› DP-REFORM

Folkets røst

Hvor skal Psykologforeningen hen? På fem velbesøgte møder rundt i
Danmark har alle medlemmer kunnet byde ind med deres visioner.

A

t få lov til at slå sine tanker og fantasi løs kan være en
berusende oplevelse. Men eftersom vi er vant til at leve
i virkelighedens verden og lægge bånd på os selv også
vanskelig.
Dette både-og var et vilkår, da Dansk Psykolog Forening i
slutningen af maj måned afviklede fem debatmøder i forbindelse
med DP-reformen. I alt 150 psykologer havde taget imod invitationen og var mødt op til møderne i Ringsted, Aalborg, Århus,
København og Vejle for sammen med blandt andre foreningens
formand at sætte de første pejlemærker i reformprocessen.
Reformforløbet er holdt meget åbent, og møderne blev afholdt i en fase, hvor invitationen gik helt ud til det eksistentielle
tema: Hvad er Psykologforeningen til for? En sådan overvejelse
er altid relevant, men glemmes måske indimellem i en forening,
der har haft travlt med at vokse, som har gjort landvindinger,
som er fyldt af hverdagens dagsordener. Altså er reformprocessen en anledning til lige at stoppe op og spørge: Gør vi det rigtige? Forfølger vi de rigtige mål?
Som foreningens formand, Eva Secher Mathiasen, udtrykte
det: - Vi skal ikke her og nu beslutte, hvad der er det rigtige eller
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det forkerte, men sikre os, at vi gør, hvad vi gør, af de rigtige
grunde. Vi skal bevare guldet, men måske finde andre måder.
Hun nævnte her blandt flere eksempler foreningens decentrale organisering, som er en afgjort styrke, men som også indebærer, at der hvert år afholdes 51decentrale generalforsamlinger
med mange ressourcer bundet op på det. Måske er ressourcerne
rigtigt anvendt sådan, måske kan man kanalisere kræfterne andre steder hen.
Ligeledes pegede Eva Secher Mathiasen på foreningens arbejdsprogram, der i den nuværende udgave indeholder 52 punkter. Alle kan få et punkt på arbejdsprogrammet og få det vedtaget på generalforsamlingen, sådan at honningen bliver smurt
tyndt ud over brødet, i stedet for at foreningen koncentrerer sig
om det, man vurderer er allervigtigst. Guldet.

Put en psykolog i tanken

På den og andre spændende baggrunde blev debatten sluppet løs
– ja, var sådan set for længst i gang på DP-reformens hjemmeside. Men der opstår en fin dynamik og et særligt engagement, når
debattørerne sidder i samme lokale og fx skal gøre op med sig

selv, om Psykologforeningen mest skal være en faglig forening
eller en fagforening. Begge dele, selvfølgelig – men hvis man nu
skulle vælge? En faglig fagforening, lød et forsøg. Det var en hård
øvelse, og der blev svedt i mødelokalerne.
Hvordan kan man se, at Dansk Psykolog Forening har succes? Og hvem får gavn af foreningens succes? Den slags spørgsmål er der hundrede svar på, og svarene afhænger af, hvilke
briller man har på.
Ser man primært foreningen som aktør på den store scene,
giver det mening at vælge et succeskriterium ud fra, hvor meget
det lykkes os at præge den offentlige debat og dermed fremme
kvaliteten i tilbuddene til borgerne. Ser man primært foreningen
som en traditionel fagforening, er succeskriterierne nogle helt
andre: bedre løn, bedre arbejdsvilkår, højere beskæftigelse. Eller
man kan, som en deltager på københavnermødet gjorde det,
vægte prestigen ved at være synlig på den offentlige scene og
præsentere en fed nyhed og tre mindre pr. måned.
Øvelser og debat havde til formål at skærpe opmærksomheden på de valg, der altid må træffes, når man prioriterer og søger
det allervigtigste. ”Organisationernes 25-års ærespokal går til
Dansk Psykolog Forening, fordi …”. Ja, dette tankeeksperiment
må læserne gerne deltage i, ligesom mødedeltagerne gjorde det.
Og overveje, om foreningen efter endt reformproces skal beholde det nuværende motto: Indblik og udsyn – eller vi skal ud på de
vilde vover: Put en psykolog i tanken.
Den slags lyster popper også op, når engagerede psykologer
møder frem til debat.

Gå med i debatten
På www.dp-reform.dk kan alle medlemmer give
input til debatten om, hvor Psykologforeningen
skal hen med reformprocessen. På hjemmesiden
kan man læse en opsamling fra et af debatmøderne, se forslag til slogans og se hele to film: En,
hvor formand, næstformand og en studenterrepræsentant fremlægger deres tanker og reformen
– og en animationsfilm, der på kort tid skitserer
foreningens aktuelle opgaver og position.
Gå med i debatten. Den er for alle medlemmer af
Dansk Psykolog Forening.

Jørgen Carl, redaktør
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