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0. – Forord
Denne publikation er i første omgang henvendt til socialrådgivere og pædagoger, men
vil også være af interesse for andre faggrupper, som i forbindelse med deres arbejde
kommer i kontakt med mennesker, der i en eller anden grad er præget eller påvirket af
religiøs afvigelse og de konsekvenser, som dette har for vedkommende.
På baggrund af en række cases vil jeg belyse og diskutere mødet med den religiøse afviger for at afdække nogle af de faktorer, der gør sig gældende i kommunikationen og/eller relationen mellem dem, som fordrer en skærpet opmærksomhed.
Min personlige reference til området er bl.a. erfaringer gennem godt 20 år fra egen
praksis og frivilligt arbejde i foreninger, der beskæftiger sig med information og rådgivning omkring religion/nyreligiøsitet, samt rådgivning til mennesker, som har haft psykiske og/eller sociale problemer som følge af kontakt med religion/nyreligiøsitet. Da Jehovas Vidner er min primære referencegruppe har jeg valgt at bruge eksempler fra
personer med tilknytning til dette trossamfund til belysningen af problemstillingen.
Jehovas Vidner er samtidig den største religiøse gruppe uden for ”de store religioner”,
hvor religiøs afvigelse udgør et markant problem.
I min tilgang til emnet har jeg valgt at anskue det religiøse landskab ud fra en opdeling
bestående af en religiøs majoritet og en række religiøse minoriteter, med en tilsvarende indre opdeling. Heri ligger, at man inden for en minoritet også vil kunne tale om
(mødet med) en majoritet og en eller flere minoriteter.
Når jeg har valgt en minoritet-majoritet-tilgang er det ud fra den omstændighed,
at mange religiøse afvigere opretholder en minoritetsrolle eller minoritetsbevidsthed
efter deres brud med deres religiøse netværk, hvad enten der er tale om et selvvalgt
brud eller vedkommende har været gennem en udstødelsesproces. Ved manglende
eller utilstrækkelig opmærksomhed på denne problematik kan man i bedste fald opløse ”ubevidste selviscenesættelser” efterhånden som de udvikles, men man vil sjældent
når ind til det, der for det enkelte individ er kerneproblematikken. Man risikerer at
ende i en situation for man nok får løst en række problemstillinger, men man ser ikke
nødvendigvis den indre sammenhæng der er mellem forskellige problemfelter efterhånden som de opstår og udvikles.
Hvis man ikke har et rimeligt overblik over de bagvedliggende problemstillinger eller
uløste konflikter vil historien så at sige gentage sig i det uendelige i nye kulisser. Derfor
er det i forbindelse med mødet med religiøse afvigere vigtig med en synsvinkel der
tager højde for de spændingsfelter der er mellem minoritet og majoritet, både bevidsthedsmæssigt, interpersonelt og på sociale niveau generelt.

-7-

-8-

1. – Indledning
Danmark som samfund har i nyere tid oplevet et fundamentalt brud med den måde
samfundet fremtræder på. Fra at være funderet på solidaritet og en kollektiv tænkning/bevidsthed er der sket et skred over mod en individualistisk tænkning og bevidsthed, der lader den individuelle interesse gå forud for fællesskabet. Endvidere har
samfundet gennemgået en forandring fra at være en kulturelt homogen befolkningsgruppe til at være et multikulturelt samfund. Det samme kan man iagttage på det religiøse område, hvor der ligeledes er sket en omfattende forandring mod det multireligiøse, en religiøs pluralisme, der spænder fra de klassiske religioner til nyreligiøse
grupper/sekter, og videre over mod New Age og fokus på selvudvikling og den individuelle spiritualitet.
Tidligere var det sociale liv kendetegnet ved af det traditionelle, traditionen, forudsigeligheden. Individet hentede sin identitet i familien, slægten, kirken og det lokale
samfund (landsbyen), men gennem årene er arbejdet i stigende grad blevet det sted,
hvor individet henter sin identitet. Imidlertid har den øgede rationalisering, der er sket
omkring og af den menneskelige arbejdskraft betydet, at individets tilhørsforhold til
arbejdsmarkedet er blevet præget af usikkerhed, »begrænset og reduceret til at være
bevidstheden om, at ethvert individet kan udskiftes med et andet.« Den tyske filosof
Hans-Georg Gadamer hævder at udviklingen har fået den konsekvens, hævder, »at vi
er afskåret fra at identificere os med det almene.«1
Hvor det sociale liv som ramme for identitetsdannelsen tidligere var kendetegnet
ved nærhed, kollektivitet og samhørighed er det i dag i højere grad præget af distance,
individualisme og sameksistens. Tabet af kontakten med det almene betyder i første
omgang, at individet udvikler en selvfremmedgørelse i forhold til samfundet og på sigt
med risiko for, at fremmedgørelsen også slår igennem hos individet i forhold til sig
selv. Dette levevilkår bliver yderligere blevet forstærket af globaliseringen og udviklingen af det multikulturelle samfund. Det almene er blevet stadig mere diffust og usynligt for individet. Truslen om ikke at befinde sig i en fælles sfære og det at være båret
af noget fælles er konstant overhængende.
For nogle mennesker fører dette levevilkår til en modreaktion, hvor individet
søger en ny mening eller indsigt til erstatning for den nærhed, fællesskab og kollektivitet, der tidligere gav adgang til det almene. Gadamer udtrykker det på denne måde:
»Det fællesskab, der er fraværende i vores liv, ekstrapoleres til en form for bevidsthed,
der tager samfundets fremtid på sig som sin egen opgave.«2 En sådan modreaktion
bliver for nogle mennesker eksponeret ved en tilflugt i mere eller mindre selvtilstrækkelige religiøse systemer eller trossamfund, som har italesat en ny almenhed 3, der tje1

Hans-Georg Gadamer, Teoriens Lovprisning, side 128.
Op. Cit., side 131.
3
Her tænkt som en religiøs fortolkning af virkeligheden, der f.eks. bruges til at begrunde fortolkninger af
2
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ner som grundlag for et fællesskab, et nyt tilhørsforhold, der kan tilgodese individets
behov for nærhed, kollektivitet og samhørighed, der kan fungere som ramme for en ny
social identitet.

Tilsvarende er der også mennesker, som er opvokset inden for et fortolkningsmæssigt
selvtilstrækkeligt religiøst fællesskab, som på et tidspunkt begynder at reagere imod
den religiøse virkelighedsfortolkning eller de forventninger til individet som et tilhørsforhold indebærer. Som følge af nye erkendelser og erfaringer begynder de at afvige
fra fællesskabets normer og rolleforventninger frem til det punkt, hvor afvigelsen er så
udtalt at det fører til konflikt, hvor vedkommende enten igen indfinder sig under det
normative eller lader afvigelsen føre frem til et brud med fællesskabet.

For nogle er overgangen fra et religiøst fællesskab, en religiøs minoritet, som primær
referencegruppe til en ny social reference forholdsvis uproblematisk, mens der for
andre imidlertid opstår psykosociale problemer i en sådan grad at de har brug for professionel/offentlig hjælp til at komme både psykisk og socialt på fode igen. Baggrunden
for disse problemer er i langt de fleste tilfælde en kombination af sociale vilkår og de
religiøse forestillinger som vedkommende er præget af, at individet over tid har gennemgået en udvikling der uundgåeligt vil medføre at mere eller mindre radikal ændring
af vedkommende livssyn og sociale situation.

Det som jeg i det følgende vil rette opmærksomheden på er ikke, hvad der er årsag til
den situation, som den religiøse afviger befinder sig i, men derimod på nogle af de forhold, som socialfagligt personale skal være opmærksomme på i mødet, i samtalen og
kommunikationen generelt med den religiøse afviger.
––

I første del (kapitel 2 og 3) vil jeg redegøre for brugen af ordet ”religiøse afviger” og i
hvilken kontekst, der er tale om religiøse afvigelse. På baggrund af de sammenfald der
er mellem henholdsvis religion og kultur kommer jeg ind på, hvad der adskiller religion
og kultur, samt forskellen på den kulturelle og religiøse afviger.
Sidst i kapitel 2 vil der være en opsummering af en række af de typiske karaktertræk eller kendetegn ved en religiøs afviger. I kapitel 3 har jeg udvalgt 2 cases til at
demonstrere nogle af de udfordringer man kan blive konfronteret med i mødet med
den religiøse afviger. Jeg vil efterfølgende forklare, hvorfor jeg mener det kan udgøre

religiøse tekster. Et eksempel kan være påstanden om, at det er et alment kendetegn for samfundet
uden for gruppen at det er umoralsk, lever i synd. Dette bruges så som bevis på at mennesket lever
umiddelbart forud for en guddommelig indgriben, hvilket er godtgjort på grundlag af en fortolkning af
f.eks. Bibelen, en fortolkning der f.eks. er baseret på det umoralske samfund.
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et problem, der fordrer en ændret tilgang end den måde man almindeligvis vil gribe
tingene an.
I anden del (kapitel 4 og 5) vil jeg redegøre for nogle af de faktorer, der spiller ind ved
selve mødet og belyse, hvilke forhold man som socialrådgiver eller pædagog skal være
særlig opmærksom på.
I kapitel 4 henleder jeg opmærksomheden på udvalgte faktorer, der spiller en
væsentlig rolle for, hvordan mødet med den religiøse afviger kommer til at forløbe.
Noget af det der har betydning er sprogets funktion i mødet og forholdet mellem sproget og vores opfattelse af virkeligheden. Jeg vil også komme ind på nogle af de forhold,
der har betydning for en vellykket kommunikation, samt se på nødvendigheden af at
inkludere kommunikationsmønsteret og den måde vi opfatter andres adfærd, med
henblik på en forståelse af, hvad det er der sker i mødet. Ved eksempler vil jeg pege på
nogle af de konsekvenser det kan få når vi fejlfortolker de signaler vi opfanger fra den
religiøse afvigers kommunikation og adfærd.
I kapitel 5 bliver opmærksomheden rettet mod nogle af de forhold som det kan
være nødvendigt at inddrage i forbindelse med den pædagogiske praksis, når den religiøse afvigelse er direkte eller indirekte årsag til, at der er behov for særlige socialpædagogiske tiltag. I forhold til den religiøse afvigers individuelle behov og ved etablering
af socialpædagogiske tiltage er vigtigt at skelne mellem det terapeutiske og pædagogiske felt, da en del af de problemstillinger pædagogen vil møde og skal forholde sig til
ligger i gråzonen mellem de to felter.
Efterfølgende vil jeg med reference til den religiøse afvigers verdensopfattelse
fremhæve problemfeltet ’spontan-fortolkninger’ for at bidrage til en mere nuanceret
tilgang til de konflikter der opstår i et miljøskift, fra det afvigende til det almene. Dette
har betydning både for socialrådgiveren og pædagogen, men det fordrer en større
opmærksomheden hos socialrådgiveren i den indledende fase af kontakten med den
religiøse afviger, fordi det kan få afgørende betydning for, hvor hurtigt man kan begynde at arbejde med de egentlige problemstillinger, som kræver en socialfaglig indsats. Til at illustrere dette inddrages et specifikt adfærdsmønster blandt nuværende og
tidligere medlemmer af Jehovas Vidner. Yderligere inkluderes 2 væsentlige facetter
ved det socialfaglige møde til den religiøse afviger, med henblik på etableringen af en
tillidsrelation der skal bidrage til opbygge en øget selvindsigt og selvforståelse hos den
religiøse afviger.

I tredje og sidste del (kapitel 6 og 7) vil jeg på baggrund af de faktorer der er blevet
fremført i første og anden del redegøre for, hvilke værktøjer eller virkemidler der med
fordel kan anvendes i mødet med religiøse afvigere. Afslutningsvis vil jeg kommentere,
hvorvidt man som socialrådgiver eller pædagog har brug for en særlig indsigt i og viden
om den religiøse afvigers baggrund, for at kunne skabe en bro mellem det almene og
det afvigende.
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2. – Den religiøse afviger
Betegnelsen eller beskrivelsen ”religiøs afviger” er i sig selv ikke er særligt præcist – og
umiddelbart kan det for nogle have konnotationer til noget negativt. Når jeg alligevel
valgt at bruge denne beskrivelse er det fordi, det i forhold til målgruppen er ganske
beskrivende: En person der afviger i forhold til et normalitetsbegreb, som har en religiøs reference.

2.1. - Definition på ”den religiøse afviger”
Når jeg taler om den ”religiøse afviger” er det i tre betydninger og med det perspektiv,
at der er tale om både et intrapersonelt og et interpersonelt perspektiv ved afvigelsen.
a) I den første betydning er der tale om en person, der tilhører en religiøs minoritet
som befinder sig uden for det der anses for at være ”normalt” eller almindeligt –
enten generelt eller i et mindre geografisk område.
b) I den anden betydning vedrører det adfærd og udtrykte holdninger, der er afvigende set i forhold til en gruppes normalitetsbegreb og de forventninger man har til en
”normal” adfærd, som medlem af den pågældende gruppe. Hvor det i den første
betydning er tilhørsforholdet til en given religiøs gruppe, sammenslutning eller
trossamfund4 der definerer afvigelsen, er der her tale om holdningerne og adfærden inden for gruppen.
c) Endelig er der den tredje gruppe, som er dem der står uden for et religiøst fællesskab og som befinder sig i en ”overgangsfase” efter at være blevet udstødt eller
ekskluderet fra det religiøse fællesskab. Der er tale om en gruppe, som er mere eller mindre strandede psykisk og/eller socialt det som var og det der endnu ikke er.
Til denne gruppe hører de personer, der ”frivilligt” har brudt med deres tidligere
religiøse fællesskab, fordi de enten psykisk eller socialt ikke har kunnet magte det
pres der har været forbundet med deres tilhørsforhold. Endvidere omfatter denne
gruppe de personer, som endnu ikke er ekskluderet eller har forladt fællesskabet,
men hvor man kan tale om, at det kun er anledningen der mangler inden det sker.

2.1.1. – Hvem er der tale om?
Når jeg taler om den religiøse afviger vil der være tale om en person, der har brudt
med eller står umiddelbart over for at bryde med et religiøst miljø, som er kendetegnet ved at være religiøst og/eller socialt lukket/afvisende over for andre, at der indgår et religiøst og socialt modsætningsforhold til en majoritet. De eksempler der vil
4

Der er ikke nogen dybere mening med hvilket af ordene jeg bruger til at beskrive afvigelsens genstandsfelt. Om jeg skriver gruppe, sammenslutning, trossamfund eller kirke er ikke det afgørende i denne sammenhæng.
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blive henvist til i det følgende vil være hentet fra henholdsvis mit frivillige foreningsarbejde og fra min egen praksis på området som konsulent.
Jeg har valgt at afgrænse min brug af eksempler til nuværende eller tidligere
medlemmer af Jehovas Vidner, da det er disse to gruppe jeg har størst kendskab til og
samtidig har et bredt empiriske materiale. Desuden har jeg valgt dem som eksempler,
fordi de fungerer godt som eksempler på afvigergrupper fra det ’almene’. Der vil dog
forekomme enkelte supplerende eksempler fra andre religiøse grupperinger end Jehovas Vidner.

2.1.2. – Det ”normale”
Når man beskæftiger sig med det afvigende må man nødvendigvis også forholde sig til
det normale, hvilket er et vidt begreb og i visse sammenhænge vanskeligt at afgrænse.
I mødet mellem mennesker vil opfattelsen af det normale og det afvigende altid have
et subjektivt udgangspunkt eller tilsnit. Det er individets oplevelse af nogen eller noget, der i mange tilfælde vil definere det normale og det afvigende.
Den engelske filosof John Stuart Mill (1806-1873) har i forbindelse med en diskussion om kvinders rettigheder kommenteret forholdet mellem det naturlige og unaturlige, en kommentar der udmærket beskriver tanken bag ”det normale” som den
bruges i denne sammenhæng:
“Så sandt er det, at ’unaturlig’ almindeligvis kun betyder’ usædvanlig’, og
at alt, der er sædvanligt, forekommer at være naturligt. Eftersom mænds
undertrykkelse af kvinder er en universel sædvane, virker enhver afvigelse
herfra naturligvis ganske unaturlig. Men selv i dette tilfælde kan vi – gennem tilstrækkelig erfaring – se, hvordan følelsen fuldstændig afhænger af
sædvane. Når man fortæller folk fra verdens fjerne egne om England, er der
ikke noget, der forbløffer dem så meget, som at landet regeres af en dronning; dette forekommer dem så unaturligt, at det næsten er umuligt at tro
på. For englænderne virker det ikke spor unaturligt, thi de er vant til det;
men de finder det unaturligt, at kvinder skulle være soldater eller medlem
af Parlamentet. Omvendt mente man ikke under feudalismen, at krig og politik faldt kvinder unaturligt, for dette var ikke ualmindeligt; det forekom at
være naturligt, at overklassens kvinder skulle være mandlige af karakter og
ikke være deres ægtemænd og fædre underlegne på noget felt bortset fra,
når det gjaldt kropsstyrke.” 5
Mill’s beskrivelse af det naturlige og normale er i tråd med den måde, som ordene eller
begreberne ”almen/almenhed” bruges her, det vil sige som noget der er gældende for
de fleste i en given kontekst.

5

John Stuart Mill: Undertrykkelsen af kvinder, side 27.
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2.2. - Forskelle mellem den religiøse og kulturelle afviger
Et spørgsmål som uundgåeligt presser sig på er, hvilken forskel der mellem den religiøse og kulturelle afviger? Og i givet fald om der er tale om en forskel af en sådan karakter, at det stiller særlige krav til socialrådgivere og pædagogisk personale. Her tænkes
dels i forhold til en daglig pædagogiske praksis og pædagogens kompetencer, dels i
forhold til de overvejelser som socialrådgiveren gør sig, når der skal foretages en vurdering af, hvilken type indsats man vil anbefale til en religiøs afviger.
Som tilgang til en forståelse af forskellen mellem de to typer af afvigelser og en
forståelse af problemstillingen vil jeg foretage en bestemmelse af forholdet mellem
kultur og religion og en definition af de to begreber eller fænomener.

2.2.1. – Hvad er religion
Der findes et utal af definitioner på religion, som hver især afspejler den tid og kontekst som de er skrevet ind i. Når jeg i det følgende har valgt en religionsvidenskabelig
tilgang, som den præsenteres af religionspsykologerne Antoon Geels og Owe Wikström
er det fordi jeg finder deres fremstilling både dækkende og præcis – både i forhold til
socialrådgiverens vurderingsgrundlag og i forhold til en pædagogisk tilgang og forståelse af problemfeltet.
Geels og Wikström skriver om det at definere religion, at det set ”fra en religionsvidenskabelig synsvinkel, er vigtigt at holde sig for øje, at en religionsdefinition ikke
skal tolkes som en beskrivelse af »sandheder« - hvad religion »er«, men snarere skal
opfattes som et perspektiv, man kan anlægge for at skelne, afgrænse og dermed forsøge at præcisere indholdet af det, der skal undersøges.”6 I denne sammenhæng kan man
tale om ”at undersøge” i den betydning, at komme til forståelse af, hvilke udfordringer
og muligheder pædagogen står over for i mødet med den religiøse afviger, så pædagogen er i stand til at kunne se eller isolere den religiøse del af problemstillingen.
I et forsøg på at formulere en definition på religion som vil være anvendelig på
hele det socialfaglige felt vil det være nødvendigt at inddrage både en substantiel og
en funktionel beskrivelse, dvs. hvad religion henholdsvis er og gør. Ud fra sådanne beskrivelser kan anskue en religions eller religiøsitets indre og ydre dimension, den indre
om individets forhold til og forståelse af sig selv og livet, samt som en afspejling af det
indre i forhold til andre mennesker, og den ydre med hensyn til menneskets relation til
andre.
Som eksempel på en substantiel beskrivelse af religion med et indadrettet og
transcendent perspektiv nævner Geels og Wikström, at det kunne være ”trosforestillinger om en anden verden – mere virkelig end den synlige – og individuelle, kulturelle
og moralske udtryk for disse”.7 Et udadrettet og socialt perspektiveret bud er religions6
7

Antoon Geels & Owe Wikström, Introduktion til religionspsykologi, side 17.
Op.Cit.,, side 18.
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psykologen James Bissell Pratt’s definition: ”Den sociale holdning, individer og grupper
for alvor indtager i forhold til den magt eller de magter, de opfatter som dem, der suverænt regulerer deres interesser og skæbne.”8 Definitionerne peger på det, som er ’suverænt regulerende’ i sociale forhold, samt det der har den største betydning eller
værdi for individet, og sidst, men ikke mindst, det som definerer eller bestemmer individets grundlæggende opfattelse af virkeligheden.
Når det gælder en funktionel beskrivelse, kunne det være at se religion som et
udtryk for ”den måde, hvorpå mennesker søger mening med sit liv”, som det, der ”tilbyder symboler og riter til tolkning af livets overordnede mening”, en fortolkningsramme for det vi ikke ved noget om, f.eks. døden, ondskaben, lidelsen. Og endelig peger
Geels og Wikström på, at man ud fra en funktionel tilgang kan se religion, som ”det der
tilbyder personificering af menneskelige idealer.”9

2.2.2. – Hvad er kultur
Det gælder for kultur, som det er tilfældet med religion, at der findes et utal af definitioner, som hver især afspejler det man har haft til hensigt at undersøge. Jeg ønsker
ikke at nå frem til en definition af kulturen som sådan, men derimod en beskrivelse,
der kan bidrage til en synliggørelse af forskellen mellem kultur og religion.
Kultur har sit udspring i den menneskelige civilisation. Etnologen Axel Steensberg
hævder, at de tidligste civilisationer ikke opstod fordi de mennesker der udviklede dem
var særligt kreativt begavede, men, siger han, ”fordi der var noget i omgivelserne, der
udfordrede dem til at manipulere på en særlig måde.”10 Det ’noget’ Steensberg henviser til, er de miljøbestemte vilkår eller muligheder for at kunne overleve og få tilgodeset biologiske og sociale behov, som kan betegnes som grundlæggende menneskelige
behov.
Den norske antropolog Arne Martin Klausen har sammensat en behovsmodel,
der søger at sammenfatte de grundlæggende menneskelige behov, der, set ud fra et
generaliseret niveau, er de samme overalt på jorden. Han opererer med fire universelle behov, som han definerer som:
-

Behovet for energi til at opretholde livet
Behovet for at videreføre livet
Behovet for at beskytte livet (og andre værdier)
Behovet for at vide noget om livet (og døden)

Foruden disse fire behov taler Klausen om fire universelle mekanismer, der indgår i
opfyldelsen af disse behov: erhverv, sociale organisationer, politiske organisationer og

8

Antoon Geels & Owe Wikström, Introduktion til religionspsykologi, side 18.
Op.Cit.,, side 19.
10
Hans Gullestrup: Kultur, Kulturanalyse og kulturetik, side 27.
9
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religiøse/videnskabelige aktiviteter.11
Professor ved Aalborg Universitetscenter, Hans Gullestrup, siger, at mennesker,
når de indgår i socialt samvær, altid vil søge at få disse grundlæggende behov opfyldt i
en eller anden form for socialt samvirke. Og han konkluderer, at den ”konkrete måde
at opfylde de grundlæggende behov på vil udgøre den afgørende bestanddel af al konkret kultur – hvis man ikke ligefrem kan tale om, at denne måde simpelt hen er lig med
kulturen. Villy Sørensen siger således: ”Ved menneskenaturen må forstås de biologiske
processer og behov, der er fælles for alle mennesker. Måden, som disse fælles behov
søges tilfredsstillet er kulturelt betinget, og et folks kultur kan defineres som dets måde
at tilfredsstille sine behov på”.”12

2.2.3. – Forskellen mellem religion og kultur
I denne kontekst kan man meget forenklet sige, at religion (i betydningen religiøsitet)
primært er udtryk for et grundlæggende menneskeligt behov af individuel eller subjektiv karakter, mens kultur primært er af objektiv karakter og udtryk for den måde dette
og de øvrige grundlæggende behov dækkes.
At tale om en forskel mellem religion og kultur indeholder imidlertid det paradoks, at der på flere niveauer er tale om to sider af samme sag, idet religionen i sit væsen og funktion er immanent i kulturen. Derfor vil det være mere præcist at tale om,
hvilket forhold der er mellem dem, hvilket Gullestrup gør meget rammende:
”Den i enhver kultur eksisterende grundlæggende verdensopfattelse er således af afgørende betydning for dannelsen af de bagvedliggende værdier
og dermed for de overliggende kulturlag. De forskellige verdensopfattelser
er væsentlige alene af denne grund, men også fordi de til enhver tid og i
enhver kultur betragtes som det sande og indiskutable kulturgrundlag.”13
Religionen eller verdensopfattelsen udgør således en helt central del af kulturens kerne og den måde som det sociale liv udfolder sig på.

2.2.4. – Forskellen mellem religiøs og kulturel afvigelse
Skal man kort redegøre for den helt centrale forskel mellem religiøs og kulturel afvigelse vil jeg mene at det må være,
- at kulturel afvigelse i sit udgangspunkt vedrører forholdet til en social virkelighed og individets ageren i denne.
- at religiøs afvigelse i sit udgangspunkt vedrører forholdet til en transcendent
11

Arne Martin Klausen: Kultur – variasjon og sammenhæng, side 32.f.; citeret efter: Hans Gullestrup:
Kultur, Kulturanalyse og kulturetik, side 28.
12
Hans Gullestrup: Kultur, Kulturanalyse og kulturetik, side 28. Fremhævelserne er forfatterens.
13
Op.Cit.,, side 45.
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virkelighed og individets ageren overfor denne i den sociale virkelighed, som
forstået eller opfattet ud fra en religiøs definition.
Den kulturelle afvigelse handler om individets ændrede og afvigende sociale adfærd i
forhold til det normale/almene (specielt i forhold til den primære referencegruppe),
som følge af en ændret opfattelse af normalitet. Den religiøse afvigelse handler om en
subjektiv ændring i fortolkningen og oplevelsen af virkeligheden eller en del af den (og
som manifesterer sig socialt).
En væsentlig forskel mellem de to afvigelser er, at en religiøs afvigelse vil indebære en
kulturel/social afvigelse, mens en kulturel(/social) afvigelse kan indbefatte en religiøs
afvigelse.

2.3. - Profil af en religiøs afviger
På baggrund af mine erfaringer med tidligere medlemmer af trossamfundet Jehovas
Vidner, vil jeg i det følgende forsøge at sammensætte et generaliseret billede af det
typiske tidligere medlem, som endnu ikke har fået opbygget et nyt og bæredygtigt socialt netværk uden for Jehovas Vidner og/eller som har et uafklaret forhold til sin religiøsitet. Der er tale om et billede eller en profil, der er sammensat af en række sociale
karakteristika og problemstillinger, som er gennemgående for denne gruppe – og som
svarer til den afgrænsning, der er omtalt i afsnit 2.1. - Definition på ”den religiøse afviger” (punkt c, side 13):
1) Generelt meget hjælpsom og involverende.
2) Enten meget diplomatisk eller åbenmundet, ”rapkæftet”.
3) Enten tilbagetrukket eller meget udfarende.
4) Problemløser.
5) Tilbøjelighed til at forklare (sig) i stedet for at fortælle.
6) Udtalt behov for bekræftelse.
7) Stærkt behov for kontrol (ofte i form af iscenesættelse)
8) Går ofte ikke efter at blive ”lykkelig”, men efter at have så mange muligheder som muligt.
9) Oplever sig ofte ”ikke-forstået”.
10) Vanskeligheder ved eller magter ikke at udtrykke følelser eller tanker –
ofte opfyldt af en følelse af at mangle ”de rigtige ord”.
11) Ofte fanget mellem ”at ville” og ”tør ikke”, specielt hvis det indebærer
en risiko for ”at påkalde sig opmærksomhed”.
12) Svingende mellem benægtelse af tidligere medlemskab af Jehovas Vidner og dyrkelse af at være ”offer” for ”hjernevask” og ”manipulation”.
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3. – Mødet med den religiøse afviger
De situationer, hvor man som socialrådgiver eller pædagog kan møde den religiøse
afviger, kan være meget forskellige. For socialrådgiverens vedkommende sker det ofte, at det kan være relativt langt henne i kontaktforløbet, at det kommer frem, fx i forbindelse med en socialfaglig undersøgelse. For pædagogens vedkommende spænder
lige fra socialpædagogiske opholdsteder, væresteder eller ved et møde med forældrene til et barn i en vuggestue eller børnehave.
Jeg vil i det følgende give to eksempler på, hvor og hvordan pædagogen kan stå over
for at skulle forholde sig til en person, hvor den religiøse baggrund og religiøse afvigelse har en signifikant betydning.

3.1. – LQ, 16-årig pige
Kontekst: Bofællesskab med socialpædagogisk personale og tilsyn i tidsrummet fra
07.00-23.00.
Beskrivelse: Der er tale om en 16-årig pige, der er født ind i Jehovas Vidner. Forældrene bliver skilt da hun er 3 år. Som følge af omsorgssvigt (herunder fysisk overlast)
og moderens og sine egne psykiske og sociale problemer bliver hun som 14-årig anbragt hos en plejefamilie, som det viste sig er medlemmer af Jehovas Vidner. To år
senere blev hun fjernet fra plejefamilien, som følge af stigende konflikter mellem dem,
der bl.a. skyldes at LQ blev udsat for et stærkt psykisk pres grundet hendes og plejefamiliens tilknytning til Jehovas Vidner. Der foreligger endvidere andre ikke oplyste alvorlige forhold bag plejefamiliens adfærd over for LQ, som bevirkede at kommunen vælger at fjerne LQ fra plejefamilien og tilbyder, at hun kan flytte ind i bofællesskabet.
Hun har mod sin vilje været aktiv medlem af trossamfundet gennem flere år og specielt siden bruddet med plejefamilien har hun udtrykt et stærkt ønske om at frigøre sig
fra Jehovas Vidner.
LQ’s kontaktpædagog bliver tidligt i forløbet opmærksom på, at der er en dybere
sammenhæng mellem LQ’s psykiske og sociale problemer og hendes tilhørsforhold til
Jehovas Vidner. Selvom både kontaktpædagogen og dennes kollegaer relativt hurtigt
får en god kontakt med hende og opnår hendes fortrolighed, oplever de gentagne
gange at hun midt i en samtale, tilsyneladende helt uden grund, som lyn fra en klar
himmel, ”går i sort”, bliver fraværende eller trækker sig tilbage til sit værelse. Der er
især problemer de dage, hvor hun har været til et af Jehovas Vidners møder og har
oplevet noget, der påvirker hende følelsesmæssigt. LQ isolerer sig oftere og oftere på
sit værelse efter hjemkomsten fra disse møder og i forbindelse hermed har der været
et tiltagende antal episoder, hvor hun har påført sig selv fysisk smerte/skade på hænder, arme, hals og ansigt.
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LQ’s kontaktpædagog får udvirket at der bliver etableret en række støttesamtaler til LQ omkring hendes forhold til Jehovas Vidner, samt at personalet får yderligere
indsigt i de særlige problemstillinger der gør sig gældende i forbindelse med LQ og
hendes tilknytning til Jehovas Vidner. I løbet af ca. 6. måneder er situationen radikalt
ændret selvom LQ stadig er plaget af indre konflikter. I samme periode bliver LQ’s kontakt til pædagogerne og hendes nye sociale netværk væsentligt forbedret.

3.2. – DLO, 23-årig kvinde
Kontekst: Kommunalt værested med pædagogisk personale, åbent mandag til fredag
mellem 9.00 og 16.00, samt personalet i barnets børnehave.
Beskrivelse: En yngre kvinde på 23 år som har 1 barn på 3 år og som pt. er samboende
med sin kæreste, der ikke har haft nogen tilknytning til Jehovas Vidner. Hun blev udstødt af Jehovas Vidner som 21-årig og har siden udstødelsen haft sociale tilpasningsvanskeligheder og er i perioder stærkt deprimeret.
Fra kommunens side har man på et tidspunkt overvejet at iværksætte en ”hjemmehos”-ordning, men besluttede i stedet at DLO 3 dage om ugen skulle arbejde på et
kommunalt værested, indtil hun kunne påbegynde en uddannelse. DLO var i begyndelsen stabil og glad for at være der, men allerede efter få måneder begynder hun jævnligt at udeblive. DLO er venlig og afholdt på stedet, men er afvisende over for tættere
personlig kontakt eller relationer, specielt over for pædagogerne, når de har søgt at
tale om baggrunden for hendes udeblivelser.
Fra børnehaven har man uopfordret rettet henvendelse til socialforvaltningen,
fordi man nærer en stigende bekymring for DLO og hendes forhold til barnet. Hun har
oftere og oftere holdt barnet hjemme fra børnehaven under påskud af at barnet er
sygt (uden at dette har været tilfældet). Børnehaven har gentagne gange forgæves
forsøgt at for etableret samtaler med DLO, da hun afviser al kontakt der vedrører hendes situation. I børnehaven har man tilsyneladende ikke kendskab til hendes tidligere
tilknytning til Jehovas Vidner, mens personalet på værestedet var blevet informeret
herom i forbindelse med visitationen.
Hendes socialrådgiver (som er en af de få som DLO hidtil har ønsket at tale med
om sine problemer) fik etableret en række støttesamtaler med det for øje at få hende
til at påbegynde et behandlingsforløb hos en psykolog. DLO’s handlingsmønster fra
værestedet gentager sig ved støttesamtalerne og igen efterfølgende hos psykologen.
Det går godt i begyndelsen, men hun begynder så at trække sig ind i sig selv, for så til
sidst at afbryde kontakten for en periode. Godt 1½ år efter den første hjælp blev
iværksat, er DLO begyndt på HF, og afviser al hjælp ud over kontakten til socialrådgiveren.
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3.3. – Hvad er problemet objektivt set?
Objektiv set vil man med en vis ret kunne hævde, at de problemer og konflikter, som
den religiøse afviger har ikke adskiller sig fra dem man vil kunne møde i andre sammenhænge, hvad enten der er tale om en social eller kulturel betingelse. Ydermere,
hvis man ser på de 12 punkter der er opført under afsnit 2.3. - Profil af en religiøs afviger (side 18) er der i princippet ingen af disse punkter, der umiddelbart vil kunne henlede opmærksomheden på, at der er tale om en religiøst funderet eller relateret problemstilling (lige bort set fra punkt 12, hvis det religiøse tilhørsforhold er kendt).
Udfordringen i relationen til den religiøse afviger er flere forhold. For det første – når
det er den religiøse afvigelse, der er problemet eller den direkte årsag til hertil, at der
vil være tale om et mere eller mindre usynligt eller kamufleret problem – selv i de tilfælde, hvor afvigelsen er kendt af socialrådgiveren eller pædagogen. Implicit i dette er
også det forhold, at nogle religiøse afvigere vælger ikke at tale om deres religiøse baggrund, selvom de er vidende om sammenhængen mellem denne og deres problemer.
For det andet, at pædagogen/socialrådgiveren og den religiøse afviger repræsenterer to forskellige virkelighedsopfattelser og at det næsten uundgåeligt vil medføre
visse kommunikations- og forståelsesproblemer.
Og endelig, som det tredje – når socialrådgiveren eller pædagogen bliver bevidst
om eller opmærksom på, at der er et religiøst perspektiv – kan der være en tilbøjelighed til en umiddelbar reaktion i retning af, ”det er dog noget forfærdeligt noget du har
været igennem”, underforstået, at vedkommende har været offer for noget. Det kan
godt være at det ikke er det man mener, men det er alt for ofte den holdning og sådanne tilkendegivelser afvigeren møder og dermed risikerer man uforvarende fra første færd at bidrage til, at afvigeren fastholdes i en sådan selvopfattelse og en bestemt
position i forhold til sine omgivelser – som offer.

3.4. – Hvad er problemet set fra et socialfagligt perspektiv?
Set fra et socialfagligt perspektiv er det ikke kun et spørgsmål om, hvordan man skal
forholde sig til de problemer, der har direkte religiøs præference, men også hvordan
man undgår, at der sker en uhensigtsmæssig sammenblanding af sociale og religiøse
aspekter, hvordan man fastholder fokus på problemets kerne, og ikke lader sig rive
med af det umiddelbare.
For det andet, i forlængelse af ovenstående, hvordan man undgår at lade sin
første tilgang og umiddelbare vurdering være farvet af fordom omkring afvigerens religiøse baggrund eller tidligere tilhørsforhold, uden at der sker en tilsidesættelse af betydningen af et religiøst perspektiv eller at det tillægges for megen betydning.
Et tredje udfordring i denne sammenhæng er de tilfælde, hvor den religiøse afviger kæmper med psykosociale problemstillinger, som kun delvist er relateret til deres
tidligere religiøse tilhørsforhold. Det kan fx være den ene eller begge forældre til den
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religiøse afviger, som forud for et medlemskab af pågældende trossamfund, har været
præget af fx en social belastet opvækst, som har haft betydning i forbindelse med afvigerens barndom og opvækst. Det er ikke ualmindeligt at opleve, at disse konsekvenser
så at sige smelter sammen med konsekvenserne af det religiøse tilhørsforhold. Den
socialfaglige udfordring er her, at undgå at konfliktfelter ikke bliver maskeret og overført fra et socialt perspektiv til et religiøst perspektiv, eller omvendt.

3.5. – Hvad er problemet set fra den religiøse afvigeres perspektiv?
Det er vanskeligt at skulle tegne et bare nogenlunde troværdigt generaliseret billede
af, hvordan problematikken opleves af den religiøse afviger. På baggrund af en gennemgang af en række af beretninger fra mennesker, for hvem bruddet med deres religiøse fællesskab har været problematisk og de efterfølgende har været påvirket af
psykiske og/eller sociale problemer i deres daglige tilværelse, er der dog tre ord eller
begreber der går igen: hjernevask, manipulation og at de er ofre.
Det er her interessant at sammenligne disse oplevelser eller forklaringer med de
umiddelbare oplevelser hos afvigeren, samtidig eller umiddelbart forud for bruddet:
Her er det ubetinget den indre konflikt, en indre kamp mellem at gøre det vedkommende har lyst til og gøre det forventede, der er dominerende. Forestillingen om hjernevask eller manipulation er praktisk talt fraværende.14 For mange religiøse afvigere
gælder det, at det de har oplevet umiddelbart forud for deres beslutning om at bryde
med deres religiøse fællesskab eller forud for den situation eller handling/adfærd der
har ført at vedkommende er blevet ekskluderet, primært har været en udtalt følelse af
frustration og magtesløshed. Den eneste forestilling der som ofte er gennemgående
både før og efter et brud, er forestillingen af at være et offer, enten i forhold til konkrete hændelsesforløb eller i forhold til noget udefineret som trossamfundet ”gør” ved
medlemmerne.
Erfaringerne har også vist, at skyldfølelse eller skam er fremherskende, i visse
tilfælde dominerende, i den første tid efter et brud og i det hele taget er det frem til
det tidspunkt, hvor de kan tale frit om deres religiøse fortid. Adskillige har fortalt at de
føler sig udleveret, pinlig berørt, når talen falder på det trossamfund eller den religiøse
gruppe de har været medlem af, uanset om de personer de er sammen med kender til
deres tidligere tilknytning eller ikke. Det er ofte i sådanne situationer, at religiøse afvigere kan føle sig overmandede af oplevelsen af fremmedgørelse, at være ”ikkeforstået”.

14

Her er det værd at bemærke, at det er meget sjældent at det er afvigeren selv, der er den første til at
bringe tanken om at være ”offer” på bane, eller det at være udsat for hjernevask eller manipulation. I
alle de tilfælde som jeg har kendskab til, er der tale om argumenter og forklaringer de har overtaget fra
andre og ser man på hvem det er der introducerer disse opfattelser eller forestillinger, så er det for det
meste af personer, som selv mener at de er ”oven på”, afklarende med deres liv og det syn de har på
tilværelsen.
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3.5.1. – LM, 35-årig kvinde
LM, er en kvinde på 35 år, som 9 år efter hun blev udstødt fra Jehovas Vidner stadig
har problemer med at kunne indgå i sociale relationer: ”Jeg har hele tiden ment at det
var mig der var noget galt med, jeg var underlig, sygelig.” Hun fortæller, at hun helst
undgår de situationer ”hvor jeg kan risikere en "intim" situation med andre mennesker,
hvilket jo kan være meget forskelligt”, at hendes problemer bliver aktualiseret ”når jeg
får folk tæt på”. Hun fortæller videre, ”at jeg kan sagtens håndtere mit liv i det øjeblik
der er en afstand, for eksempel hvis jeg bare skal sidde og lytte”, f.eks. sammen med
flere mennesker, ”men i det øjeblik jeg skal deltage, så kommer problemerne”. Hendes
konflikt er, at hun helst undgår ”de situationer og er derfor fraholdt en masse spændende ting som jeg egentlig godt kunne tænke mig.” Hendes kriterium er blevet, at ”så
længe jeg bare kan nøjes med at eksistere i samfundet” er hun tilfreds.15

3.5.2. – HC, 29-årig kvinde
HC, en 29-årig kvinde, der som 15-årig besluttede sig for, at hun ikke ville forsætte med
at være medlem af Jehovas Vidner: ”Jeg synes at jeg endelig er meget lykkelig, men jeg
ved godt at det hele bare ligger under overfladen og kan springe frem, det gør det også
nogle gange, men det kommer ned igen, men hvis du først har været Jehovas Vidne én
gang må du leve med det hele dit liv, men man kan lære at leve med det.”16

3.6. – Den socialfaglige udfordring
Spørgsmålet er, hvordan det er det muligt for socialrådgiveren eller pædagogen at
skabe eller bidrage til skabelsen af et fælles rum, hvor den religiøse afviger kan bibringes oplevelsen af at være inddraget i nye sammenhænge og fællesskaber, føle sig forstået og accepteret, samt give vedkommende lyst til og mod på at indgå i nye sociale
sammenhænge og etablere nye relationer.

15
16

Privat kilde.
Privat kilde.
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4. – Faktorer der har betydning ved mødet
I det følgende vil jeg rette fokus på nogle af de faktorer der har betydning ved mødet17
mellem pædagogen eller socialrådgiveren og den religiøse afviger, set i forhold til det
der sker i selve mødet mellem de to, og som en tilgang til en forståelse af udviklingen
af deres relation. Jeg har valgt at gøre det ud fra den betragtning, at kvaliteten af dette
møde har betydning for, om (og i givet fald hvordan) man når de mål som tilstræbes
gennem forskellige handletiltag, med henblik på at hjælpe afvigeren til fx at genskabe
et nyt og stabil socialt netværk.

4.1. – Sproget
I en diskussion om forskellen mellem mennesket og dyret, om forholdet mellem ordet
og kulturen, tager den tyske filosof og hermeneutikker Hans-Georg Gadamer afsæt i
Aristoteles’ Politik og skriver, at ”Mennesket er det levevæsen, der besidder lógos.”18
Gadamer påpeger imidlertid, at logos ikke betyder ’ord’ som vi normalt forstår det,
”men tale, sprog, regnskab og i grunden alt det, som udtrykkes i tale: tænkning, fornuft. … … Logos er dog ikke 'fornuft', men 'tale' - altså de ord, man siger til hinanden.
Tale er ikke en ophobning af ord, der som isolerede, klassificerbare fragmenter udgør
den såkaldte ordbog. Logos er langt snarere en sammenføjning af ord til en meningsenhed, til talens mening.”19
Ud over at påpege hvad ’ordet’ er, inddrager han en væsentlig faktor i sin diskussion om forholdet mellem ordet og kulturen – fra opståen til overlevelse, ordets funktion:
”Sproget er ikke kun en meddelelse om ens egen tilstand, …; det tjener
tværtimod til at afsløre, hvad der er gavnligt eller skadeligt, nemlig at pege
på noget, som man vil anbefale eller advare imod, …. Heri ligger der en distance til det nærværende, en seen fremad mod det kommende. Man er ikke længere prisgivet og udleveret til det, der i øjeblikket trænger sig på. …
Det er åbenbart distancen til os selv, der åbner os mod andre; … Heri ligger,
at vi deler noget med hinanden, og som hermed ikke bliver mindre, men
tværtimod større.”20
Gadamer ønsker at synliggøre sprogets vitale betydning, ikke blot dannelsen af
fællesskaber og formidlingen af budskaber og oplevelser inden for disse fællesskaber,
17

Når jeg her taler om ”dette møde” er det i to betydninger: For det første, som et udtryk for det enkelte møde, og for det andet, som et udtryk en række af møder set over tid.
18
Hans-Georg Gadamer: Teoriens lovprisning, side 18.f.
19
Op.Cit., side 19.
20
Op.Cit., side 20.f.
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men også sproget som det, der lader fællesskabet manifestere sig. Det kan næppe siges mere rammende end: ”Det er ordet, der så at sige lader fællesskabet komme til
orde.”21 Men Gadamer har også en anden vigtig pointe her, for samtidig med at ordet
er, hvad man kunne kalde fællesskabets åndedræt, har det en tilsvarende betydning
for individet:
”Ordet er således menneskets bedste mulighed for at forme sin verden og
sin skæbne, hvis sidste store bogstav hedder død, og hvis håb er Gud.”22
Sproget, i betydningen logos, har, som Gadamer påpeger, en central betydning for
individets mulighed for at give livet liv, opleve det som meningsfuldt, give det et ønsket indhold eller et ønskeligt forløb.
I en kommentar til Gadamers redegørelse for logos nævner Arne Jørgensen23, at vi
lever ”i sproget, forstået på den måde, at sproget – før vi åbner munden så at sige –
allerede har fortolket verden for os og hermed skabt en fælles verden af betydninger.”24 Logos, ordet, sproget, bliver det, der forener den indre og den ydre virkelighed
til det, der opleves som én virkelighed for individet. Set ud fra dette perspektiv bliver
sproget, som fællesskabsfaktor, ikke kun er et spørgsmål om formidling af budskaber,
men også om, hvad det er vi formidler, og hvordan det formidlede bliver opfattet.

4.1.1. – Sprog og virkelighed
Sprogets centrale betydning for individets oplevelse af virkeligheden og dets relation til
andre mennesker bliver yderligere understreget af sociologen Joachim Israel, når han
hævder: ”Når vi lærer et sprog, får vi en mængde kundskaber af forskellige slags. Vi
lærer ikke blot at benævne ting, at give navne til objekter.”25 Sproget er ikke blot et
middel til at benævne, til at få viden om noget, men vi lærer også ”at tale i konkrete
relationer”. Sproget sætter os i stand til at kommunikere eller udveksle oplevelser og
erfaringer, hvad vi gør, hvad vi kunne tænke os at gøre, etc..
Hvor Gadamer taler om, at fællesskabet kommer til orde i ordet, så taler Joachim
Israel om at vi lever i sproget, at vi lever i den verden eller virkelighed, som sproget
skaber. Vi forstår virkeligheden ud fra den måde vi definerer og forstår de ord vi bruger. Vi kan ikke adskille sprog og virkelighed, for som han siger, når
”man forsøger at skelne skarpt mellem sprog og virkelighed, at stille dem
op mod hinanden på en dualistisk måde, overser man det faktum, at vores
sprog er virkeligt. Det er en central del af vores (sociale) virkelighed. Ordet
»virkelighed« er sandsynligvis et af vores mest flertydige. Men er det rime21

Hans-Georg Gadamer: Teoriens lovprisning, side 22.
Op.Cit., side 26.
23
Arne Jørgensen har oversat Teoriens lovprisning, samt skrevet indledningen og tilhørende noter.
24
Hans-Georg Gadamer: Teoriens lovprisning, side 21, fodnoten.
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Joachim Israel: Erkendelse, sprog og sociale relationer, side 33.f.
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ligt at tale om forskellige virkeligheder? Er det rimeligt at tale om sprog,
som om det var noget uden for vores virkelighed? Kan sproget eller en person, en videnskab eller hvad man nu vil, tænkes at stå uden for vores virkelighed?
»Sprog« og »virkelighed« er forskellige begreber. Men sprog handler
både om virkeligheden og er en integreret del af den.
Charles Taylor taler om den kunstige sondring mellem social virkelighed
og det sprog, som beskriver den sociale virkelighed. »Sproget determinerer
(is constitutive of) virkeligheden, er væsentligt for den art af virkelighed,
denne er. At skelne mellem de to og fremhæve dem som forskellige på
samme måde, som vi helt korrekt adskiller himlen fra teorierne om den,
medfører at vi aldrig opfatter pointen«.”26

4.1.2. – Hvad er det sproget henviser til?
I det daglige er det sjældent vi tænker nærmere over, hvordan vi taler eller hvilke værdiladninger og holdninger, der gemmer sig bag ordene. Det samme gør sig gældende
når vi opholder os i forskellige miljøer, vi indretter eller tilpasser os mere eller mindre
”automatisk” til den situation vi befinder os i.
På samme måde er det når pædagogen eller socialrådgiveren og den religiøse
afviger mødes; de vil begge automatisk gøre brug af de ord og begreber der falder naturligt for dem. Det vil imidlertid bringe støj ind i kommunikationen mellem dem, fordi
deres sprog udspringer af to forskellige virkeligheder. Når pædagogen og socialrådgiveren taler med den religiøse afviger er det med udgangspunkt i den almindelige
sprog, der refererer til den almene virkelighed, mens afvigeren på sin side bringer begreber og forestillinger med ind i samtalen fra det afvigende religiøse miljø, som i
mange tilfælde dækker over andre værdiladninger og sociale referencer. Når der forekommer ord eller begreber i samtalen, som referer ind i begge opfattelsesverdner eller
virkeligheder er det problemerne opstår. I sådanne tilfælde vil socialrådgiveren og pædagogen have sit opmærksomhedsfokus rettet mod del almene, mens den religiøse
afvigers opmærksomhedsfokus flyttes mod det afvigende, eller marginalområdet.
Et eksempel på, hvordan en sådan sprogforvirring kan opstå er hentet fra en
række samtaler jeg havde med en kvinde, der to år tidligere havde valgt at forlade
trossamfundet Jesu Kristi Kirke af de sidste dages Hellige. I en af samtalerne fortæller
hun om nogle af sine personlige konflikter med hensyn til sin religiøsitet og som førte
til at hun traf beslutningen om at forlade mormonerne. Samtalen fortsætter med en
snak omkring de problemer hun havde i den første tid efter bruddet med mormonerne, det at skulle ”leve på en ny måde”. Et af hendes nye holdepunkter var den lokale
folkekirke og den støtte hun fik fra sognepræsten. På et tidspunkt siger hun: ”Jeg kan
huske da jeg kom i kirken første gang ……”. Jeg troede hun talte om den lokale folkekirke hun få måneder tidligere var begyndt at komme i, og som vi havde talt om forin26
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den, men længere henne i samtalen blev jeg imidlertid opmærksom på, at jeg havde
misforstået hende. Det viste sig, at hun havde refereret til Mormonkirken (som ordet
»kirken« er synonymt med blandt mormoner), til hendes første møde dér.
Eksemplet med ordet ”kirke” kan forekomme banalt eller enkelt, men pointen er,
at i situationer hvor vi instinktivt har det med at høre og forstå bestemte ord, kan der
på grund af denne ”automatik” ske det, at vi ikke er opmærksomme på, fx et skift eller
en indskudt kommentar i samtalen – som, senere kan vise sig at have betydning for
den måde relationen mellem de to parter udvikler sig.
De associationsbærende ord, som dét, der er tale om i eksemplet, er individuelle
både fra gruppe til gruppe og fra person til person og det er forskelligt, hvad de knytter
sig til. Det kan være alt fra enkelt ord til fraser, f. eks. i en sang, uden at de pågældende
ord eller fraser er inkorporeret i afvigerens ”religiøse sprog”. Af eksempler på sådanne
”anonyme” ord kan nævnes venner, udvalgte, bord, føde og integritet.
Der er imidlertid også ord som forekommer inden for flere forskelle religiøse
sammenhænge og som har samme funktion, selvom de indeholder forskellige nuanceforskelle i det de refererer til. Et ord som ”verdslig” er et eksempel herpå, – det har
funktionen at kategorisere ”dem” til forskel fra ”os”. Det interessante her er ikke,
hvem ”dem” referer til, men derimod, hvad der knytter sig til ”os”. Ser man på ”os” fra
Jehovas Vidners perspektiv, er der tale om et meget snævert og ekskluderende begreb,
fordi det udelukkende referer til dem selv som de rettroende, alle andre end netop
Jehovas Vidner er per definition verdslige.
Denne samme anvendelse af ordet ”verdslig” kan iagttages blandt visse karismatiske kristne, hvor anvendelsen kan ses anvendt i en mindre radikal form. Her retter
anvendelse sig i højere grad mod det religiøse rum og selvforståelsen, og har ikke den
samme selektive og sociale gennemslagskraft, som det fx er tilfældet i forbindelse med
Jehovas Vidner.

4.2. – Kommunikationen
Den polskfødte psykolog Paul Watzlawick har fremført, at al menneskelig aktivitet indeholder potentiel kommunikation: ”One cannot not communicate”. I alt hvad vi gør er
der en kommunikation, hævder Watzlawick, selv når vi ikke siger noget. Blot det at
være til stede i et lokale indeholder en kommunikation, og er der et andet menneske i
dette lokale, ”så vil vore handlinger i den pågældende situation blive påvirket af den
tilstedeværendes tavse sprog. …… Vores adfærd, måden hvorpå vi opfører os, og vores
kropssprog er en uudtømmelig kilde til information for andre.”27 Men som Lars von der
Lieth et Al pointerer i bogen Kommunikationens veje, så lever mennesket ikke ”i et socialt tomrum”. Derfor er det heller ikke tilstrækkeligt at se på, hvad vi siger eller ikke
siger, og være bevidste om kropssprogets betydning, det er også ”nødvendigt at tage
27
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hensyn til den sociale sammenhæng, hvori kommunikationen foregår.”28
Lieth et Al henviser til den spanske filosof J.L. Aranguren, der i sin bog Det kommunikerende menneske nævner fem forhold, som må tages i betragtning når man søger en
forståelse af den dynamik der ligger i kommunikationen.
Som det første peger han på, hvilken kommunikationskode der anvendes, fordi
”der kan opstå misforståelser og uklarhed under samspil, hvor parterne ikke har en
fælles kode (talesprog, tegnsprog, lingua franca), som de behersker lige godt.”
For det andet er hensynet til det sted, hvor kommunikationen foregår, og her
tænkes der ikke kun på stedet isoleret set, men også på hvad der tales om. Der kan
være stor forskel på om kommunikationen f.eks. foregår på offentlige steder, i en kirke
eller under private forhold, sågar det rum man befinder sig i, kan gøre en forskel. ”En
udtryksform, der er fuldt ud tilladt det ene sted, kan være total forkastelig et andet
sted. …… Hvad turisten f.eks. kan tillade sig i sit hjemland, vil tit og ofte blive opfattet
med misbilligelse i andre kulturer.”
For det tredje er det nødvendigt at se på, hvem det er der kommunikerer, fordi
det kan have en væsentlig indflydelse på et kommunikationsforløb: ”Her tænkes både
på spørgsmål om personernes placering i sociale sammenhæng, om det er en voksen,
der taler til et barn, om kommunikationen foregår mellem arbejdskammerater, eller
om parterne er af samme eller modsatte køn.”
Som det fjerde er, hvad der kommunikeres – og måden det sker på. Der er f.eks.
”en verden til forskel på, om man deltager i en politisk diskussion eller i en mere privat
hyggesnak med sin kone. Hvis man i en politisk diskussion pludselig slår over i intim-sprogets sanselige udtryksformer, vil ens argumenter nok ikke tælle ret eget; på
samme måde vil hyrdetimen komme til en hurtig afslutning, hvis den ene part pludselig
slår over i det formelle sprog man bruger ved et vælgermøde.”
Og endelig som det femte er det vigtigt at være opmærksom på, hvor i kommunikationsforløbet man er, og her tænkes der på om parterne har kendt hinanden gennem længe tid eller der er tale om et nyt samspil.29

Ud over de ovenfor anførte forhold peger Lieth et Al på, at der kan være situationer,
hvor man må tage hensyn til det individs livshistorie, fordi den måde et menneske
strukturer sin livsverden har en ”afgørende indflydelse på kommunikationens form og
indhold.”30 Og endelig kan der være tale om øjeblikkelige sindstilstande, det være sig
vrede, sorg, glæde eller forelskelse, som også vil være bestemmende for, hvordan man
opfatter sig selv og påvirker andre i en given situation.

28
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4.2.1. – Kommunikationsmønsteret
Kristiansen & Bloch-Poulsen, der i en årrække har beskæftiget sig med og undervist i
kommunikationstræning, peger på et vigtigt princip i den kommunikative praksis,
boomerang-effekten, den gensidige påvirkning der sker når to eller flere mennesker
kommunikerer sammen.
De beskriver ’boomerang-effekten’, som et princip for den kommunikative praksis, der betyder ”at det, man som person med sit sprog, sin stemme og sin krop sender
ud til en anden person, i vid udstrækning bestemmer, hvad man får igen fra vedkommende. Det er meget vigtigt at understrege, at det går begge veje.”31 Deres pointe er
at vi gør noget med vores sprog, og her tænker de ikke kun på indholdet i det vi siger
og hvorvidt det bliver opfattet konkret i situationen, men især den måde vi kommunikerer på, og den indvirkning det har på hvordan vi opfatter hinanden.

I boomerang-effekten indskriver de 3 elementer, der har betydning for den stemning
der udvikles og de gensidige indtryk af hinanden der skabes, når mennesker mødes:
verbalsprog, parasprog og kropssprog.
Verbalsprog: Hvordan er det vi siger farvet eller hvad er det fokuseret på? Er det
negativt, problemfikseret eller er det positivt, løsningsorienteret? Den måde vi er orienteret på i vores tale har stor betydning for hvordan andre forholder sig til en på, om
de udvikler en grundholdning der er imødekommende eller afvisende. Heri ligger også
grundlaget for udviklingen af selvopfyldende profetier og kvaliteten af de erfaringer vi
gør i vores relationer til andre mennesker, der være sig positive såvel som negative.
Parasprog: Her er der tale om, hvad vi gør med stemme, som f.eks. om vi taler
højt eller lavt, hurtigt eller langsomt; det kan også være om vi har mange eller få, korte
eller lange pauser, når vi taler, brugen af fyldord, etc. Måden vi bruger stemmen kan
være med til at bestemme om en samtale udvikler sig til en dialog eller en monolog. I
dette ligger også, om man giver modparten lyst til at deltage eller bidrager til at vedkommende sidder med en oplevelse af afvisning eller ligegyldighed.
Kropssprog: Hvordan reagerer vi på tiltale, eller hvad signalerer vi når vi lytter til
andre, hvilke signaler er det vi udsender? Som et eksempel på dette skriver Kristiansen
& Bloch-Poulsen: ”For overskuelighedens skyld nøjes vi her med at kikke på B’s kropssprog, altså på den enkelte boomerang: når A eller vi snakker med/til B, er der lille nonverbal feedback. Han ”stener”, dvs. der er næsten ingen iagttagelig reaktion i hans ansigt. Vi fortæller ham, at det gør os utrygge, fordi vi derfor ikke ved, hvor vi har ham.
…… Selvom det lyder mekanisk, viser det sig, at da B begynder at vise A og andre, at
han lytter – ved at nikke, smile, sige hm eller ja osv. – når de taler til ham, så opløses
samarbejdsvanskelighederne langsomt.”32

31
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Selvom der kan være fordele ved at se på de tre nævnte sprogformer enkeltvis,
så vil de i dagligdagen indgå i et mønster, hvor de er flettet ind i hinanden, og hvor de
udgør et fælles handlemønster. Det er deres konklusion, at individets kommunikationsmønster ”både afspejler vedkommendes personlighed og strukturen i de relationer,
som han eller hun etablerer til andre.”33

4.3. – Adfærd
En af grundene til at kropssproget fungerer som kommunikation er, at vi er i stand til
at registrere og opleve hinandens adfærds- og handlingsmønstre, et område den danske psykolog Franz From har beskæftiget sig indgående med. Et af hans hovedsynspunkter er at vi altid lægger et sjæleligt indhold i andres adfærd, oplever den som styret af et mål eller en hensigt, og dette forhold beskriver han som det, at individet søger
en ”sens”. Han beskriver denne ”sens” på følgende måde:
”Når vi oplever en andens adfærd som handling, er der i og med oplevelsen
af det materielle forløb givet en psykisk aspekt, personens hensigt, det formål, adfærden er styret af, meningen med den.” Og han siger videre: ”I almindelighed fremtræder sensen på den måde, at jeg oplever, at hensigten,
formålet, meningen er givet for den handlende selv. Når jeg ser, at manden
vil tænde sin pibe, ja så står denne hensigt for mig som noget, der også er
givet for manden selv i hans oplevelse. Det kan dog til tider forekomme, at
jeg oplever, at han vil tænde piben eller foretage sig andre ting, uden at det
står for mig, at han selv er klar over sin hensigt. jeg oplever imidlertid hans
hensigt rettet mod samme mål som i de tilfælde, hvor jeg tillige oplever, at
han selv oplever, hvad han vil. Det kan dreje sig om små handlinger, hvor vi
oplever, at manden handler »uden at tænke over det«, eller mens han er
optaget af andre ting; men det kan også dreje sig om mere omfattende
handleforløb, hvor vi tydeligt nok oplever mandens hensigt, men samtidig
er det givet for os, at denne hensigt ikke foreligger i personens egen oplevelse.”34
Vi er imidlertid ikke henvist til at skulle opleve et helt handlingsforløb for at kunne forstå hensigten bag en handling eller målet med den. I realiteten skal der i nogle situationer ikke ret meget til, før vi forstår eller har opfattet mål eller hensigt. Lieth el Al forklarer, at ligesom ”vi hos dyrene kan konstatere, at de første dele af en adfærdskæde –
de såkaldte intentionsbevægelser – kan udløse en reaktion, sådan kan vi hos mennesker også se, at de første dele af et handlingsforløb fører til oplevelsen af formålet med
hele forløbet. Vi kan sige, at de første dele bliver fremtrædelsesformen for hele forløbet.”35
33
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En væsentlig faktor at holde sig for øje i forståelsen af adfærd er, som Leith et Al
påpeger, ud fra den forudsætning at al adfærd opleves som havende ’sens’36, at der
kan være situationer, ”hvor den, der agerer, ikke selv er klar over hensigten med sin
adfærd, enten fordi vedkommende reagerer ubevidst, eller fordi han ikke kan overskue
følgerne. Der kan også være tale om det From kalder for udtryksbevægelser, hvor det
er det følelsesmæssige budskab, som modtageren/iagttageren oplever.”37

4.3.1. – Adfærd som kommunikation – holdninger og forventninger
Alt afhængig af, hvilket miljø vi befinder os i på et givent tidspunkt – noget der kan
skifte mange gange i løbet af blot en enkelt dag – vil vi have bestemte forventninger til
egne og andres handlinger i forskellige situationer. Vi så at sige tuner os ind på den
forventede adfærd når vi er i et givet miljø. From opremser en række eksempler på,
hvordan vores ”indstilling overfor andres handlinger kan skifte med det sociale milieu:
Vi er indstillet på et sæt af adfærdsformer i selskabslivet, et andet på kontoret; …. Indenfor militæret, på hospitaler, blandt søfolk, i skolen og mange andre steder gælder
særlige adfærdsformer. Teatret har sin ganske specielle adfærd, og kirken har sin. I alle
disse tilfælde gælder det, at vi må være indstillet på den fremherskende adfærdsform
for klart at opleve andres handlinger.”38
Konsekvensen af, ikke at have en klar oplevelse af andres adfærd betyder, at
man i begyndelsen har vanskeligheder med at indpasse sig og forstå de pågældendes
adfærd. Der sker det at man indstiller sig på en anden adfærdsform end den aktuelle,
man falder så at sige ved siden af. From anfører, at et sådant manglende kendskab ”vil
gøre det vanskeligt for os at forstå andres adfærd. Enten har vi vanskeligheder ved
overhovedet at opleve nogen præcis sens givet i og med det oplevede materielle forløb,
eller det viser sig, at den givne sens hurtigt kommer til at stå i modstrid med det videre
oplevede forløb. Den mere omfattende indstilling kan komme til at afgøre, hvilken sens
det enkelte mindre handleforløb skal få, og hvis der er noget i vejen med denne indstilling, vil dette som oftest vise sig ved, at sensen i den aktuelle mindre handling ikke kan
opretholdes, men kommer i konflikt med de efterfølgende oplevelser.”39
Sammenholdes dette med betydningen af kendskab til en forventet adfærd med
det, der blev påvist i det foregående afsnit (4.3. – Adfærd), at det i visse situationer kan
være tilstrækkeligt med en intentionsbevægelse for at udløse en oplevelse af ’sens’,
samt det forhold at den der agerer på en sens kan gøre dette ubevidst og uden at kende hensigten med eller baggrunden for sin egen adfærd i situationen – får man indblik i
et vigtigt forhold omkring den religiøse afvigers adfærd.

36
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4.3.1.1. – RA, 29-årig mand
RA indkaldes til det første møde på kommunen i forbindelse med udarbejdelsen af en
ny handlingsplan. Baggrunden for mødet er, at han havde fået så meget orden i sit liv –
efter en længere periode med blandingsmisbrug, at man skønner at det ve realistisk at
iværksætte en revalidering med henblik på at han kan få en uddannelse.
Det er et møde RA har set meget frem til, og som markerer et vendepunkt i hans
liv. Til stede ved mødet ve hans socialrådgiver og to pædagoger, - den ene pædagog
kom fra hans tidligere bopælskommune og deltager, fordi hun hae væres RA’s kontaktperson dér gennem 1½ år og har haft en aktiv rolle i at få ham ud af hans misbrug. Lidt
inde i mødet ændrer RA pludselig attitude fra at være glad og forventningsfuld til at
være negativ og ikke særlig samarbejdsvillig. Det hele ender med at man må afbryde
mødet, som RA forlader i vrede.
Efter nogle måneder lykkedes det for hans tidligere kontaktperson at etablere en
kontakt til RA og hun har held med at komme ind til det, som skal vise sig at være en
del af den egentlige årsag til RA’s problemer og grundet til at han forlod mødet på socialkontoret. Det viser sig, at RA 6 år tidligere var blevet udstødt af Jehovas Vidner,
hvilket bl.a. indebar at familien slog hånden af ham og havde følt sig presset af situationen til at flytte til en anden by.
Forud for udstødelsen havde der gennem længere tid været alvorlige problemer i
familien, specielt mellem RA og hans far. RA havde ikke tidligere talt med nogen om
hverken udstødelsen eller hans opgør med sin far, noget der kommer meget bag på
hans tidligere kontaktperson. RA forklarer at han skammede sig over at have været
medlem af Jehovas Vidner og at han var så vred på både Jehovas Vidner og sin familie,
at han ikke kunne klare at tale om det. På mødet havde han til sidst følt sig så presset
af situation, at han følte sig tvunget til at træffe et valg: enten at fortælle hele sin historie eller forlade mødet. Og det var så blevet det sidste.
RA fortæller, at det efter nogle uger så småt begyndte at gå op for ham, hvad det
var der var sket ved det pågældende møde på socialkontoret. Selvom han havde set
frem til mødet havde han alligevel følt at det hurtigt udviklede sig til en afhøring da de
begyndte at spørge mere indgående til hans fortid, til familie osv. Det havde udløst så
mange følelser i ham, at han havde følt at det til sidst var som om at han var ved at
eksplodere i og af vrede. Det at han havde siddet med front over for hende og de to
andre havde mindet ham om – kunne han se bagefter – dengang han ved et lukket
møde i Jehovas Vidner var blevet krævet til regnskab for sin opførsel og holdninger, og
efterfølgende blev udstødt af trossamfundet.40

I eksemplet med RA er der flere forhold eller faktorer man kan pege på, som har betydning med henblik på en forståelse af hans adfærd ved det pågældende møde. Jeg
har valgt at se på det tre element i handlingsforløbet, som det er min erfaring ofte volder problemer for tidligere medlemmer af Jehovas Vidner som har været gennem en
formel udstødelse fra trossamfundet. Det drejer sig om:
40
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a) Placeringen af RA på den ene side af bordet over for de tre andre deltagere i
mødet.
b) At de tre øvrige deltagere i mødet har en væsentligt indflydelse på den videre
udvikling af hans liv her og nu.
c) At hans samarbejdsvilje er af afgørende betydning for realiseringen af den
handlingsplan der skulle tilrettelægges.

Som tidlige omtalt kan en intentionsbevægelse i nogle tilfælde være tilstrækkelig til at
udløse det From omtaler som en sens, dvs. en oplevelse af det der er hensigten, formålet eller meningen med en adfærd eller handlingsforløb for en given situation. I eksemplet med RA går han ind til mødet med en bestemt forventning til egne og de andres handlinger og en bestemt forestilling om hvad der skal ske, ved det pågældende
møde.
Hans sens af den forventede adfærd og handlingsforløbet ved mødet kommer i
konflikt med den sens som udløses af den måde som RA og de tre andre mødedeltagere er placeret ved bordet. Denne placeringskonstellation, der kan sammenlignes med
en intentionsbevægelse i et handleforløb, udløser en sens, der associerer sig til erindringsbilleder eller erindringsspor med tilhørende følelser og stemninger fra hans udstødelse af Jehovas Vidner. Denne sens ikke alene devaluerer hans første sens, den der
var givet i hans forventninger, men den nye kommer samtidig ind og fortolker det videre forløb. Implicit i dette ligger også, at de øvrige deltagere i mødet og mødets formål
bliver tillagt en sens, som er identisk med den fra det associerede erindringsspor. Samtalens forløb og hans sens betyder, at det er ’intentionsbevægelsen’ der bliver udslagsgivende og ikke det videre forløb af mødet.
Placeringskonstellation ved mødet, som RA under andre omstændigheder måske
ikke ville tillægge nogen betydning, har her afgørende eller determinerende betydning.
Når det sker kan det skyldes, at den fremprovokerede sens bliver så dominerende, at
der indtræder det From omtaler som ”perceptuelt forsvar”:
”Det er tænkeligt, at forskellige former for »perceptuelt forsvar« kan gøre
sig gældende, når vi ikke klart oplever andres handlinger, udtryk og præg,
eller vi oplever noget andet end det, der »faktisk« foreligger.”41
Det faktisk oplevede bliver overdøvet af det tidligere oplevede, så at sige, dels fordi
der foreligger en ikke-erkendt forskel mellem de to hændelsesforløb, og dels fordi enkeltheder i det nye hændelsesforløb får uforholdsmæssigt mere opmærksomhed end
det samlede forløb, at enkeltheder får karakter af at være dominerende.
”Dette forekommer især i sådanne situationer, hvor vi er stærkt interesseret
i, hvad den anden vil gøre, fordi det har betydning for os selv. Jo større be41
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tydning en andens afgørelse kan have for os, desto mere tilbøjelige vil vi ofte være til at opleve hans meninger, følelser og hensigter givet i og med
små detailler i adfærd og udseende, som vi måske under andre omstændigheder ville opleve som tilfældige og ligegyldige.”42
Konsekvensen eller effekten af placeringskonstellation bliver yderligere forstærket af det asymmetriske forhold der er i RA’s rolle/position i forhold til socialrådgiveren
og pædagogerne, og de forventninger der ligger i deres respektive roller. Dette forhold
manifesterer sig (set i lyset af den aktuelle problemstilling) på det tidspunkt i samtaleforløbet, hvor socialrådgiveren begynder at spørge mere indgående til hans fortid, om
årsagen eller baggrunden for hans nuværende situation.
Dette punkt i samtaleforløbet kan ligeledes anskues som en intentionsbevægelse, fordi den sens, som RA oplever på dette tidspunkt, bliver associeret til det lukkede
møde, der gik forud for hans udstødelse af Jehovas Vidner. Som det var tilfældet ved
placeringskonstellation bliver det videre samtaleforløb fortolket ud fra det tidligere
erindringsspor fra hans udstødelse af Jehovas Vidner, og de følelser og den sens som
blev skabt dengang. I begge tilfælde bliver hans sens, at han skal ’stå til regnskab’ for
sit liv og levned for at få hjælp: Dengang som Jehovas Vidne, for at blive frelst, for at få
hjælp til at leve i overensstemmelse med trossamfundets forventninger til medlemmerne. I den aktuelle situation for at få hjælp til revalidering, hjælp til at fungere socialt inden for rammerne af de forventninger, der er for at kunne fungere i samfundet
som ”en almindelig borger”. – RA’s oplevelse af situationen som her beskrevet er på
mange måder identisk med de oplevelser som LQ (jfr. side 19.f) ofte havde i forbindelse med at hun ’gik i sort’ når pædagogerne spurgte til, hvorfor hun var ked af det.
Den tredje og sidste faktor er den sammensmeltning, der sker omkring RA’s opfattelse af de forventninger, som han mødes med når det gælder hans forventede reaktion, ved henholdsvis mødet på socialkontoret og ved mødet i trossamfundet, der
førte til udstødelse: at hans samarbejdsvilje er af afgørende betydning. Magten til at
afgøre, hvad der skal ske ligger uden for hans rækkevidde, hvilket blot yderligere forstærker og bekræfter hans sens af handlingsforløbet.

4.3.2. – Adfærd som kommunikation – følelser
Et af de områder som også bør inddrages med henblik på en forståelse af den religiøse
afviger vedrører den del af adfærden, som omhandler den måde vi kommuniker vores
følelser.
Generelt er der alene ud fra en kulturel betragtning varierende opfattelser af, hvordan
og hvor man på passende måde kan give udtryk for sine følelser. Lieth et Al gengiver i
denne henseende et slående eksempel på, hvordan misforståelser kan opstå, fordi
man ikke har kendskab til en anden kulturs udtryksform. En japansk tjenestepige hen42
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vendte sig ”en dag smilende […] til sin udenlandske frue og spurgte, om hun kunne få
fri til at gå til sin mands begravelse. Skønt overrasket over denne måde at spørge på i
så alvorligt et anliggende gav fruen hende fri. Da tjenestepigen om aftenen kom med
urnen i hånden og leende sagde: »Dette er min mand«, fremkaldte hun vrede og foragt
hos sin arbejdsgiver, der fandt hende »et afskyelig væsen«.” 43 Grunden til at det gik så
galt var, at der forelå ”en alvorlig misforståelse fra fruens side, idet japanerne fra
barnsben lærer, at man ikke skal belemre andre med sin egen sorg. Kendere af japansk
kultur vil også kunne se forskel på et ægte smil og så det mere formelle smil. Det kunne
denne europæiske kvinde imidlertid ikke, hvorfor hun faldt tilbage på det velkendte
etnocentriske mønster, - nemlig at foretage en vurdering af en andens handling ud fra
egne sociale værdinormer.”44 For den japanske kvinde var normen: ”at man ikke skal
belemre andre med sin sorg”. Lieth et Al peger på, at japanerne har ”et meget formaliseret udtrykssprog for følelser” der gør at europæerne og amerikanerne vil være tilbøjelige til at opfatte japanerne som ”uigennemskuelige – ja, til tider overfladiske i deres
følelser.” 45
I forhold til den religiøse afviger kan det især være et problem når vedkommende og pædagogen har den samme kulturelle baggrund, og man derfor ud fra en umiddelbar betragtning skulle forvente en vis grundlæggende lighed i måden man udtrykker
følelser på, den kulturelt bestemte. Som en parallel til eksemplet med den japanske
kvinde kan man sige det samme om Jehovas Vidner i deres måde at udtrykke sorg, at
de er ’overfladiske i deres følelser’. Ved en nærmere betragtning tegner der sig imidlertid et andet billede, end det der umiddelbart synes at være tilfældet. Hvor den japanske norm er ’at man ikke belemrer andre med sin sorg’, så er Jehovas Vidners norm
den, at det er acceptabelt med en kort sørgeperiode (få uger) – men at man er behersket i den måde man viser sin sorg. Den bagvedliggende holdning er, at det at sørge
gennem længere tid opfattes som et udtryk for, at troen på Guds magt til at vække den
døde til live igen i paradiset ikke er stærkt nok, at vedkommende er ’svag i troen’, hvilket er et af de bærende kriterier i forbindelse med stempling eller stigmatisering inden
for Jehovas Vidner.
Sammenligner man de to eksempler kan man hævde, at normen for den japanske
kvinde primært har et interpersonelt fokus, mens Jehovas Vidners norm primært har
et intrapersonelt fokus og sekundært interpersonelt. Imidlertid er der et interessant
sammenfald med Lieth et Al beskrivelse af japanerne, at de har ”et meget formaliseret
udtrykssprog for følelser” og Jehovas Vidner. Ser man på Jehovas Vidner og deres måde at udtrykke sig følelsesmæssigt vil man også finde et ’formaliseret udtrykssprog for
følelser’ forstået på den måde, at der har udviklet sig en bestemt adfærdsform, som
danner ramme for hvilke følelser der kan udtrykkes og hvordan. Denne norm er uløseligt knyttet til Jehovas Vidners grundlæggende selvforståelse som ”det lykkelige folk”.
Desuden vil det at lade sig overgive i følelsernes vold for et Jehovas Vidne være ensbetydende med at blive bragt i en sårbar tilstand, hvor man lettere bliver offer for fristelse, der kan lede den troende bort fra troen, eller glemmer det der er væsentligt.
43
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4.4. – Den psykosociale arv
Det er ikke kun de værdier, som ligger indlejret i verdensopfattelsen, der er udfordrende i mødet med den religiøse afviger. Der er også den psykosociale arv, som spiller
en vis rolle, særligt for den gruppe af religiøse afvigere, som har helt deres opvækst
inden for den religiøse ramme, som trossamfundet udgør. Gennem opvæksten formes
individet både af de religiøse regelsæt og gennem en spejling i de rollemodeller som
forældrene udgør
Til dette skal så medregnes den påvirkning, der er sket som følge af den religiøse
afvigers personlige tilvalg eller fravalg i forhold til trossamfundets roller og positioner,
som er tilgængelige for valg. Både den sociale arv og de forskellige roller og positioner
er ikke alene med til at forme individets identitet, men de udstyrer også individet med
en status inden for det enkelte miljø. Disse faktorer har betydning for den grundlæggende attitude og det kommunikationsmønster det enkelte individ udvikler i forhold til
andre mennesker og som det tager med sig efter et brud med sit religiøse miljø.

Hver gruppe af mennesker har sine roller, hvilket tidligere er blevet underbygget af
Kristiansen & Bloch-Poulsen, From og Lieth et Al (jfr. afsnittene 5.2.1, side 30, 5.3.1,
side 32 og 5.3.2, side 35), og der er i forbindelse med ethvert miljø en forventet adfærd, som har indflydelse på den måde individet kommunikerer på og møder andre
mennesker. Inden for rammerne af det enkelte miljø er der naturligvis plads for det
individuelle særpræg, uden at det forstyrrer de interpersonelle relationer. Roller af
mere permanent eller vital karakter, som dem individet har i forbindelse med sin primære referencegruppe, i dette tilfælde det religiøse fællesskab, har en mere signifikant betydning (jævnfør forholdet mellem kultur og verdensopfattelse, afsnit 3.2.4,
side 17).
Det kan ikke undgås at der vil opstå problemer når individets grundlæggende
attitude eller kommunikationsmønster overføres fra dets primære referencegruppe til
andre sammenhænge, hvor der ikke er forenelighed mellem disse. Geels & Wikström
bruger et eksempel med en sportsgruppe og en religiøse ungdomsgruppe til at påvise,
at man ikke uden videre kan overføre et værdiperspektiv eller en sprogbrug fra en
gruppe til en anden. Og, fortsætter de, man kan ”have succes i den ene, men ikke i den
anden gruppe. Konflikter og dissonanser opstår altså, når viden, synspunkter, opfattelser eller forventninger til ens egen person eller til miljøet er uforenelige med hinanden.
Konflikten bliver mere akut, hvis man møder repræsentanter for begge grupper, som
forventer forskellige typer af adfærd hos individet.”46

I en gennemgang af forholdet mellem referencegruppe, rolle og identitet henviser Geels & Wikström til den amerikanske antropolog Ralph Linton (1893-1953), der sondrer
mellem status og rolle: ”Med status menes der en bestemt plads eller position i den
46
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sociale struktur, men rolle står for det »bløde« aspekt, dvs. hvilken måde individet agerer på i denne position. Når en person realiserer de pligter og rettigheder, der tilkommer ham eller hendes status, så udøver han eller hun en rolle.”47 Når jeg har valgt at
inddrage denne nuance er det fordi sondringen mellem status og rolle kan bidrage til
yderligere at belyse indholdet i de problemer, som religiøse afvigere kan have når de
søger at indpasse sig i nye sociale sammenhænge, tilegne sig nye sociale koder.
Jehovas Vidner er i denne henseende et godt eksempel på, hvad der kan ske når
en religiøs afviger udstødes fra et religiøst fællesskab. Det er ikke ualmindeligt at den
udstødte oplever en identitetskrise, ikke kun på grund af tabet af det fællesskab vedkommende var en del af i kraft af sit medlemskab af trossamfundet, men også fordi
udstødelsen i mange tilfælde indebærer omfattende ændringer i det sociale netværk,
herunder tab af det sociale fællesskab med den nærmeste familie (f.eks. forældre eller
børn). I sådanne situationer vil individet ofte iværksætte en ”overlevelsesstrategi”, der
indebærer at der søges tilbage til det kendte, at tidligere handle- og kommunikationsmønstre reproduceres for at opretholde en oplevelse af identitet.
Inden for Jehovas Vidner findes der (som inden for andre religiøse grupper) både
et socialt og religiøst hierarki som er uløselig flettet ind i hinanden. Nederst i dette
hierarki er de menige medlemmer og øverst er (her set under et for overskuelighedens
skyld) en gruppe af positioner, der bærer betegnelser som ’ældste’, ’specialpioner’ og
’missionær’. Til hver af disse positioner er der en tilhørende status, der bygger på kvaliteter som (åndelig) indsigt, modenhed og erfaring. Jo højere oppe i hierarkiet et individ
befinder sig, jo mere fremtrædende vil disse kvaliteter være. Men det er også de selv
samme positioner og kvaliteter der legitimerer individets placering og autoritet i det
sociale hierarki inden for det religiøse fællesskab. Det er bl.a. forestillinger om disse
kvaliteter, som det tidligere medlem tager med sig – som en kulturel og psykosocial
arv, og som er med at definere, hvordan den religiøse afviger efterfølgende opfatter
sociale hierarkier og sociale strukturer i samfundet uden for det religiøse fællesskab.
Det kan i mane tilfælde efterfølgende have betydning for den religiøse afvigeres umiddelbare parathed til at kunne indgå i nye sociale sammenhænge.
Heri ligger der en determinering for afvigeren, fordi han eller hun vil søge at reproducere sin tidligere position ind i det nye miljø eller iscenesætte samspilssituationer
der på tilsvarende måde reproducerer den gamle rolle. Og så er det næsten uundgåeligt at der vil opstå problemer, for som Geels & Wikström illustrerede kan man ikke
uden videre overføre et værdiperspektiv fra en gruppe til en anden. Resultatet bliver
uklarhed, usikkerhed og misforståelser hos begge parter.

Et eksempel på hvad der kan ske når et værdiperspektiv overføres fra en gruppe til en
anden – selv når der er et vist slægtskab – kan man finde blandt tidligere medlemmer
af Jehovas Vidner. Her har jeg oplevet flere eksempler på, hvordan individer har søgt at
opretholde oplevelsen af identitet ved at legitimere deres position blandt andre ud47
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stødte medlemmer af Jehovas Vidner ved at påberåbe sig autoritet i kraft af deres tidligere position i trossamfundet. I diskussioner blandt tidligere medlemmer af Jehovas
Vidner har dette for eksempel kunne ses når holdninger eller argumenter er blevet
fremført mere eller mindre direkte under parolen, at mine ord og argumenter har større vægt og sandhedsværdi – i kraft af en tidligere position inden for Jehovas Vidner,
f.eks. som ældste, specialpioner eller missionær. Den tidligere position giver i nogle
tilfælde autoritet uden for Jehovas Vidner over for andre tidligere medlemmer, ligesom det fungerer som et troværdighedsstempel i forhold til andre tidligere medlemmer, når disse mødes. Men i nogle tilfælde fører det også til konflikter, fordi der f.eks.
kan være tidligere medlemmer, der ikke længere anerkender tidligere positioner eller
roller inden for Jehovas Vidner som grundlag for en strukturering af deres nye sociale
liv, hverken helt elle delvist.
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5. – Faktorer af betydning ved handletiltag
Når man som socialrådgiver eller pædagog skal iværksætte sociale foranstaltninger i
samarbejde med den religiøse afviger vil man ofte opleve en uudtalt modvilje eller
måske direkte modstand. Det kan der naturligvis være mange forskellige grunde til,
men i forhold til den religiøse afviger kan man bl.a. pege på,
– at vedkommende befinder sig i en ny position i samfundet, uden for det religiøse fællesskab, som i nogle situationer kan være meget angstfremkaldende.
– at den nye sociale position har en helt anden betydning i forhold vedkommendes selvforståelse.
– at den religiøse afviger har vanskeligheder med at afkoder sociale regler, som
for andre forekommer indlysende, fx i forbindelse med højtider eller traditioner.
– at afvigeren ikke er tilstrækkelig bevidst om sit værdi- og vurderingsgrundlag.
– at afvigeren er hæmmet af ikke-bevidste fordomme.

For visse religiøse afvigere kan det være nødvendigt med en målrettet indsats omkring
det at skabe forskellige aktivitetstilbud, som giver mulighed for at udvikle og styrke
manglende eller svækkende sociale kompetencer. Som eksempler kan nævnes:
– øget forståelse for og indsigt i sociale koder
– lære at reflektere over og forholde sig til sig selv (tanker og handlinger), med
henblik på opnåelse af erkendelse af egne handlemønstre og konsekvenserne
heraf.
– lære at sætte ord på følelser og gøre det stadig mere nuanceret.
– lære at genkende følelser.
– styrke evnen til at handle hensigtsmæssigt.

5.1. – Forskellen mellem terapi og pædagogik
Når jeg har valgt kort at inddrage forskellen mellem terapi og pædagogik er det fordi,
der i arbejdet med religiøse afvigere kan/vil opstå situationer, hvor det ikke vil kunne
undgås at man kommer i kontakt med ikke-bevidst materiale, der rækker ud over individets værdi- og vurderingsgrundlag, fx uløste og fortrængte konflikter/følelser i forhold til forældre, traumatiske oplevelser, etc..
At det kan ske og ofte sker, har sin årsag i, at pædagogen i sit samarbejde med
den religiøse afviger bliver en del af en erkendelsesproces, hvor der implicit i mødet
mellem pædagogen og den religiøse afviger ligger en forventning eller et ønske om, at
der skal ske en forandring. Denne forventning kan for eksempel komme til udtryk i
situationer, hvor den religiøse afviger støttes i at anlægge et nyt perspektiv på sin hidtidige måde at møde andre mennesker og fortolke sin virkelighed, hvilket i denne
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sammenhæng indebærer en opmærksomhed på den måde, vedkommende reagerer
følelsesmæssigt over for andre og sociale situationer, måden at fortolke iagttagelser og
indtryk, reflektere over sit værdi- og erkendelsesgrundlag.
I og med at der er en gråzone mellem det terapeutiske og det pædagogiske felt,
er det vigtigt at pædagogen opretholder en skærpet opmærksomhed på sin egen rolle i
relationen til den religiøse afviger. Årsagen er, at erkendelsesprocessen uundgåeligt vil
påvirke både relationen mellem dem og den måde, som den religiøse afviger opfatter
sin egen position i samspillet med pædagogen. Når pædagogen i sine handletiltag og
de pædagogiske overvejelser, opererer med et erkendelsesperspektiv bør der derfor
indgå overvejelser, der kan bidrage til at fastholde det pædagogiske fokus. Sådanne
overvejelser kan f.eks. være,
-

erkendelse af hvad?
o om/af den sociale virkelighed
o individets forhold til egen ”virkelighed”
o måde at møde den sociale virkelighed
o måden at kommunikere med andre
o syn på andre, attitude, egen adfærd

-

erkendelse, med hvilket formål
o social indpasning eller social tilpasning
o hensigtsmæssighed i forhold til egne ønsker/mål

-

erkendelse, på hvilket niveau
o intellektuelt
o følelsesmæssigt
o kropsligt
o socialt

og sidst, men ikke mindst, hvad er pædagogens personlige og faglige begrundelse for
eller motiv til at påpege behovet eller nødvendigheden af erkendelse på et givet område.

Når jeg i det følgende henviser til Kristiansen & Bloch-Poulsens opfattelse af forskellen
mellem kommunikationstræning og terapi er det fordi, der er et sammenfald med pædagogens arbejdsfelt når det gælder religiøse afvigere. De skriver, at ’kommunikationstræningens særlige genstand den interpersonelle kommunikation med fokus på den
kommunikative praksis i den indbyrdes relation mellem mennesker,’ og den forskel de
anfører mellem kommunikationstræneren og terapeuten ligner i mange henseende
den der er mellem pædagogen og terapeuten:
”KT grænser op til terapi. Terapi arbejder regressivt og i dybden med ubevidst materiale. KT fokuserer mere på her og nu-situationen og de følelser,
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indsigter, adfærd m.m., der knytter sig hertil. KT's materiale er derfor som
oftest bevidst eller før-bevidst.”48
Sammenfattende kan man sige, at terapeuten beskæftiger sig med individets indre liv
og pædagogen arbejder med det ydre, sociale liv. Terapeutens opgave er, at hjælpe
individet med at flytte de indre grænser, så vedkommende selv kan gøre noget ved de
ydre grænser. Det modsatte er tilfældet for pædagogen – her er målet hjælp til at flytte de ydre grænser og skabe opmærksomhed omkring dem, så individet selv kan eller
får overskud til at beskæftige sig med sit indre liv og grænser.

5.2. – Verdensopfattelse
Som tidligere påpeget er det uundgåeligt, at der vil opstå problemer når et individ søger at etablere sig i nye sociale sammenhænge og samtidig gør brug af attituder eller
kommunikationsmønstre, der er overført fra andre sociale sammenhænge med at
grundlæggende afvigende værdisæt. I denne proces indgår også det forhold, at den
religiøse afviger i en rum tid vil være låst mellem to positioner, den kendte fra det religiøse fællesskab, og den nye og ukendte position som skal etableres og erkendes.

5.2.1. – TU, 18-årig dreng
Kontekst: Bofællesskab med socialpædagogisk personale og tilsyn i tidsrummet fra
07:00 – 23:00.
Beskrivelse: TU er en dreng på 18 år, der som 16-årig bliver udstødt af Jehovas Vidner.
På grund af tiltagende sociale og psykiske problemer efter udstødelsen flytter han som
17-årig ind i et socialpædagogisk bofællesskab. I forbindelse med opholdet er der krav
om at han skal deltage i en række pædagogiske projekter, herunder undervisning og
værkstedaktiviteter. Formålet er træning i sociale færdigheder og udvikling af hans
sociale kompetencer.
Man har som en del af det pædagogiske forløb indlagt en uges vinterferie til Sverige,
hvor alle beboerne i bofællesskabet og pædagogerne skal med. I begyndelsen er TU
positivt indstillet over for denne tur, men efterhånden som afrejsedagen nærmede sig,
ændrer TU mening og vil alligevel ikke med, uden at han på nogen måde kan begrunde
hvorfor. Samtidig med dette er TU begyndt at udvise en tiltagende modvilje mod at
skulle deltage i de daglige aktiviteter, ligesom han udviser tendenser til at isolere sig
fra de øvrige unge i bofællesskabet, efter at der havde været gode fremskridt på alle
områder – både de sociale og psykiske konflikter havde været aftagende. Efter flere
samtaler med TU er pædagogerne overbevidste om, at en væsentlig grund til at TU’s
problemer igen er begyndt at vise sig hænger sammen med hans modvilje mod at skulle på vinterferie sammen de andre unge og pædagogerne, uden dog at finde ud af den
48

Kristiansen & Bloch-Poulsen: I mødet er sandheden, side 25.
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egentlige grund hertil.
Da pædagogerne føler at de er ved at køre fast i forhold til TU, beslutter man sig for at
få belyst hans religiøse baggrund i Jehovas Vidner, den verdensopfattelse han er vokset op med og som tilsyneladende stadig volder væsentlige problemer i forhold til at
kunne komme videre med sin tilværelse. På baggrund af den nye viden lykkedes det
for pædagogerne at få TU overtalt til at tage med til Sverige og som håbet blev TU glad
for at have været med på turen. Den positive oplevelse, som turen blev for TU, bidrog
efter hjemkomsten til at udviklingen langsom blev vendt og hverdagen igen blev præget af en positiv udvikling.49

––––––  ––––––

Noget af det der viste sig at problemet for TU var, at de værdinormer som han stadig
refererede til når det handlede om hans selvforståelse og selvfølelse – uden at han var
sig helt bevidst om dette – bevirkede, at han fortolkede et ja til turen, som identisk
med det at gøre ”noget forbudt”, være sammen med ’verdslige’.50 Ved at tage med på
turen til Sverige ville hans nye position i tilværelsen yderligere eksponeret, en position
der ikke længere ville have sin primære reference til Jehovas Vidner, men til en social
virkelighed uden for dette religiøse fællesskab.
TU’s konflikt var, at han efter sin udstødelse fra Jehovas Vidner var blevet en ’del af
verden’, dvs. blevet en del af den verden, som ifølge Jehovas Vidner er dømt til undergang ved dommedag – hvor det kun er de rettroende medlemmer af Jehovas Vidner,
der bliver frelst. Dette havde TU til en vis grad indset eller erkendt, rationelt, men ikke
følelsesmæssigt. TU’s selvopfattelse på dette tidspunkt var den samme, som så mange
andre udstødte medlemmer af Jehovas Vidner har i lignende situationer: ’Jeg er ikke et
Jehovas Vidne, men jeg er heller ikke som de frafaldne og forhærdede udstødte, men
jeg opfører mig heller ikke som de verdslige.’51 TU’s vurderingsgrundlag var stadig de
definitioner som han havde med sig fra Jehovas Vidner og hans fortolkning af situation
skete i lyset heraf. Fordi han stadig var uafklaret på en række områder, både i forhold
til sit værdi- og vurderingsgrundlag, og samtidig havde en diffus selvopfattelse, opstod
der situationer, hvor han var fanget mellem det han havde lyst til og angsten ved at
realisere det, ligesom han blev konfronteret med ubehag og angst ved at skulle erkende, hvordan tingene hang sammen.

49

Privat kilde.
’Verdslige’ er en betegnelse, som Jehovas Vidner anvender om dem, som aldrig har haft eller har nogen form for kontakt til trossamfundet.
51
En frafalden er en person der selv har valgt at forlade Jehovas Vidner og/eller som har meddelt trossamfundet, at han/hun ikke længere ønsker at blive betragtet som medlem. Det er noget af det mest
afskyelige i Jehovas Vidners øjne og man gør meget ud af at vende disse personer ryggen og advare mod
dem. Til de forhærde udstødte hører de tidligere medlemmer som ikke ønsker at tage imod hjælp til et
kunne vende tilbage til Jehovas Vidner, og til denne gruppe hører et tilsvarende fjendebillede. Selvom
verdslige også fungerer som et fjendebillede er det dog væsentlig mere nedtonet.
50
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TU har som mange andre religiøse afvigere – efter et brud med deres religiøse baggrund, behov for at nå til en afklaring med sig selv om:
-

-

Hvad vil de sige, at være et almindeligt menneske?
Hvordan ændrer man en grundlæggende følelse af at være ”udvalgt” eller noget
særligt (i kraft af sin tro) til at være et almindeligt menneske på lige fod med andre mennesker?
Hvad er normalt? Hvad vil det sige at være normal (i modsætning til afvigende)?

Det som disse spørgsmål peger i retning af, er et grundlæggende vilkår, som mange
religiøse afvigere i en længere periode må kæmpe med, ofte i flere år – og særligt den
gruppe af religiøse afvigere, som så at sige er født ind i den sociale virkelighed, som det
pågældende trossamfund udgør. Det som er i spil er den ontologiske sikkerhed.
Antholy Giddens beskriver en række områder, som indgår i den ontologiske sikkerhed, hvoraf to af områderne er truet eller under forandring ved den religiøse afvigelse. Det første vedrører vores måde at opfatte og forstå den verden der omslutter
os. Den anden vedrører vores relationer til andre mennesker, hvordan vi fortolker udtryk og handlinger fra andre mennesker.
”At føle sig ontologisk sikker vil sige, at man på et ubevidst plan og på et
praktisk bevidsthedsniveau har ”svarene” på de fundamentale eksistentielle
spørgsmål, som alt menneskeligt liv på en eller anden måde stiller.”52
” ”Tilliden til andre drejer sig i spædbarnets første tid og –i en mere kronisk
form i den voksnes aktiviteter – om oplevelsen af en stabil ydre verden og
en sammenhængende følelse af selvidentitet. Det er ”troen” på andres pålidelighed og integritet, der er på spil i denne henseende. Tilliden til andre
skabes i en kontekst af individuel tiltro – tiltro til omsorgspersonerne. … …
Tillid, interpersonelle relationer og en overbevisning om tingenes ”realitet”
går hånd i hånd i voksentilværelsen. Den andens respons er nødvendig for
at opretholde en ”observerbar/forklarlig” verden, … ….”53

Som før nævnt er det særligt den gruppe af religiøse afvigere, som så at sige er født ind
i den sociale virkelighed, som det pågældende trossamfund udgør, der er særligt sårbare når den ontologiske sikkerhed er truet.
Når en religiøse afviger bryder med sit religiøse netværk er det ikke kun de religiøse forklaringers modeller der er ”under anklage”, men også vedkommendes primære
omsorgspersoner, som er indirekte ses som ansvarlig for den situation, som den religiøse afviger er fanget i. Denne problematik bliver fx forstærket i forbindelse med et
brud med Jehovas Vidner, hvor trossamfundets udstødelsespolitik kan have direkte
52
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Giddens, Anthony, Modernitet og selvidentitet, side 62.
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konsekvenser for relationerne mellem en udstødt/frafalden og dennes forældre, hvorved helt fundamentale og eksistentielt vigtige relationer bringes i spil. Disse problemstillinger kan yderligere forstærkes afhængigt af, hvor lukket og selvtilstrækkeligt det
pågældende trossamfund er, fordi det kan have afgørende indflydelse på, hvor kraftigt
det eksistentielle spændingsfelt kan udvikle sig og dermed den belastningsgrad som
den religiøse afviger kommer til at opleve.

5.2.2. – Drivkraften
Fraværet af angst er en af de faktorer der har stor betydning for at det enkelte menneske trives psykisk såvel som socialt, at det føler sig ontologisk tryg. Hvis et menneske af
den ene eller anden grund føler sig truet, det være sig psykisk, fysisk eller socialt vil det
indre angstberedskab aktiveres for at afværge denne trussel. ”Psykologisk set”, siger
psykologen Jørgen Beck, ”er angst den enkeltfaktor, som har størst indflydelse på
menneskers adfærd. Et højst angstniveau er ubehageligt, og derfor vil vi med alle midler søge at reducere angsten.”54
I sociale samspil er værdigrundlaget eller verdensopfattelsen en af de faktorer, der har
betydning for om den religiøse afviger oplever tryghed, hvilket kan belyses med førnævnte eksempel med TU (se side 43.ff). Efterhånden som tidspunktet for turen til
Sverige nærmer sig kommer han tættere og tættere på det tidspunkt, hvor han vil blive
bragt i en situation, hvor han skal deltage i noget, som strider mod hans hidtidige verdensopfattelse. Hans vurderingsgrundlag minder ham om de sanktioner, der er forbundet med et brud på hans værdigrundlag, hvilket i hans tilfælde indebærer forestillinger fordømmelse, evig fortabelse og risiko for en dramatisk død.55
Problemet for TU er ud fra dette perspektiv to forhold:
-

angsten for at skille sig ud, det at være anderledes, som indebærer en trussel
om isolation (her og nu).
angsten for at skulle være sammen med de andre fra bofællesskabet (under
forhold hvor han ikke kan ’gemme sig’), hvor hans maske/rolle risikere at falde,
oplevelsen af at blive gennemskuet, set som den han er.

Ved at fravælge turen til Sverige undgår han både at skulle skille sig ud fra de andre,
gøre noget aktivt for over for sig selv for at bevise at han ikke er som dem. Men samtidig undgår han at udløse den selvfordømmelse og oplevelse af sanktioner, der knytter
sig til hans vurderingsgrundlag, ligesom han beskytter sig selv mod den selverkendelse,
54

Jørgen Beck: Mig og de andre, side 20.
I Jehovas Vidners forestillingsverden lever menneskeheden i tiden for Guds dommedag Harmagedon,
som kan indtræffe når som helst. Jehovas Vidner har levet i denne forventning siden 1975. Til forestillingen om Harmagedon knytter der sig nogle meget drabelige og blodige forestillinger omkring den måde
mennesker dør på ved denne dommedag – en forhold som stort set alle der forlader Jehovas Vidner i
større eller mindre omfang har problemer med på et tidspunkt efter en udstødelse fra trossamfundet.
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der presser på ved at være sammen med de andre fra bofællesskabet, at han, når alt
kommer til alt, er ligesom dem, de verdslige.
TU’s lyst til at deltage opleves som en trussel, fordi den udløser forestillingen om
de førnævnte sanktioner ved et brud på hans vurderingsgrundlag, og dermed sker der
en aktivering af hans angstberedskab, der indtræder et psykisk forsvar, benægtelsen.
Forestillingen om hvem de andre er (ud fra hans fortolkningsgrundlag) kan kun
mødes ved at han bliver bevidstgjort om og kommer til erkendelse af sit værdiggrundlag, og at der foregår en aktiv relation/samspil mellem ham og dem. Omvendt, hvis han
ikke tager med til Sverige bliver han konfronteret med truslen om isolation på længere
sigt, ved at de der tager af sted på turen bliver tættere knyttet sammen i en fællesskabsoplevelse, som han kommer til at stå udenfor efter de er vendt tilbage til opholdsstedet.

5.2.3. – Spontan-fortolkninger
Nogle af de erfaringer som Kristiansen & Bloch-Poulsen refererer til i forbindelsen med
deres kommunikationstræning, har en vis parallel til nogle af de problemstillinger man
kan opleve i forholdet mellem den religiøse afviger og andre.
Kristiansen & Bloch-Poulsen skriver, at et af de hyppigste problemer er, at
man ikke reagerer ”på den anden som person, på det den anden gør, men
på de forestillinger man har om ham/hende. Man automat-fortolker den
andens handlinger. Ind imellem kan vi godt få en fornemmelse af, at det fysiske møde mellem to personer, dvs. at det, at de er til stede i samme rum
og taler om en bestemt ting, psykologisk modsvares af et møde mellem den
enes forestillinger/fordomme om den anden og den andens forestillinger/fordomme om den ene.”56

Spontan-fortolkninger er for mange religiøse afvigere et vedholdende problem, som de
må kæmpe med i lang tid efter et brud med deres religiøse fællesskab, og det er ikke
ualmindeligt at det kan pågå i adskillige år. Problemet ved spontan-fortolkninger er,
som påpeget af Kristiansen & Bloch-Poulsen, at de ofte er ’et camoufleret udtryk for
fordomme’, der fungerer som stempling eller stigmatisering, at man kategoriserer
uden at forholde sig reelt til den person man står over for. Konsekvensen er at den
anden gøres til et objekt.
I modsætning til spontanfortolkningen vil iagttagelser og følelser gøre den anden
til et subjekt. Formålet med at få deltagerne til at adskille iagttagelser og følelser fra
fortolkninger var, at få etableret trygge rammer for møder og forandring. Ved at lægge
fokus på følelserne, ’de indre sansninger’, vil en interaktion i langt højere grad blive
56
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menneskelig og personligt vedkommende. Resultatet blev da også som tilstræbt, ”at
parterne kom tættere på hinanden, og at medarbejderne frem for alt oplevede lederen
som et menneske.”57

Kristiansen & Bloch-Poulsens forklaring, at mange mennesker ikke er forankrede i deres krop, at de har svært ved at tale om og at udtrykke følelser, fordi det ikke er noget
de er vant til det, vil i mange tilfælde være dækkende. Den forklaring kan bruges i forhold til nogle religiøse afvigere, men det vil sjældent være tilstrækkeligt. Når religiøse
afvigere i visse situationer ikke frit taler om deres inderste følelser eller emotioner
(stemninger) – eller følelser i det hele taget, er det ofte fordi, visse følelser eller følelseslivet generelt er tabubelagt, det er noget man ikke taler om. Problemet er den måde, som den religiøse afviger fortolker eller har været vant til at fortolke det som
han/hun oplever som ’uønskede følelser’.

I 1985 publicerede Jehovas Vidner en artikel i deres blad Vagttårnet, som havde til
formål at gøre medlemmer opmærksomme på situationer, der kunne bringe deres tro i
fare, og dermed også deres evige frelse. Et af de områder, der behandles er familielivet og forholdet mellem ægtefællerne. I den forbindelse henvises der til en bog, hvor
der bl.a. siges:
”Et universelt behov som mennesker i alle samfund og i alle samfundslag
har, er behovet for at være nært knyttet til et andet menneske som virkelig
betyder noget for en og som man ’tilhører’.“
Hertil kommenterer bladet:
”Dette behov dækkes som regel gennem familieordningen, der er indstiftet
af Jehova. … Satan udnytter imidlertid ofte den tilknytning vi føler til vor
familie. Det var øjensynlig Adams ømme følelser for sin kone der fik ham til
at ignorere konsekvenserne og slutte sig til hende i oprøret. … Og hvordan
gik det Salomon? Vi læser: „Ved den tid da Salomon var blevet gammel,
havde hans hustruer bøjet hans hjerte så han fulgte andre guder, og hans
hjerte var ikke helt med Jehova hans Gud . . . Salomon gjorde således hvad
der var ondt i Jehovas øjne.“ Og dette til trods for at Salomon var berømt
for sin visdom!”58
Eksemplet her illustrerer meget rammende et grundlæggende problem omkring individets forhold til sine følelser: Det er ikke følelserne som sådan der er problemet, men
når de bliver for stærke kan de udgøre en fare, med risiko for at onde, åndelige kræfter
overtager kontrollen over individet og forblinder det. Derfor skal følelser kontrolleres.
– For det individ der ikke er fortrolig med sin følelser og det at udtrykke dem, eller kun
har et begrænset ordforråd til at beskrive sine følelser, kan det virke uoverskueligt
57
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pludseligt at skulle til at fortælle, hvad det er han/hun reelt føler.
Implicit i dette er samtidig det forhold, noget der både kan erfares blandt nuværende og tidligere medlemmer af Jehovas Vidner, at en person eller situation, som opleves at kunne vække stærke følelser i individet (eller andre for den sags skyld) ofte
fortolkes som farlig, truende, som et muligt direkte eller indirekte angreb fra Satan
eller dæmoner.59 For medlemmet, en påmindelse om truslen mod frelsen, for mange
udstødte Jehovas Vidner enten som en trussel mod at kunne vende tilbage til troen og
frelsen, at bekræftelse på at man er fortabt/fordømt eller som situationer, der kan
være angstfremkaldende.

5.2.4. – Hjælp til selvhjælp
Kristiansen & Bloch-Poulsen’s erfaringer mht. at adskille spontan-fortolkning fra indre
og ydre sansning, kan med fordel overføres til mødet mellem pædagogen og den religiøse afviger, specielt i de situationer, hvor den religiøse afviger befinder sig i en følelsesmæssig konflikt.
Ved at tilstræbe en isolering af de spontane fortolkninger fra sansningen opnår
man, som det første at få rettet opmærksomheden mod, hvad det er individet oplever
og dermed videre i retning af at få sat ord på følelserne, få gjort dem ”synlige” og dermed kunne gøre dem til genstand for samtale. I takt med at dette lykkes kan man tage
fat på den næste del, at få sat ord på de forestillinger der ligger bag spontanfortolkningerne, få dem frem i lyset så at sige.

Den religiøse afviger skal ikke kun lære eller gøre sig fortrolig med nye sociale koder
uden for det religiøse fællesskab, men der kan i visse tilfælde også være et specifikt
behov for at hjælpe afvigeren med at opnå en indsigt i sin egen ”kulturelle” baggrund,
således at der sker en synliggørelse af det værdigrundlag, som vedkommende er bærer
af. Det vil bidrage til at hjælpe vedkommende til at få indsigt i sin egen virkelighed, se
det ”normale” eller ”naturlige” i at han/hun reagerer eller handler som det er tilfældet.
I denne forbindelse har Gullestrup en væsentlig pointe:
”Først når kulturaktøren har fået indsigt i den betragtede kulturs verdensopfattelse, og når han forstår at sætte sig ind i denne verdensopfattelse,
har han forstået den betragtede kultur på dens egen præmisser, og først da
kan han til fulde forstå, ”hvorfor de andre gør, som de gør!””60
59

For andre religiøse afvigere kan den være en ”rationel tilgang” eller ”rationel forholden” der kan være
problemet og truslen, fordi det rationelle er en trussel mod følelsen/oplevelsen, som er en vigtig vej til
Gudserkendelsen og oplevelse af frelse. Det er fx iagttaget i forbindelse med religiøse afvigere, der været tilknyttet kristne frikirker inden for den karismatiske gruppe. Særlig markant har der kunnet iagttages hos afvigere der har været tilknyttet frikirker med et stærkt sekterisk udtryk, som fx KBC, Livets Ord,
Kirken på Havnen, Evangelist og Faderhuset.
60
Hans Gullestrup: Kultur, Kulturanalyse og kulturetik, side 46.
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Det selv samme kan fremføres i forhold til den religiøse afviger: ’Først når afvigeren er
bevidst om sin verdensopfattelse og sit værdigrundlags præmisser, først da vil afvigeren til fulde kunne forstå, ’hvorfor jeg gør, som jeg gør!’’
Hvordan denne hjælp til selv-indsigt skal materialisere sig vil selvsagt ubetinget
afhængt af den enkelte situation. I nogle tilfælde vil det være tilstrækkeligt med samtaler mellem pædagogen og den religiøse afviger, i andre tilfælde at den religiøse afviger møder andre ligesindede, eller at pædagogen tilegner sig en mere indgående viden
om afvigerens religiøse baggrund.
Det første vigtige mål er imidlertid, at der etableres en tillidsrelation mellem den
religiøse afviger og pædagogen, for det er i kraft af denne relation at pædagogen har
to af de vigtigste værktøjer eller virkemidler i det pædagogiske arbejde i forbindelse
med religiøse afvigere:
1) Sproget som middel til ’hjælp til selvhjælp’ med henblik på kommunikation,
samtale, erkendelse, udvikling af identitet og sociale relationer, de personlige
kompetencer
2) Sig selv som menneske, både fagligt og personligt, som en medspiller, et spejl
eller pejlemærke.

5.3. – Sproget som værktøj
Når jeg inddrager sproget som et vigtigt pædagogisk værktøj i mødet med den religiøse
afviger er det fordi det i kraft af sproget er muligt at skabe en fælles platform – et fælles tredje, pædagogens og dens religiøse afvigers fælles rum. Sproget værdifuldt som
pædagogisk værktøj i forhold til den religiøse afviger, fordi det
– indeholder en række sociale funktioner,
– er uløseligt knyttet til individets virkelighedsopfattelse, og
– har betydning for kvaliteten i og udviklingen af relationer.
Sproget har for den religiøse afviger tidligere haft en social funktion og social reference
med henblik på at fortolke, kategorisere og organisere en virkelighedsopfattelse, der
ikke længere er tilgængelig eller brugbar. Men den religiøse afviger har stadig dette
sprog og har brug for at videreudvikle det til et ’nyt’ sprog, for at kunne kvalificere sig
til at agere og interagere i den nye sociale virkelighed.61
Med sproget som pædagogisk værktøj vil det være muligt at fastholde
”her-og-nu situationer”, således at begge parter hele tiden er til stede i relationen, har
sit fokus dér. I dette perspektiv vil der være både en psykologisk og en social funktion.
61

Derved bliver det også muligt for individet at passivisere det gamle sprog, så det ikke bliver meningsforstyrrende i nye sociale sammenhænge.
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Psykologisk kan sproget bruges til
– at fastholde religiøse afvigers opmærksomhed,
– at skabe opmærksomhed på sammenhængen mellem fornuft og følelser i nuet,
og
– at bruge nuet til at arbejde med det at erkende, genkende, forstå og rumme følelser og følelsesmæssige reaktioner.
Socialt kan sproget bruges til
– at hjælpe til at opnå erkendelse og indsigt i den sociale virkelighed,
– at hjælpe til at få sat ord på nye oplevelser, få dem til at fylde i den religiøse afvigers bevidsthed med henblik på skabe nye relationer og styrke disse, og
– at hjælpe den religiøse afviger til at blive opmærksom på og bevidst om sin position og rolle i forskellige sociale sammenhænge.

––––––  ––––––

De følgende afsnit (5.4. – Pædagogens rolle, 5.4.1. – Pædagogen som et spejl og 5.4.2.
– Pædagogens holdning i mødet) er nok skrevet som henvendt til pædagoger (hvad
enten det er på institutioner eller som kontaktpersoner), men har grundlæggende
samme relevans i forhold til socialrådgiveren.

5.4. – Pædagogens rolle
”Mennesker der i længere tid har haft det vanskeligt med sig selv, får ofte
også problemer i deres sociale netværk hvilket igen kan føre til at det bliver
endnu sværere at være den man er. Omvendt medfører problemer med tilhørsforhold ofte at man får det skidt med sig selv hvilket gør det sværere at
få etableret gode sociale relationer.”62
Jan Jaap Rothuizen fremkommer med ovenstående udtalelse i bogen Pædagogisk arbejde på fremmed grund, som meget rammende beskriver den onde cirkel, som en del
religiøse afvigere oplever i forbindelse med en udstødelse fra et religiøst fællesskab
eller trossamfund. For pædagogen vil udfordringen være at bryde den onde cirkel og få
etableret en god cirkel, hvilket indebærer at der etableres en tillidsfuld relation i forhold til den religiøse afviger. En tillidsfuld relation tager udgangspunkt i det eksistentielle grundvilkår, at mennesker udvikler sig gennem tilhørsforhold,63 og derfor er det
vigtigt at være opmærksom på hvordan den tillidsrelation der er mellem pædagog og
den religiøse afviger udvikler sig, dens kvalitet og hvilken indflydelse den har på, hvordan afvigeren ”relaterer sig til sig selv og for hans forhold til sig selv.”64
62

Jan Jaap Rothuizen: Pædagogisk arbejde på fremmed grund, side 53.
Op.Cit., side 52, 53, 56.
64
Op.Cit., side 56.
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5.4.1. – Pædagogen som et spejl
Noget af det som er vigtigt for mange religiøse afvigere, – og her tænker jeg på dem
som er født og opvokset inden for et religiøse fællesskab som Jehovas Vidner, er, at de
har en eller flere personer som de kan spejle sig i, specielt når der et tale om en udstødelse, der har karakterer af at have været en socialt eller psykisk traumatisk oplevelse.
I dette ligger ikke nødvendigvis at der i alle tilfælde er tale om en relation der bygger
på et tillidsforhold i traditionel forstand, men at der blandt de mennesker, som vedkommende har relation til, er nogle som kan bruges som ”sociale værktøjer”, som pejlemærker, rollemodeller eller modspillere, at disse er tydelige i deres fremtræden, at
man ’ikke er i tvivl om hvor man har dem’.
Baggrunden er de ofte tilbagevendende spørgsmål omkring opfattelsen af normalitet, som den religiøse afviger er konfronteret med i kraft af den verdensopfattelse
som vedkommende er præget af og den nye verdensopfattelse, som er under introduktion og udvikling. Det er spørgsmål som, ”Hvad er normalt”, ”Hvordan er et normalt menneske?”, ”Hvornår er man et normalt menneske?” og ”Hvordan bliver man et
normalt menneske?”, spørgsmål, som det ikke er tilstrækkeligt alene at søge at besvare gennem tilbagevendende. Der er tale om spørgsmål, hvor svarene ofte skal erkendes gennem erfaringer. Når disse spørgsmål ofte er så påtrængende for mange religiøse afvigere, hænger det sammen med at deres problemer og konflikter ikke begrænser
sig til ydre sociale forhold, men også foregår som en indre kamp i form af en fundamental tvivl på egne værdier, en påtrængende følelse af fremmedgjorthed.
Jørgen Beck siger hertil:
”Problemer i den ydre verden ender som psykiske problemer i mennesker –
vi kalder det fremmedgørelse. Fremmedgørelse står for, at et menneske føler sig spaltet, så dele af personligheden er fremmede over for andre dele,
eller dets krop er fremmed over for sindet: Man kan også føle sig fremmedgjort over for andre mennesker og over for livsforholdene. Det er givet, at
fremmedgørelse – både inden for egen personlighed og i forholdet til andre
– i høj grad gør det svært at kommunikere.”65
I kraft af pædagogens relation til den religiøse afviger kan han/hun bidrage til, at
der opstår en stabil referenceramme, som kan på sin vise kan være med til at understøtte, at der opstår den nødvendige tryghed, som er vigtig for den religiøse afviger i
denne situation. Det er som Jørgen Beck fremhæver:
”For den enkelte er andre mennesker ikke blot nødvendige af praktiske
grunde og for at skabe tryghed. Også når det gælder personlighedsudvikling og vedligeholdelse af ens selvopfattelse, er det nødvendigt med kommunikation. Selvopfattelsen skabes, når et menneske spejler sin adfærd i de
nære omgivelsers reaktioner herpå. …… Det er vigtigt for ethvert menneskes bevarelse af psykisk sundhed, at søge en omgangskreds og at tilstræbe
65

Jørgen Beck: Mig og de andre, side 25.
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en adfærd, et udseende og holdninger mv., der kan føre til positive tilbagemeldinger.” 66
Positive tilbagemeldinger er for den religiøse afviger først og fremmest ærlige og troværdige tilbagemeldinger. Naturligvis er der brug for ros, f.eks. for noget der er gjort
eller udrettet, men det er vigtigere med tilbagemeldinger der er relateret til, hvordan
vedkommende opleves her og nu, tilbagemeldinger, der understøtter oplevelsen af
relationer og tilhørsforhold.

5.4.2. – Pædagogens holdning i mødet
Noget af det som har stor indflydelse på, hvordan mødet mellem pædagogen og den
religiøse afviger forløber er pædagogens evne til at ”rumme” afvigeren. Det indebærer
f.eks. at pædagogen ikke lader sig overvælde af de følelser den religiøse afviger måtte
udløse, at pædagogen ikke lader sig styre af disse følelser eller det der tales om. I en
samtalesituation vil det f.eks. indebære, at pædagogen er i stand til at fastholde, at det
vigtigste ikke er hvad den religiøse afviger siger, men hvad den religiøse afviger hører
sig selv sige, eller undlader at sige.
Psykiateren Johan Cullberg siger, om det ’at rumme’, at der stort set er tale om:
”den samme holdning, som forældre indtager, når barnet grædende kommer og siger, at det har slået sig. Faderen eller moderen tager imod barnets
sorg og vrede og lader det græde ud. I og med at den pågældende forælder
ikke står i et skyldforhold til barnet (ikke har forårsaget ulykkeshændelsen,
påvirkes eller belastes han eller hun ikke noget videre af barnets reaktion.
Terapeuten kan på tilsvarende måde være en beholder (container) for patientens stærke følelser, som derved kan udtrykkes, modtages og accepteres.
Det kan være følelser af angst, depressivitet, kaos, vrede etc."67
I bogen Ingen er håbløs68 peger den svenske psykolog Per Revstedt på en række
holdninger en motivationsarbejder må indtage i forhold til en klient, holdninger som
også er nødvendige for at skabe det Rothuizen kalder den gode cirkel (jfr. side 51). Han
sammenfatter disse holdninger i seks begreber, der bør være bærende: respekt, forståelse, engagement, forhåbning, tiltro (til personens ressourcer) og ærlighed.69 Per
Revstedt siger videre, at holdningerne respekt, forståelse og ærlighed er identiske med
den amerikanske psykolog Carl Rogers’ (1902-87) opfattelse af den psykoterapeutiske
proces.
De tre sidstnævnte holdninger er også at finde hos Kristiansen & Bloch-Poulsen i deres
beskrivelse af de forventninger man må have til hjælperen: kongruens, empati og posi66

Jørgen Beck: Mig og de andre, side 24.
Johan Cullberg: Dynamisk Psykiatri, side 416.
68
Per Revstedt: Ingen er håbløs, side 47-50.
69
Op.Cit., side 51.
67
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tiv agtelse.
Med kongruens mener de bl.a. ”at hjælperen etablerer et direkte møde med klienten og fremtræder som en entydig, tydelig, virkelig og ikke perfekt person. Rogers
kalder også kongruens for gennemsigtighed (transparence).” Under kongruens har de
også begrebet ”at rumme” (beskrevet ovenfor). Empati ”defineres som en dobbeltproces, hvor hjælperen kan leve sig ind i klientens univers med alle dets private og personlige betydninger, "som om" det var hans/hendes eget. Men uden at miste ”som om”kvaliteten.” Og som det tredje er der positiv agtelse, som de definerer ”som kærlighed
i teologisk forstand, dvs. som agape: barmhjertighed eller næstekærlighed. Og som
respekt for eller positiv accept af den anden som et menneske, der er adskilt og forskelligt fra en selv.”
Til sidst peger Kristiansen & Bloch-Poulsen dog på at det er vigtigt at klienten (her den
religiøse afviger) ”har sanset og mærket hjælperens kongruens, empati og agtelse, og
at hjælperen er opmærksom på den måde, klienten modtager hans/hendes kommunikation på. Hvis dette ikke er tilfældet, så opstår mødet ikke.”70

5.5. – Kommunikation med den religiøse afviger
Det sidste afsnit omhandler et specifikt adfærdsmønster som jeg udelukkende har iagttaget blandt tidligere medlemmer af Jehovas Vidner, som gruppe betragtet – med det
forbehold at det naturligvis ikke siges at være gældende for alle tidligere medlemmer
af Jehovas Vidner.71 Der er tale om en fremtrædelsesform eller rollemodel, hvor individet på en og samme tid agerer som både ekspert og offer.72 Når jeg har valgt at inddrage dette eksempel er det fordi det tegner et godt billede af nogle de udfordringer,
som pædagogen og socialrådgiveren kan møde i forbindelse med religiøse afvigere.

Jeg har tidligere i afsnit 4.4 (side 37.ff.) været inde på den psykosociale arv, hvordan en
religiøs afviger, som en del af en ”overlevelsesstrategi” i visse situationer søger tilbage
til kendte adfærdsmønstre, for at opretholde oplevelsen af identitet. I de tilfælde, hvor
’ekspert-offer-rollen’ gør sig gældende både kunne være tale om et grundlæggende
adfærdsmønster ved oplevelse af usikkerhed eller angst, men også som en ubevidst
strategi i forbindelse med sociale forandringer eller miljøskift.

70

Kristiansen & Bloch-Poulsen: I mødet er sandheden, side 104.f.
Det skal nævnes at jeg kun udtaler mig om danske forhold, men jeg har også observeret en tilsvarende
fremtrædelsesform blandt tidligere medlemmer af Jehovas Vidner i Norge, Sverige og USA. Sammenligningsgrundlaget er tidligere medlemmer fra bl.a. Scientology, Kristi Kirke, Faderhuset, Frikirken på Havnen, Indre Mission, Missionsforbundet, Baptisterne, Pinsekirken, Apostolsk kirke, Adventistsamfundet,
Mormonerne, KBC.
72
En tilsvarende, men mindre tydelig eller mindre materialiseret fremtrædelsesform vil i visse situationer kunne iagttages blandt medlemmer af Jehovas Vidner, f.eks. når forældre over for en børnehave
eller en anden institution, ønsker at redegøre for, hvorfor deres barn ikke holder fødselsdag eller jul, og
heller ikke ønsker at deres barn deltager i aktiviteter der har forbindelse til sådanne mærkedage.
71
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Baggrunden for denne ekspert-offer-rolle skal ses ud fra to forhold. Det første
drejer sig om Jehovas Vidners samfundssyn. Grundlæggende betragter Jehovas Vidner
det bestående samfund, som en del af Satans verdensorden, et samfund der er gennemsyret af en satanisk, verdslig og Gud-fjendtlig ånd eller mentalitet. Alle der ikke er
Jehovas Vidner er dømt til evig fortabelse den dag Gud omstyrter Satans herredømme
over jorden. Jehovas Vidner tror endvidere, at de udgør en enklave i samfundet, der
har et særligt guddommeligt formål, at Gud allerede nu har skabt et åndeligt paradis
blandt Jehovas Vidner, at Jehovas Vidner kollektivt udgør en forsmag på det paradis,
som Gud vil komme her på jorden efter dommedag. Jehovas Vidner opfatter sig som
et samfund i samfundet.
Det andet forhold er Jehovas Vidners selvopfattelse, som skal ses på baggrund af
deres samfundssyn. Jehovas Vidner hævder at de har fået overdraget et særligt hverv,
som betyder at meningen med tilværelsen her og nu er, at de skal være forkyndere
eller formidlere af Guds budskab om frelse og dom. For dem er det at være et Jehovas
Vidne ikke et spørgsmål om et medlemskab eller et tilhørsforhold, men en måde at
leve og tænke på. Et Jehovas Vidne er en forkynder, en opfattelse der er indbegrebet
af deres selvforståelse, deres selvbevidsthed. Til deres selvopfattelse hører også forventningen om, at de til enhver tid og i enhver situation skal være forberedte på forfølgelse fra Satan og hans dæmoner, hvis mål er de enkelte medlemmer af Jehovas
Vidner til at anlægge ’verdslige’ holdninger i en grad at det enkelte Jehovas Vidnet stadig tror sig frelst, men i realiteten er fortabt.

Kernen i henholdsvis Jehovas Vidners samfundssyn og selvopfattelse udgør helt centrale elementer i deres omverdensopfattelse, som skal sammenholdes med yderligere et
forhold, der er kendetegnende for Jehovas Vidner, deres missionsvirksomhed. I forbindelse med Jehovas Vidners missionsbevidstheden og missionsvirksomhed er der et
sprogligt perspektiv, som har afgørende indflydelse på den måde som et Jehovas Vidne
opfatter virkeligheden på og den måde vedkommende kontrollerer sine relationer til
andre mennesker uden for trossamfundet (jfr. afsnit 4.1.1. – Sprog og virkelighed, side
26),
Jehovas Vidner er kendt for at forkynde deres budskab på gader og stræder og
ved at opsøge mennesker i deres private hjem. Derfor vil det også være naturligt at
forvente at samtalen, kommunikationen vil forekomme naturligt for Jehovas Vidner,
men det er imidlertid ikke altid tilfældet. Når Jehovas Vidner taler om ”samtale” handler det om formidling, og når der tales om at ræsonnere eller reflektere, handler det
om at overbevise. Den sproglige arv fra Jehovas Vidner har en væsentlig andel i den
samlede psykosociale arv, som vil udfordre både socialrådgiveren og pædagogen i deres kommunikation med både nuværende og tidligere medlemmer af Jehovas Vidner.
Ovenstående beskrivelser udgør diskursen for det offerbillede, som de tidligere medlemmer af Jehovas Vidner har taget med sig som en del af den psykosociale arv. Som
Jehovas Vidner var de forfulgte fordi de var Jehovas Vidner, ofre for Satans og denne
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verdens had; nu opfatter de sig som ofre for Jehovas Vidners manipulation og hjernevask. De var ofre før, og de er ofre nu.73 Det er denne offerbevidsthed, som bliver en
del af omdrejningspunktet ved møder med andre mennesker, særlig i forbindelse med
mødet med socialfagligt personale, som fx pædagoger og socialrådgivere, hvis den religiøse afviger oplever at der er tale om en (følelsesmæssig) konfliktsituation eller at
den religiøse afviger oplever sin selvforståelse udfordret.

Ekspertopfattelsen, den anden del af ekspert-offer-rollen er uløseligt knyttet til offerbevidstheden, nemlig at Jehovas Vidner er noget særligt, Guds folk, og at de som sådan
har patent på ”Sandheden” om livet, tilværelsen, fremtiden. Jehovas Vidner både har
og er ”Sandheden”. Jehovas Vidner opfatter sig som de eneste forkynder af Guds budskab til menneskeheden, og samtidig er de også den gruppe af mennesker, der af Gud
er udvalgt til at være levende eksempler på værdien ved at efterleve Guds anbefalinger til menneskeheden. Det er denne følelse af at have og være noget særligt, de tidligere medlemmer tager med sig og som kombineres med de øvrige forhold til en offerbevidsthed, der er båret frem af ekspertisen ved at være offer, ekspertisen ved at være
bærer af en særlig indsigt. (En variant af dette ses i eksemplet på side 38)
Der hvor ovenstående problemstilling bliver aktuel er når det tidligere Jehovas
Vidne befinder sig i en situation, hvor vedkommende ikke føler sig forstået. Alt afhængig af, hvor stor betydning det der tales om har for det tidligere Jehovas Vidne,
desto kraftigere vil tidligere kommunikationsmønster sætte sig igennem, med det resultat er der udvikles sig en ”ond cirkel” i forhold til den person, som vedkommende
står for. Det tidligere Jehovas Vidne gør det han/hun er bedst til, formidling og overbevisning, og med en ubevidst afvisning af det at lytte og reflektere.

John Andersen beskriver meget rammende den onde cirkel i bogen De vanskelige samtaler, hvor han forklare, hvad det er der sker når det der skulle have været en samtale
ender i en formidling:
”Gør vi de vanskelige samtaler til et spørgsmål om at formidle et budskab,
så bliver den altid til en lukket samtale eller envejskommunikation. Resultatet er ofte, at den ene vil overbevise den anden. … … Ved at insistere på vores egen mening og oplevelse, lukker vi af for muligheden for at høre vores
samtalepartners oplevelse på en respektfuld måde. Vi taler til den anden,
uden at undersøge deres oplevelse og de billeder, de har af problemerne. Vi
er i ordets psykologiske betydning fraværende …… hvis vi insisterer på, at
samtalepartneren skal forstå og opleve vanskelige menneskelige situationer på samme måde som os selv, hvis vi får dem til at »forstå vores budskab rigtigt«, er der sket et skift i samtalen fra dialog til manipulation.”74
Problemet vil blive yderligere besværliggjort, hvis det der skal tales om, har forbindelse
73
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Jfr. fodnote 14.
John Andersen: De vanskelige samtaler, side 9.f.
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til det tidligere Jehovas Vidnes verdensopfattelse, erfaringer eller problemer, der er
relateret til en udstødelse. Det er afvigeren og ikke modparten, der har et budskab der
skal formidles: ”Jeg er offer, og det har jeg brug for at overbevise dig om!” Budskabet
er nok ”at jeg er offer”, men det er samtidig ”mig der er eksperten på dette område”.
Både direkte og indirekte vil vedkommende insistere på sin egen mening og oplevelse,
som noget unikt og vil forsøge at fastholde socialrådgiveren eller pædagogen i samme
opfattelse, at andre ikke forstår ham/hende, fordi de ikke selv har prøvet det, ikke har
gjort de samme erfaringer. Der er eksempler på, hvordan tidligere medlemmer af Jehovas Vidner har ignoreret eller nedgjort de oplevelser tidligere medlemmer fra andre
trossamfund har haft, som mindre væsentlige eller alvorlige, fordi erfaringerne man
har som tidligere Jehovas Vidne – efter deres opfattelse, er det værst tænkelige man
kan opleve (underforstået som organiseret manipulation og hjernevask). En anden
konsekvens af den holdning som knytter til ekspert-offer-rollen er udviklingen af attitude som: ’Jeg vil behandles som et offer; der skal vises særlige hensyn. Jeg har brug
for at være i centrum, være genstand for opmærksomhed, men på en uforpligtende
måde.’
Der er yderligere et element fra den kulturelle og psykosociale arv, som det er nødvendigt at inddrage for at belyse de problemer, der kan opstå i mødet et tidligere medlem af Jehovas Vidner.
Al den information som medlemmer af Jehovas Vidner modtager til udvikling af
deres tro og verdensopfattelse, både som individ og gruppe, sker på grundlag af formidling fra trossamfundets ledende organer. Denne formidling af information og viden
fra trossamfundet modsvares af afventende holdning hos medlemmer i forhold til det
at tage stilling til, hvad der er rigtigt og forkert, hvad de skal tro og mene i lyset af deres verdensopfattelse.
Efter et brud med Jehovas Vidner vil man hos det tidligere medlem opleve at
vedkommende i sit nye liv ofte vil befinde sig i situationer, hvor det tidligere forhold til
trossamfundet reproduceres i nye relationer. Når vedkommende bliver i tvivl om noget
vil der være en udtalt tendens til søge bekræftelse hos andre for at opleve en form
godkendelse eller anerkendelse for det rigtige i det vedkommende mener eller gør. Og
i dette ligger et nyt dilemma for det tidligere medlem. Eksperten, der ikke ønsker at
lytte til og modtage gode råd, og offeret, der søger at forpligte omgivelserne til at tage
initiativer og ansvar for at der sker noget. Denne problematik er ikke ualmindelig at
opleve i forbindelse med aktiveringsprojekter, som tidligere medlemmer deltager i. En
måde hvor det tidligere medlem ofte formår at skjule sine indre konflikter på dette
punkt er ved at være den i en gruppe eller et projekt er den der arbejder for fællesskabet, men ”glemmer” sig selv. Det tidligere medlem høster ofte anerkendelse for sin
indsats, hvorved reproduktionen af tidligere socialreligiøse adfærdsmønstre er en realitet.
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6. – Sammenfatning
De situationer, hvor man i det socialfaglige arbejde kan møde problematikken omkring
religiøs afvigelse kan være meget forskellige, og det kan ske både direkte og indirekte,
som det var tilfældet med DLO (side 20), hvor problemet bl.a. var materialiseret i en
hæmmet kommunikation i forhold til hendes barns børnehave og mere konkret på det
værested hvor hun kom, men bevidst undgik at tale med pædagogerne om baggrunden for sine udeblivelser. Eller, som det var tilfældet med LQ (side 19) og TU (side 43),
der begge boede i socialpædagogiske bofællesskaber og som havde problemer med at
få etableret sociale kontakter og relationer uden for Jehovas Vidner.
En del af problemet omkring religiøs afvigelse og religiøse afvigere er, at der ofte
er tale om et mere eller mindre synligt eller camoufleret problem. Som det er blevet
påvist kan det være begrundet i fejlfortolkninger i kommunikation og sociale situationer, fortolkninger, som den religiøse afviger ikke er bevidst om, sammen med den påvirkning det har på hans/hendes oplevelse af sig selv og sin virkelighed.
I første del gennemgik jeg nogle af de faktorer der har betydning for mødet med den
religiøse afviger, og det første jeg pegede på var sproget. Hans-Georg Gadamer påpeger tre funktioner ved sproget, som har betydning i denne sammenhæng. For det første er vi ikke længere prisgivet til nuet, til de ting der presser sig på her og nu. Vi har
muligheden for at rette blikket ud over os selv og åbne os mod andre, dele vore tanke
og følelser med dem. Og her er det at Gadamer fremfører sin pointe, at sproget gør
det muligt for os at indsamle og formidle viden, sproget er et middel til at indgå i relationer med andre mennesker. Det er i kraft af ordet, at vores fællesskaber materialiserer sig. Som det tredje og sidste peger han på, at sproget er menneskets bedste mulighed for at påvirke den måde dets liv skal forme sig, ’forme dets verden og sin skæbne.’
Joachim Israel peger i sin tilgang til sproget, på dets centrale betydning for individets oplevelse af virkeligheden og derigennem dets måde at indgå relation til andre
mennesker. Som han påpeger, er det ikke kun et spørgsmål om at få viden om noget,
det er lige så vigtigt at vi er i stand til at udveksle erfaringer, at vi er i stand til ’at tale
ind i relationer.’
En pointe som kan uddrages af både Gadamer og Israel er, at de muligheder der
ligger i sproget bliver hæmmet, hvis vi af den ene eller anden grund ikke er i stand til at
gøre os synlige over for andre mennesker, det vil sige at andre ikke har en klar opfattelse af, hvad det er vi ønsker at kommunikere. Omvendt, hvis ’der er støj i kommunikationen’, og vi har problemer med at forstå andre, hvad det er de ønsker at kommunikere til os, betyder det at vi får et fortegnet eller forvrænget billedet af virkeligheden
og hvordan man indgår i samspil med andre og interagerer med dem.
Ud fra Joachim Israels påvisning af, at sproget og virkeligheden er to sider af samme
sag, er det muligt at afdække det problem, der opstår når der i en samtale indgår ord
eller begreber, som rækker ind i to forskellige opfattelsesverdner og virkeligheder.
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Konsekvensen kan blive, at der i stedet for en samtale udvikler sig to sideløbende
monologer, med det resultat at samtaleparterne forbliver fremmede over for hinanden. I denne sammenhæng kan det f. eks. betyde at socialrådgiveren får skabt et falsk
billede af afvigeren, at det bliver det falske billede socialrådgiveren forholder sig til og
ikke den person, som ”gemmer” sig bag det. Og det samme gælder for afvigeren i forhold til socialrådgiveren. Set i lyset af dette tegner der sig et billede af, hvordan det er
muligt for en religiøs afviger at forblive usynlig, heri også, hvad dets egentlige problemer og konflikter angår, og dermed mister muligheden for at modtage den rigtige støtte i forhold til den aktuelle livssituation.
En af de måder, hvorpå man kan undgå at bidrage med støj i kommunikationen i forhold til den religiøse afviger er ved hele tiden at holde sig bevidst om den dynamik der
ligger i kommunikationen. Og her kan pædagogen gøre brug af de fem forhold, som
Aranguren har peget på:
–
–
–
–
–

Hvilken kommunikationskode anvendes? Forekommer der fx ord eller begreber
som giver anledning til misforståelser.
Hvor foregår kommunikationen? Føler afvigeren sig f.eks. godt tilpas i det lokale
hvor samtalen foregår?
Hvem er det der kommunikerer? Hvordan bliver man mødt af afvigeren, hvilken
rolle bliver pædagogen sat i af afvigeren?
Hvad kommunikeres der om? Er det et følsomt emne for afvigeren eller er det
dagligdags ting der tales om?
Hvor i kommunikationsforløbet er man? Hvor godt kender man hinanden?

I forlængelse heraf peger Lieth et Al på, at der kan være situationer, hvor det kan være
nødvendigt at tage hensyn til individets livshistorie. Dette må siges at være en nødvendighed for både socialrådgiveren og pædagogen, hvis man ved at der er tale om en
religiøs afviger, uanset om man mener at der er en forbindelse mellem afvigerens problemer og den religiøse baggrund eller ikke.
Når der er støj eller knas i kommunikationen peger Franz From med sit sens-begreb
nok på en af de vigtigste faktorer til en forståelse af kommunikationen med den religiøse afviger og forståelsen af den religiøse afvigers adfærd.
Det som From viser er, at mennesket i sin måde at registrere andres adfærd udstyrer adfærden med et sjæleligt indhold, dvs. at den altid opleves som styret af et mål
eller en hensigt. Det samme er tilfældet i forbindelse med det at forstå det From kalder
’udtryksbevægelser’, det vil sige forstå følelsesmæssige udtryk, som er vigtige med
hensyn til, hvordan vi oplever eller tolker andres følelser. Hvis vi ikke forstår disse udtryksbevægelser vil det føre til misforståelser, som det er tilfældet ved sens (jfr. eksemplerne i afsnit 4.3.2 mht. at udtrykke sorg, side 35).
Dette har især betydning i de situationer, hvor et individ ikke er i stand til at tolke et
andet menneskes adfærdssignaler, eller har misforstået dem og derfor indretter sin
adfærdsform på en anden måde end forventet. Konsekvensen bliver at kommunikationen svigter og at der skabes en forståelsesbarriere mellem i forhold til den religiøse
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afviger. Det betyder for den religiøse afviger en oplevelse af isolation, hvilket yderligere vil bidrage til at svække selvfølelsen.
Som jeg yderligere påviste i afsnittet om den psykosociale arv bliver individet
formet af de sociale roller og positioner, som det udfylder, hvilket er med til at præges
dets grundlæggende attitude og kommunikationsmønster i forhold til andre mennesker. Hvis den religiøse afviger ukritisk eller ureflekteret overfører en adfærdsform fra
et miljø til et andet uden at der sker en tilpasning, vil afvigeren, som From påpeger,
ikke være i stand til at forstå de andres adfærd ligesom andre ikke vil være i stand til at
forstå afvigeren. Afvigeren vil, som han siger, ’falde ved siden af’. Konsekvensen vil
være, en forstærket oplevelse af isolation og hvilket igen vil svække selvfølelsen yderligere.
Den sidste faktor var de problemer der knytter sig til overgangen mellem to verdensopfattelser eller værdisystemer, indtil den religiøse afviger er fortrolig med det nye
værdigrundlag og de forventede adfærdsmønstre i forskellige miljøer.
Indtil individet er blevet fortrolig med den nye sociale virkelighed vil dets angstberedskab være forhøjet, hvilket ofte betyder at afvigeren søger tilbage til det kendte,
reproducerer tidligere adfærds- og kommunikationsmønstre, læner sig op af den gamle verdensopfattelse og dens værdigrundlag. Sammen med spontanfortolkningerne vil
det bidrage yderligere til at fastholde den religiøse afviger i en ”ond cirkel” mellem
oplevelse af misforståelser, isolation og svækket selvbevidsthed og selvfølelse.
Hvis den religiøse afvigers ”onde cirkel” skal brydes og vendes til en ”god cirkel” er det
nødvendigt at der opbygges gode sociale relationer, men som det blev vist er kommunikation altafgørende, hvilket netop er et af den religiøse afvigers grundlæggende problemer.
Som påvist er det af afgørende betydning at der etableres en tillidsrelation i forhold til den religiøse afviger. Det er i kraft af sådanne relationer at den religiøse afviger
kan få adgang at udvikle sine sociale kompetencer.
I den socialpædagogiske praksis og for socialrådgiveren betyder det, at man har to
grundlæggende værktøjer at arbejde med: Sig selv som menneske, både fagligt og personligt, og sproget, som et kommunikationsværktøj.
Ved at bruge disse to ”værktøjer” eller ”virkemidler” samtidigt vil det være muligt for både socialrådgiveren og pædagogen at fungere som et bindeled eller en bro
mellem de to verdensopfattelser, den almene og den afvigende, så afvigeren kan få
etableret en god social udviklingscirkel uden for det tidligere religiøse fællesskab.
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7. – Er der brug for en særlig viden?
Det spørgsmål som rejser sig er, om det i mødet med den religiøse afviger er nødvendigt for pædagogen og socialrådgiveren at tilegne sig en specifik viden og indsigt i dennes religiøse baggrund for at kunne hjælpe vedkommende, dels til at indgå i nye sociale sammenhænge og etablere nye relationer, dels til at få løst de konflikter, som vedkommende måtte kæmpe med?
I lyset af de anførte cases med LQ (3.1., side 19) og TU (5.2.1., side 43) ville et umiddelbart svar være ja, specielt se i lyset af den positive effekt det havde i begge tilfælde.
Hvad angår eksemplet med RA (4.3.1.1., side 33) ville det næppe have gjort nogen afgørende forskel, bortset fra at man måske kunne have undgået, at RA forlod mødet og
var kommet hurtigere i gang med handlingsplanen.
I tilfældet med DLO (3.2., side 20) kan man pege på, at det kunne have gjort en
forskel i forhold til børnehaven, hvis man der havde haft kendskab til hendes religiøse
baggrund og religiøst relaterede sociale problemer; men set i lyset af den hjælp hun
allerede havde modtaget og hendes adfærdsmønster generelt er det næppe tænkeligt,
at det ville have gjort en afgørende forskel på daværende tidspunkt.

Fordelen ved at både socialrådgiveren og pædagogen tilegner sig viden om religiøse
afvigeres baggrund er, at man med denne viden vil kunne imødegå nogle af de konflikter og misforståelser der opstår og hurtigere vil kunne komme i gang med at fastholde
positive udviklingscirkler.
Omvendt må man heller ikke være blind over for den risiko, at man kan komme
til at lægge for stor vægt på det religiøse aspekt, så det religiøse element kommer til at
fungere som et dække for andre problemer, at man kommer til at fokusere så meget
på den religiøse afvigelse, at dét bliver problemet og ikke en manglende eller svækket
social og kommunikativ kompetence, tabet af et socialt netværk eller andre sociale
problemstillinger, der ikke er relateret direkte til Jehovas Vidner.
I forhold til børn og unger, der bor på socialpædagogiske opholdssteder eller som deltager i socialpædagogiske projekter er det min vurdering, at der i de fleste tilfælde er
behov en mere nuanceret indsigt i afvigerens specifikke religiøse baggrund, ikke så
meget for at forstå denne baggrund, men for at kunne være bedre til at imødegå og
løse de konflikter som har en direkte religiøse præference. I mange af de sager, hvor
jeg har været inddraget har der været tale om situationer, hvor der har været et kraftigt sammenfald eller sammensmeltning af problemstillinger fra vedkommendes religiøse baggrund og de generelle sociale opvækstvilkår.
Selvom der afgjort kan være situationer, hvor det vil være påkrævet eller formålstjenligt at indhente viden om afvigerens religiøse baggrund, så er fokus både først
som sidst: At møde afvigeren som det menneske han eller hun er.
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Det er ikke altid det, der bliver sagt, der er det vigtigste – i nogle tilfælde er det dét,
der ikke bliver sagt. Derfor er socialrådgiverens og pædagogens refleksioner og spørgsmål til sig selv, lige så vigtige, som indsigten i den religiøse baggrund:
-

Hvad er det jeg ser?
Hvad er det jeg hører?
Hvad er det jeg savner?
Hvad er det der udfordrer?
Hvad er det der provokerer?

I kraft af blandt andet sådanne spørgsmål og tilhørende refleksioner vil være lettere at
fastholde fokus på mødet mellem de to parter, det felt de i fællesskab skal bruge som
udgangspunkt.

Det er vigtigt at socialrådgiveren og pædagogen vurderer og bedømmer den enkelte
religiøse afvigers problemer/konflikter individuelt og ikke handler ud fra en generel
betragtning om, hvad ”religiøse afvigere” gør, eller en forestilling om, hvad der er deres specielle problem eller årsagerne hertil. I de tilfælde, hvor det skønnes at det vil
være formålstjenligt at indhente viden om afvigernes religiøse baggrund, er det vigtigt
at denne viden bruges som en hjælp til at bryde et fastlåst mønster, som hjælp til nytænkning og ikke som løsningen på et problem.
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