og nan kan ved gennemlassning af materialet fá

' dtryk, at der ikke mindst fra kommunalt hold har
g e viljen til virkelig at fá en faslies basisuddannelse
io socialsektoren op at stâ.

Udvalget konkluderer sâledes om en samorduing a
so cialformidleruddannelserne: , ,flertallet af udvalge t has
vret enige om, at man ikke kan gennemføre en fuldstacnclig
sammenlgning af uddannelserne, allerede pa grund af de
kommunale aftagerinstitutioners tilkendegivelse orn, at ccc
ikke er muligt at sikre tjenestefrihed i det fornødne oir5ang,
samt p.g.a. det fremført ønske om, at samtlige kommunalt
ansatte frekventerer Danmarks Forvaltningshøjslcole under
hensyn 131 integrationen med højskolens uddannelsestilbuc i
øvrigt. Derimod har udvalgets flertal koncentreret sig orn at
tilvejebringe en samordning, sâledes at der gennem
forskellige uddannelsesforløb med faslies ma!, fasiles indhoid,
f!les evaluering og censorkorps skabes en ordning, der kau
danne ramme om et praktisk samarbejde orn f.eks,
udarbej de!se af lasremidler, tilvej ebringelse af praktikpladse -,
og som abner mulighed for, at studerende med forske!Iig
baggrund far adgang ti! en fas!les kandidatuddanne1se',
Dette lyder som et fors!ag dl fredelig sameksistens og 10cc
ikke de store problemer, som kommunernes ansactte1sespoli
tik páfører vort fag, og som samarbejdet med dc
kommuna!tuddannede socia!arbejdeje i det daglige pâfore
Os.
Dette rejser store problemer for vort fag. Blandt de
studerende diskuteres ofte livligt, om man skal soge ud
kommunalt regi. Mange fristes til at vaslge job - hvis de ica:
skaffes uden for det etablerede system. To ting ma vare
vigtigt. For det første, at vi stadig understreger, at grunc i3
social uddannelse er en forudsastning for ansvarsfuld og
forsvarlig klientbehandling, og at vi derfor opfylder d -
minimumskrav, der kan stilles til en socialuddannelse.
Fagpolitisk yule det vasre meget farligt, at holde os ,,for
gode" til nogen former for socialt arbejde. For det andet us
det nødvendigt, at der ikke skabes ulose!ige modsigelsus
me!lem os og det kommunalt uddannede personale. Hvo:
mange samarbejdspro b!emer forskellig u dgarigspunk t o,
forske!!ig uddannelse end kan give, bestâr der mellem den cc
og vor gruppe ingen antagonistisk modsigelse - vi e -



:bejdere, vi skal arbejde i samme system - arbejdets
s afharnger af de felles muligheder, der gives os - ogsà

o.n den ene gruppe bar en mere klientcentreret hoidning i
ooc til de kommunalt uddannedes mere systemorientere-
ircstil ing. For det tredje er det vigtigt, at vi ikke selv

ef denne systemorientering. Der har vret tendens til,
ol eger presset ude i de sociale forvaltninger, er begyndt at
den kommunale holdning, at det eenstrengede system

- ag for alie bar givet socialforvaitningerne patent pa alt
o a arbejde. Visse tegn pa irritation over andre râdgiveres

1-fec inke mindst pa det alternative omrâdeharvistsigog
.0 táeiigt, nâr man betnker arbejdspres og muligheder.
i or det første kunne enhver ved dybere eftertanke have

i dset, at netop et eenstrenget kommunalt system yule fa
2lternative râdgivningsformer til at skyde op som
oehatte pa godt og ondt. For det andet skulle netop vor

ccan- ese satte os i stand til den bistoriske erkendelse, at
ii Jingsforlobet i dansk forsorg netop bar haft sin

k i vekselvirkningen mellem privat initiativ og
rnige foranstaitninger. At standse dette - ogsâ med de

sider der findes - yule vre en begyndelse til
Lraoo og dermed reaktion.

n elsespolitisk er der to karakteristiske trek ved vort
der uden tvivl bar prget dets udvikling betydeligt.
det cørste ma der antages siden 1937 at have vret en
'assemassig rekruttering til uddannelsen. I tidens løb
de veret megen debat om forudgâende skolegang, ikke

rast var den beftig omkring 1966, hvilket fremgâr afvort
d avet til forudgãende kundskaber, erhvervserfaring

socIal erfaring bar v2eret mangfoldige, optagelsesalderen
sd, og adgangsbegrnsningen og optagelsesproceduren -

usf udvasigelsen bar antaget mange forskellige former. Yore
o e har udvist den samme tendens som alle hereanstalter til

vi! igt - eller ufrivilligt - at prioritere unge fra middelstand
os'e :dasse fag med adgangsbegrnsning som vort prges i

. r gad af denne tendens. Den er stadig ikke endret og
som sasrdeles betasnkelig for et fag, hvis udøvere

fortrinsvis skal beskftige sig med de dârligst stillede
samfundsborgeres problemer.
Udgangspunktet for vor samfundsmssige placering vi! vre:e
ganske cementeret allerede her, hvilket bar givet os en
rkke problemer og konflikter i forhold til det klientel, soni
vi selv foregiver at støtte og hjlpe.
Fra starten var vort fag samtidig et typisk kvindefag og
prdestineret til at blive valgt af mellemlag- og overkiasse-.
kvinder, der traditionelt ønskede sig uddannelse, men under
hensyn til senere forpligtelser i kvinderollen afstod fra en
lngerevarende universitetsuddannelse. Set fra et kvinde
synspunkt var uddannelsen prestigegivende, overkommelig
og selve funktionen i overensstemmelse med den forventecle
kvinderolle.
Som for alle kvindefag betød dette dàrlig normering, darlig
løn og fa avancementstillinger - faktorer, der blev uddybet af
vor ,,mellemteknikerstatus" i forhold til de akademiske fag,
vi traditionelt samarbejder med. Allerede i l95Oerne fã:
skolen dog en stigende tilgang af mandlige studerende, og i
l96Oerne ser man en stadig større udjvning. Dette gay ogsf
de traditionelle udslag, idet det lykkedes at forbedre
normering, at fâ oprettet lederstillinger, men ogsa at disse
lederstillinger i høj grad blev besat med de mandlige
socialradgivere, dels fordi man i det offentlige lider afsamnse
kvindediskrimination, som der findes i hele samfundet, dels
fordi mendene pr. tradition turde søge jobbene, mens
kvinderne holdt sig tilbage - bundet bade af utilstraskkelig
hedsfølelse og kvindepligter som mor og husmor. Med fa:e
for olympisk vrede hos det udvalgte køn, tør jeg vove den
pastand, at iveren for at f en ligelig kønsfordeling betød en
mildere vurdering af de mandlige ansøgere bade ved
optagelsesproceduren pa skolerne og ved besasttelse ad
stillingerne. Det bar betydet skvheder i vort fags udvikling
men er antagelig ved at ndre sig omend det sker langsom,
Pa samfundsplan bar kyinderne altid udvist en rørende ive'
dels for at lade mndene f adgang til yore ff
uddannelsesprivilegier - en adfrd, der aldrig bar vasret
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sicig og dels til at overlade mndene lederskabet sâvel
a oejdsmarkedet som i organisationslivet.

Jcd aelsespolitisk vii de kommende âr stiHe store krav til
rag. Vi skal hvde det som den rigtige og den relevante

Lcarr else tilsocialt arbejde, vi skali kraft aferkendeisenaf
c a:nfundsrnassige placering og roile give det nyt indhoid

aelig skal dette ske uden støtte i en bred politisk debat og
urniddelbart hâb om socialpohtiske forbedringer.

ci ening ma i høj grad vre banebrydende her sammen
e raktiklasrerne og skolernes sociairâdgivere.

if kunne findes - omend ikke ide etabieredepolitiske
ucioner sâ dog i den øvrige fagbevgeise og i de

ciige bev2egelser som sâdan.

Hvem er
kilenten?

Seivfølgeiig kan man kritisere vort fag og dets udøvere. Een
ting star fast. Gennem ârene - i vor uddannelse og heie vort
virke - har vi kredset om vor sociale khent - teoretisk sorn
praktisk. Tøvende har vi nrmet os forskning omkring
klienteilet, og vi har - som det var forudsat ved fagets
begyndeise - arbejdet for ham, med flid, engangement og cite
med megen følelse. Man kan ikke bebrejde os, at vi har sl'ânes
os selv. Nâr man er sammen med 1dre og jvnaldrende
koileger, slâr det een, at vi hører til det forslidte fokefrd. Vi
er shdte af arbejdet, problemerne isr de uløste, af konflici
terne. Mâske har den dybeste konflikt varet vort fremmed-
gjorte forhold til den khent, som vi har sat os for at behandle,
hj1pe, støtte og ihvertfald ikke skade.
Men vi har sjident analyseret, hvem khenten var den stcce
grá masse af mennesker, der udgør vor klient, og sorn e:
kommet til os enten via tilbud elier som f. eks. i flengselsvsesen
og børneforsorg via tvang.
Vi lever og fungerer i et kiassesamfund. Det har vteret ei
faglig svr erkendeise, som vi stadig ofte tilslører ved at dde
samfundet op i sociologiens statusgrupper. Jeg kunne bruge
denne betegneise, men v1ger ordet kiassesamfund udfra des
definition, at vi lever i et samfund, hvor menneskene ham ulige
muligheder fra fedsien, hvor uddanneisesmulighederne es
ulige, hvor nogen ma s1ge deres arbejdskraft, mens andre
lever af arbejdsfri indtgter, hvor ytringsfriheden em storre
for nogen end for andre, og hvor man har helt ulie chances
for at komme gennem ti1vre1sen med sundhed, lang levetid
og uden sociale vanskehgheder. Socialrâdgiverfaget udgcôres

J ci



e' T enneskegruppe, der hovedsagelig rekrutteres fra
LeriIagene med enkelte medlemmer, der kommer enten
acbejderklassen eller fra den stadig mindre deciderede

e:kasse, Vor klient kommer fortrinsvis fra underkiassen -
s. f:a statuslag 4 og 5. Med de undtagelser, der bekrfter

e vor klientel det danske proletariat, men heller ikke
e en helt fast betegnelse. Proletariatet udgøres pr.
t1on af de besiddelseslose - de, der ma smlge deres

ejskraft og kun far løn, der dkker de nødvendigste
oduktionsom kostninger. Ifølge mange forskningsresul-

e: der kun ringe udskiften mellem de forskellige
udsidasser - man bliver fortrinsvis der i samfundet,

an er placeret ved fødslen.
oâde proletariatets sammenstning og dets levevilkâr

-- s rdcr dets sociale problemerer underkastet udviklingen
C CS. ddviklingen i produktionsforholdene og de politiske

:nger i samfundets overbygning.
ag startede sit virke i en lavkonjunkturperiode med

Ic gansrnelkendte arbejderproblemer: arbejdsløshed, bo-
siangel, reproduktionssvigt, socialt betingede sygdomme.

ngivningen sigtede dengang pa at løse problemerne med
i ceende, opbevarende foranstaitninger. -

- ojsonjunkturen (1957-73) øgede leveniveauet for store dele
o oetariatet, men skabte nye fattigdomssymptomer: ang-

atsakke bagudi velstandsrset, enindividualisering
sociale og sundhedsmssige problemer og i takt med en

- dsmressig forsømt kulturpolitik en àndelig forarmel-
c nu jvf. Gustav Jonsson viser sig som dybe skader pa

i ndets børnegruppe og i den belt unge befolkningsan-

svageste del afproletariatet kunne under højkonjunktu-
kke følge med i det øgede tempo, i de nye produktions-
cc. En stadig større gruppe udstødtes afproduktionsap-

. tet og overlodes til en samfundsmssig forsørgelse, der
ca:oondets skatteteknik hovedsagelig bres af de pro-

J tie lonarbejdere, der følte denne nødvendige og i sit ydre
's-r- colidariske forsørgelse som en stadig tungere og

urimeligere økonomisk byrde. Udvanding af arbejderbevaa
gelsens ldre, stabilere solidaritetsprincipper abnede he
muligheder for reaktionre strømninger ogsâ i proletariatel.
Trods forsøg pa rehabilitering af denne udsatte de a
proletariatet - af os kaldet taberne - opstod et nyt underpcole-
tariat for øjeblikket af betydelig størrelse. En befolkningc-
gruppe overladt til samfundsmssig forsørgelse og ued
meget ringe muligheder for gentilpasning til det, der opfattes
som normaltilwerelsen. Her har vi vort største klienteL
Hertil kommer at denne gruppe er oget under l97Oernes
lavkonjunktur. En del af timelønsarbejderne er ramt af
langvarig udsigtsløs ledighed. Det galder en stor gruppe

ldre arbejdere, mange unge fortrinsvis ufaglrte og menne
sker med blot ringe psykiske eller fysiske skader.
Kvinderne er serdeles udsat, fordi de bar arbejdskraft:eser-
vens rolle og i højkonjunkturen har baret det mest nedslide s -
de og sundhedsfarlige arbejde.
Produktionsforholdene i l96Oerne betød at store grupper e
landmnd og mindre selvstndige erhvervsdrivende trocs
stdig kamp for at undga lønarbejdet er presset over i de
arbejdssøgendes rkker uden at forsta endsige akceptecc
deres umulige situation. De dârligst lønnede tjenestemands-
grupper har hele tiden tilhørt underklassen, men nyc grunper
af offentlig ansatte proletariseres i disse ar - til eks ka s
mevnes pedagoger og socialrâdgivere.
Det udstødte underproletariat bar bl.a. eet falles treck: e-
kollosal samfundsmssig isolering. Udstødningen f:a : -
bejdsmarkedet betyder ikke blot at kontakten med arbejctn•
kammeraterne men ofte ogsa med fagbevgelsen opho:'e
Ideologisk er de udsat for fordømmelsen, og fremmedgjo:t-
heden i samfundet er sâ strk, at de ofte ,,frivilhgt" isolecer
sig fra tidligere omgangskreds og referensgruppe. Udo ccc
den snvre og ofte svrt truede kernefamilie - er socialarbej-
derne deres hovedkontakt - en kontakt med svrt ambivalent
indhold.
I fantastisk grad er det lykkedes samfundet at lede tendense
til revolutioruer organiseret protest mod de givne livsviil:â:
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= pa overbebyrdede, frustrerede socialarbejdere, der hver-
er irnødekomme klientens àndelige eller materielle

y' og ikke byde pa opfyldelse af det enkle hovedkrav: en
ns evaerdig tilvrerelse.

or at politisere har vi selv last dem fast i en
otatientro11e, der har lammet deres sidste viljekraft,
s de mulighed for 1igevrdighed- placeringen bar ramt

oge: 1or livstid, Vi kender alle de, der med døde øjne rasper
Knumrneret af og leverer den annamnese, vi endnu ikke

z. s)urgt dem om.
'oifor gâr det sãledes? Det er her werd - udfra den
vec tese at vi er middelstandsmennesker - at gennemtenke

sauifundsrnassige bevidsthedsdannelse. Mennesket er et
ocul:L af sit miljø og sine omgivelser. Dets samfundsmes-
ge uevidsthed skabes af dets samfundsmssige vren og
c y &er sâledes samfundets 1ovmssigheder, sammen-

ige. Dette glider over i specifikke bevidsthedsformer d.v.s.
oli rce, filosofiske, moraiske og stetiske former afdenne

shed og udtrykker samtidig samfundsbestemte stem-
er og sociale følelser. I den samfundsmssige bevidsthed

J:r den klassespecifikke bevidsthed. I et givet samfund vii
=t 're:e de herskendes klassebevidsthed, der buyer den
(ceit formulerede og grundlaget for udøvelse af samfunds-

ss1g handling altsà ogsâ for udøvelsen af vort arbejde.
esicets individuelie bevidsthed er i sit indhoid udtryk for

e< sarnfundsmssige bevidsthed, men besidder srlige trk
:srunget af de konkrete livsbetingelser og vilkâr for det

:e e menneske. I et kiassesamfund først og fremmest
:ecir get af klassetilhørsforholdene, men ogsâ individuelt af
oudragelse, politisk og ideologisk indflydelse som mennesket

ec em livet er underkastet.
:e af deane politisk/ideologiske indflydelse er socialar-

ejiecne pa de herskendes prmisser udset til at underkaste
mrineskegruppe med en kiassespecifik bevidsthed ulig

o egeie, Med i problemstillingen skal tages, at uligheden i
To:1 samfun d ikke som for 100 âr siden er totalkiassespecifik,

store dde af mellemiagene som sagt proletariseres, mens

dele af arbejdearklassen tilkmper sig bedre vilkâr end andre
grupper fra samme kiasse. Samtidig lever vi i et varebyte
samfund. Ved saig af din arbejdskraft kan du erhverve e 1 vis
sum af materielie goder. Det lyder enkelt, men betyde I et
højtproducerende samfund meget for sâvel den samfunds-
mssige som den individuelle bevidsthed. Stadig sorre
menneskegrupper opfatter sig selv som varebytteobjekter og
forventer ved saig af deres arbejdskraft bytte i form af andre
varer. Produktionsprocessen er i stigende grad totait frem-
medgjort - de produktive føier ingen tilknytning til den
skabte produktion og fratages ailerede pa dette tidspu:kt

gte skaberghde, der kulturelt ikke erstattes af andet end
glieden over tilegnelse af de skabte produkter. Mennesket
føler sig tingsiiggjort og omstter i stigende grad ândelige og
følelsesmssige behov i materielle behov - den materielle
behovstiifredsstiiieise far afgørende betydning for menne-
skets oplevelse af dets samfundsmssige vren. Vort .- ofte af
produktionen udstødte - khentei oplever end ikke den
materielie behovstiifredsstillelse, hverken i forhold til den
aimene behovstilfredsstilielse i samfundet eller tii dde af
deres egen kiasse. Nâr ândelige behov i et materialistisk
samfund er afløst af materieHe, ngtes denne gruppe saledes
enhver form for tilfredsstiflelse og overiades til en forarmelse.
der ikke blot fremtrder som materiel, men ogsa som et dybc
andeuigt armod og en bitterhed, der ikke omsttes i pol[ ih
protest, men ledes md i en appellerende, afhrengig patienc-
roHe, der ma vre personlighedsopløsende. Den polisiske
linje i vor sociallovgivning er her klar. Bortset fra den hajesce
invalidepension til mennesker ramt afsvr, samfundsaccep-
teret sygdom, investeres der kun i de potentielt produksive
Registreres man som stationrt uproduktiv (og de er os de.
foretager registreringen) er man overladt til den forsørgelse
pa eksistensminimum, der betyder bade den materielle og de:
ândelige forarmelse. Det bitre crescendo i deane polici3ke
linje er den nuvrende ,,dødshjlps" debat.
Den klassespecifikke bevidsthed i vort klientei medfore
andre normer og anden adfrd end i de mellemlag, hvo:fra I



L LLees. Dette skal af pladshensyn kun skitseres ved
e te eksempler.

ccJiseringen i mellemlagene satser pa udviklingen af
cv ddets specielle evner, pa kreativ udfoldelse og enkelt-

station. Denne socialisering er hensigtsmssig for det
deklassebarn, der senere i livet vii erfare at individuelle

'- etioner rnedfører social succes. Arbejderkiassens socia-
c ig vii udsprunget afklassens erfaringer- satsepâ evnen

- dodne sig autoritre ledeisesformer (der hersker pa
abejdspiadser), men ogsã pa den koilektivitet og
ieiu, der erfaringsmssigt har vret grundlaget for at

1 vrpe sig bedre løn- og arbejdsvilkár og dermed bedre
'Jiâr. Ved samlebândet spørger ingen om kreative

, men orn evnen til at indordne sig og om evnen til
'cel:f Vt at aktionere. Folkeskolen satser kiart pa

ce cIassesociaIiseringen og al forskning viser, at
c&klassebarnet prioriteres i den udvlgelsesproces, der
:lette tidlige tidspunkt foregar. I vort rádgivningsarbejde

i ogsâ satset pa middelkiassesocialiseringen og søgt disse
e overført pa arbejderklassens børn i vanskeligheder.

ejirnilien frembyder pa samfundsplan krisetegn. Opløs-
-tendenserne er klare, men far i de forskellige samfunds-

- forskeHig virkning.
nejderklassen er eksistensvilkârene ofte truet, hvis fami-

opiases (enlige mødre, enlige ldre mnd). Opiøsning
v betyde reproduktionssvigt. Ogsa her har vi en tendens til

ádgve pa midde1kiasseprmisser i disse tider ikke mindst
nge. af mellemlagenes kvindebevegelse.

o irorLikationen i arbejderklassen er bl.a. som følge af den
assesoecifikke socialisering vsenforske1lig fra middelkias-
02 1-ommuni kationsformer. Meilemlagene har en kiar

-. zdeos dl at verbalisere følelser og konflikter. Det er ikke
mange arbejderhjem, hvor man tit kommunikerer ved

-r1i-1g og ikke i ord. I familieradgivning og ikke mindst i

den terapeutiske betonede radgivning har vi krampagtigi
forsøgt at overføre middelkiassens verbaikommunikation i
en arbejderbefolkning der føler bade hjlpeløshed og dyb
blufrdighed herved. Vore 1rebøger i kommunikation .
eks. Virginia Satirs popu1re bøger er kiare eksempler he:p
og resultatet er at vi kommunikationseksperter stadig n-d
høre de sma ord ,,jeg kan ikke tale med mm sagsbehandler" -
Som teori og metode har vi valgt i artier at bygge pa teorie
udvikiet i et kiassesamfund af en helt anden struktur end vo:-
eget nemlig USAs, hvor arbejderkiassens levevilkar, organi-
sation og politiske tradition er helt anderledes end i skandb
navisk og nordeuropisk arbejderklasse. Derimod ha- vi
beskftiget os forbavsende lidt med dansk arbejdebeveege!ses
historie og de sociale konflikters forudstninger. Dette
rammer iser den 1dre generation, der trods samfundets
dynamiske udvikling er forankret med dybe rødder i forrige
arhundredes arbejdertradition og tankegang.
Som alle lvsfjerne teorier er vort fags teorier blevet dl bag
skrivebordene af mennesker med rystende ringe kendskab dl
dansk arbejdsliv og klimaet pa yore arbejdspladser.
Som middelklassemennesker opfatter vi samfundet som e
samfund, der giver muligheder for individuel fremgog
sâledes at ti1vrelsen for den enkelte under gode omstrendig
heder kan blive et harmonisk hele. Andeligt har vi nsepne
forstaet, at der for arbejderbefolkningen ikke eksisterer den
samme udviklingskurve for et normalt, vellykket livsmon-
ster. Her ved man at tilvrelsen topper meget tidligt, at der e -
beskedne muligheder for social opstigning og at der er noge:
,,foroven".
Vi er en del af dem ,,foroven", idet vi ikke et øjeblik elm
glemme, at vi i vort virke er udrustet med ihve:ftai
symbolerne pa den samfundsmssige magt.
I et samfund af vor struktur hersker der en modsige
mellem menneske og statsapparat. Det store befolkningsflei-
tal oplever ikke staten som en organisation til varetagelse n
enkeltindividdets interesser, men som en fjendtlig magt, de:
har mulighed for indgreb ovefor den enkelte. Det e. de



us :ridtspartiet negativt, men effektivt har forstâet. Skat-
nseret, socialsektoren kan let opfattes som fjender. I

' sapparatet liar vi fâet uddelegeret den samfundsmssige
gt d. at afgare, pa hvilket niveau en stor del af
O iongen skal forsarges. Bistandsiovens cirkulrer

os at rádgive om sund og hensigtsmssig levevis og
Le ammer for forsørgelsens grundlag.

loctager vi ofte hoidninger, der stTider mod klientens
esei og mod hans egen opfattelse af hans personlighed.

o e halvgammel arbejder ved prcist om han kan slge
oejdskraft eller ej. Vi indtager ofte en anden hoidning til

uF p:oblem end han. Enhver arbejder vil føle det som sund
ensigtsrnssig levevis at deltage i en kollektiv arbejds-
. S tatter socialarbejderen ham økonomisk hen, bringer

G modstning til den samfundsmssige magt, hun er
at administrere, idet al lovgivning ogsá den sociale pa

e Ic: andet tidspunkt afslører sin klassekarakter, omend
userie for denne afsløring er forskellige.
oes ár altsâ sâledes dybe kIassemssige skel mellem os og

C t :lientel,
ge iel e: det bade fagpolitisk og politisk et rimeligt krav,
ogsS stattes af store dde af arbejderbevgelsen, at der i
eigt onifang findes veluddannede socialarbejdere.
odt og ondt liar vi skabt et dynamisk samfund, men de
oitiske vilkár er sá usikre og strukturerne i overbygnin-
ni indviklede, at underklassen og store dele af den
ct :iserede rniddelstand livet igennem far behov for

t uy dig social assistance, nâr socialbegivenheder truer
stens en.

= ic assistance bar ydes, men med udvidet forstâelse for
caofundsmtessige funktion.

eme mAl

Jeg erkender, at dette er provokerende tanker ved et festligt
40-árs jubi1um og de ma afsluttes med et par bemrkninge
om, hvad der kan gøres. Kan vi videreudvikle vort fag, kan v
finde fl1es fodslag frem mod en ndning af vor samfunds
mssige placering og en teori og en metode for vort arbejde
Sâ forskellige faget udøvere end en, tørjeg vove den pástaoc,
at vi har et f11es mâl. Jeg tror, at alle socialradgivere anske:
et samfund med arbejde for alle, bolig til alle under rimelige
vilkâr, trivselsmuligheder for børnene og et socialt sikker-
hedsnet, der uden diskrimination dkker hele befolkningen.
Jeg tror, at alle socialrádgivere ønsker deres individuelle
klient et ligeverdigt, økonomisk og trygt liv og at vi alticl
ønsker at bninge klienten frem til at klare sig selv uden stadig
social assistance.
Jeg tnon, at de fleste erkender, at de er indsat i arbejdet pa
systemets prmisser for at administrere samfundets til
enhven tid gldende lovgivning.
Vi er begyndt at erkende, at vi som lønarbejdere selv e" cc

grupe, den trues, hvis vi sprnger rammerne og dette stetter
for mange af os spøngsmâlstegn for vor mulighed '0:
solidanitet med vont klientel.
Vi har kollektivt ston viden om vort klientels behov og o -
den behovstilfnedsstillelse der ngtes visse samfundsgrupoe
Vi han her i moden alder stadig besvr med at f vort fag
respekteret og ved at give det rammer og indhold. Vi ha e
vis erfaring for at hidtidige teori og metode er knap sa effeuti7
i praksis.
Det er en gammel lane, at teori, der ikke kan anvendes

- Cc
*1



J:si skal forkastes. Det krver mod - teorierne er med
j. ygget op og sat i system i uddannelse, videreuddannel-
g daglig funktion.

raksis kan hj1pe os til at omforme teorierne og skabe
j grundlag for en funktion, der ikke i sig selv indeholder
sd1ge :rodsigelser.

o:ening er blevet en fagforening med ganske høj
:sationspro cent og en fagpolitisk kiarere aftegnet pro-

cs vi ye! formulere vort f11es mâl som højst mulig
et med vor klient indenfor systemets grnser, men
nser, der stadig søges udvidet bade ved personlig

'iis ci dygtighed og videreuddannelse, men ogsá og først
e -i nest ved en stadig stigende aktiv, faglig kollektiv
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