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Indisk
nybrud
En dansk psykolog kom forbi Tamil Nadu. Læs om
hendes to måneder sammen med de indiske kvinder.
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Gang i farverne

Findes der fattige?

Bud efter specialisterne

Tegneterapien er livskraftig i
praksis, men relativt usynlig i
dansk psykologisk forskning.

En førjuledebat løb helt af sporet,
den faktiske fattigdom druknede
i løs politisk snak.

Efterspørgsel: En offentligt anerkendt specialistuddannelse er –
måske – rykket nærmere.
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Vær velkommen, 2012

A

lle nye år tager vi hul på med bevidstheden om at gå ind til store
opgaver. Vi er altid i gang med et løft. Således også nu.
Ved indgangen til det ny år tegner der sig et billede relativt
langt frem om vores prioriteringer. Det offentlige område vil længe være
præget af såkaldt budgetmæssige tilpasninger. Men ups, det
smager vist af en gevaldig udfordring, men ikke af noget løft,
for vores vigtigste beskæftigelsesområder har allerede mærket til afskedigelser, og budgetterne strammer til om vores
faglighed og vores etik. Her har foreningen en stor opgave
– nemlig ved bidrage til at implementere de meget opmuntrende beslutninger i satspuljeaftalen.
I andet regi nærmer overenskomstforhandlingerne
sig. I alle organisationer erkender man, at det bliver
trangt, men hvad der ikke kan bæres hjem af gevinster
på økonomien, må så kompenseres på andre forhandlingsområder. De ’bløde områder’ kaldes de med en
helt ubegribelig term. Eksempelvis arbejdsmiljø
indvirker nok så hårdt på vores liv som lønkroner.
Vi kan ikke som lille organisation forvente at
blive særligt begunstiget i forhold til andre grupper på
arbejdsmarkedet, men når opgaven om få år bliver at
bringe folk ind på arbejdsmarkedet og sørge for, at det
er attraktivt at være der, så har psykologerne om nogen
noget at byde på. På den korte bane er nyuddannede
ledige et altovervejende problem, og bestyrelsen har
målsat en omfattende indsats her.
Ellers tegner der sig et billede af, at jobvæksten må ske på
det private område. Det stiller krav til os om at indrette vores
organisation, så den bedst muligt passer til vores opgaver. Vil
vi inden for fx et tiårigt perspektiv se, at en stor del af vores
medlemmer er privatansat? Hvad vil det i givet fald betyde for
vores medlemsservice?
Svarene er alle psykologers anliggende. Nogle af dem kan
man være med til at give, når vi om godt to måneder mødes på
generalforsamlingen. Vær velkommen, 2012. Og godt nytår!
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