› LEDER
21. januar 2011 | 65. årgang | Dansk Psykolog Forening

1

del af opgaven med
Vi påtager os gerne vores
e den krise, vi ikke
– i et samarbejde – at løs
har ansvaret for.

Skærm til
skærm
Net og e-mail er en kontaktform for os alle. Kan det
også bruges i kontakten med psykologen?
SIDE 4

Sorg – en diagnose

På besøg i Norge

Og hvad er efternavnet?

Kommer man til at sygeliggøre
sorg ved at gøre den til
en diagnose?

”Relationer” er hovedtema i
en samtale med kendt norsk
psykolog.

Psykologers navne skiller sig ud.
Hvorfor hedder de ikke Jensen?
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Klar tale

V

ar det nu ikke, fordi det er så alvorligt, kunne jeg tænke mig at tage
arbejdsgiverne på ordet, når de siger til et par hundrede tillidsfolk,
samlet til arbejdsmarkedskonference, at vi sådan set godt kan gå
hjem med det samme: Der er ikke noget at forhandle om!
Klar tale. Man vil mere arbejde og større effektivitet for færre
penge. Vi skal uddanne os og selv betale vedligeholdelsen af
vores kompetencer. Om vi ikke kan forstå det? – vi er jo midt i
en krise, der kan få nationer til at gå bankerot. Situationen
kræver mandsmod, ledere skal have albuerum uden utidig
indblanding fra medarbejderen i allehånde udvalg …
Vi påtager os gerne vores del af opgaven med – i et
samarbejde – at løse den krise, vi ikke har ansvaret for.
Det er jo det, der er meningen med, at parterne på arbejdsmarkedet finder løsninger. Vi gør det også gerne
sammen med politikerne i de såkaldte trepartsforhandlinger.
Beskæftigelsespolitikken i firserne førte til, at
store grupper aldrig fik fodfæste på arbejdsmarkedet.
Ungdomsårgange med lange uddannelser strandede
på overførselsindkomst. Det må vi aldrig gentage! Vi er
langt fra firsertilstande nu, men ledigheden er alarmerende. Vi vil gøre alt for at modvirke social dumping.
Men vi er på ingen måde parate til at gå vejen over et helt
urealistisk opskruet arbejdstempo.
Fagbevægelsen er til for at skabe anstændige og ordnede forhold på arbejdsmarkedet og på de enkelte arbejdspladser. Straffeekspeditioner om at mase de unge ind i job, der
end ikke er der, hjælper ikke. Det psykiske arbejdsmarked
accelererer stadig flere ind i sygemelding. Det er, som om man
udelukker sig fra at løse den opgave, man på den anden side
selv siger man er ude på at løse.
Men jo, der er meget at forhandle om trods den perspektivløse udmelding. Og nej, vi går ikke hjem. Opgaven kan nemlig
ikke løses af kun den ene part på arbejdsmarkedet.
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Abonnement/2012: 1.250 kr. + moms.

Deadline (kl. 12)
Nr.
8
9
10

Deadline
16/4
30/4
14/5

Udgivelse
Tors 3/5
18/5
1/6

