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• Lisbeth Zornig Andersen
• Økonom fra Københavns Universitet
• Stifter af Huset Zornig
• Stifter af Børnenes It-fond
• Formand for Social Innovations Forum
• Konsulent, forfatter, foredragsholder,
radio-vært, debattør, m.m.
• Tidl. Børnerådsformand, adm. dir.
Specialisterne, it-programmør
• Børnehjemsbarn
• Mor til fem

• Mikael Rauno Lindholm
• Journalist fra DJH
• Partner i Huset Zornig
• Direktør for Social Innovations Forum
• Konsulent, forfatter, foredragsholder, m.m.
• Tidl. Chefredaktør for Børsens
Nyhedsmagasin, Computerworld,
redaktionschef for Børsen, Ugebrevet
Mandag Morgen, m.m.
• Finne
• Far til tre

• Dennis ”The Menace” Ceylan
• Professionel bokser hos
Team Sauerland
• EBU Europa-mester
• 18 – 0 – 2
• 8 sejre på knockout
• Dansk-tyrkisk
• Børnehjemsbarn
• Far til to

Spørgsmålet
Hvorfor bliver nogle børn, der er født til at blive
tabere, alligevel vindere mod alle odds?

Underdanmarks Jægersoldater
•
•
•
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•
•
•

Den brændte (farlige) barndom
Mønsterbruddet og den ’vigtige anden’
Livsstrategier – eller overlevelsesstrategier
Livet som jægersoldat – hvordan lever man med skaderne?
Historien om Dennis
Faktor X
Hvad med fremtidens små jægersoldater?
Hvordan skaber vi mønsterbrud?

Jægersoldaten
”Det er vanskeligt at blive reintegreret i det normale samfund.
Mange vil hellere ligge i et telt med en lommekniv i et skovområde,
end at tage til en hyggelig sammenkomst. Der er de soldater, der
kæmper videre og er handlekraftige, og så er der dem, der
simpelthen går til grunde. De, der praktiserer krigen og kommer
hjem, står med nogle konsekvenser for dem selv, deres familie og
deres omgivelser. Men ikke nødvendigvis med det samme. Jeg har
hørt om nogle, for hvem filmen lige er knækket efter en
udstationering på Balkan – altså tyve år efter.”
Soldatens år, Michael Rothstein

10 jægersoldater fra Underdanmark
Dennis Ceylan, professionel bokser, udtaget til OL i 2012.

Lasse Einar Mortensen, sikkerhedssupervisor, Københavns Lufthavne.
Kristian Ditlev Jensen, journalist og forfatter.
Pia Olsen Dyhr, medlem af Folketinget, formand for SF.
Claus Elgaard, journalist og tidligere studievært på TV2.
Karin Schwartz, fritidsvejleder, OL-sølvvinder i taekwondo.

Jørgen Lange Thomsen, professor i retsmedicin, statsobducent på
Syddansk Universitet.
Gitte Andersen, arkitekt, adm. dir. og stifter af Signal Arkitekter.
Erik Nielsen, borgmester (S) i Rødovre, tidligere formand for.
Mads Holger Madsen, forfatter og tidligere FT-kandidat.

Den brændte barndom

Karin Schwartz
“Når det gik hedt for sig, lignede det et
skib i havsnød, specielt i køkkenet. Man
kunne ikke se bordpladerne for flasker
og gammel mad, og der var en dunst af
røg og gammelt øl, som man kunne
lugte, og som var tømt ud over gulvet.
Alt blev brugt som askebæger. Det
samme med stuen, det flød… Jeg gad
ikke at tage fat i håndtaget på vores
træk-og-slip toilet, for det stank af pis.
Så jeg stillede mig ovenpå toilettet og
fik fat helt øverst oppe i snoren.”

Dennis Ceylan

”Mor døde af en
overdosis. Min
storebror og jeg fandt
hende. Min bror
knækkede helt
sammen. Jeg tog om
ham og kyssede ham,
og sagde, at det hele
nok skulle gå.”

Dennis Ceylan,
Europamester i boksning

https://www.youtube.com/watch?v=_a7J4bqBEXk

Bag facaden
Ingen må se, hvem man i virkeligheden er, og hvor
man i virkeligheden kommer fra.
“Det er to verdener, man er vokset op i, og derfor
har jeg heller ikke lukket nogen ind i den, der
foregik hjemme hos min far. Det var MIT rum.”
Pia Olsen Dyhr
“Hvordan skal man forklare andre, at hvis de tror,
at det er farligt at være i en stor, mørk skov om
natten, så tager de fejl, det er hjemme i familien,
det er allerfarligst.”
Karin Schwartz

Lasse Mortensen

“Jeg for var presset i løgnen,
tavsheden og i fornægtelsen af mig
selv. Jeg fik nogle anfald, hvor det
føltes, som at man skal dø. Hjertet går
amok, man kan ikke få luft. Den første
gang, jeg oplevede det, var jeg alene
hjemme, og jeg sagde det ikke til
nogen, for jeg er jo stærk. Men så blev
det hyppigere, så jeg gik til lægen og
fik noget angstdæmpende.”

Den vigtige anden

Pia Olsen Dyhr
I fritiden sang Pia i kirkekoret i Vallensbæk
Kirke. Kirkens organist, Bent Frydshou, så
en lidt forsømt pige, som trængte til
voksenkontakt. Han begyndte at snakke
med unge Pia på en måde, som hun ikke
var vant til.
“Han så mig, brugte tid på mig og gad tale
med mig om Oehlenschläger, Grundtvig,
Weyse og Hartmann. Det var hans verden,
og han tænkte, at det var en verden, som
jeg kunne få noget ud af. Bent og hans
kone blev som nogle ekstra forældre for
mig, og samtidig blev kirken til et fristed,
hvor jeg fandt ro, som betød meget for
mig.”

Det gode spørgsmål
Spørgsmålet er, om de sociale jægersoldater er
heldige med at møde en vigtig voksen. Eller om
“heldet” er selvopfundet. Altså, blev de fundet eller fandt de?
Ville de uanset situationen selv opsøge og
tiltrække de rigtige voksne, fordi de sociale
jægersoldater besidder en kvalitet, der suger
andre, især voksne, til?
Har de, hvad man på engelsk kalder for
likeability? En kvalitet, der suger hjælpen til? En
kvalitet, som andre fra socialt belastede miljøer
mangler, og derfor ikke finder hjælpen?

Livsstrategier

Erik Nielsen
“Jeg fik tæv af mor, men jeg lærte ret
hurtigt, hvordan jeg skulle undgå dem.
Det var noget med bare at opføre sig
helt stille og roligt, aldrig gøre noget
opsigtsvækkende eller gøre
opmærksom på mig selv.”

Claus Elgaard
”Derhjemme lærte jeg, at man måtte være
disciplineret for at overleve. Sæt et mål og gå
efter det. Jeg var målrettet på overlevelse.
Det er det der har båret mig igennem.
Jeg blev jo ansat som almindeligt journalist
og vidste, at jeg måske ville blive sat i studiet
som vært på et afbud. Derfor gik jeg efter
min vagt over i TV-studiet med nogle gamle
manusser og læste op for mig selv, først for
et, så to, så tre kameraer. Jeg øvede mig selv i
at lave skift mellem kameraerne og læse op
efter hver vagt i halvandet år. Så da jeg kom
på, havde jeg ingen angst for kameraet. Jeg
var klar. Jeg kan være manisk disciplineret.”

Jægersoldaternes livsstrategier
• Orientering. Evnen til at ’læse’ omgivelserne og spotte
trusler i terrænet
• Kontrol. Evnen til at holde følelserne i skak, så de kan
undgå uhensigtsmæssige, følelsesladede handlinger
• Udholdenhed. Evnen til at udskyde egne behov og
overskride egne grænser, ofte i længere tid

Livet som jægersoldat
•
•
•
•
•
•
•
•

Parforhold
Venskaber
Arbejdsliv
Kynisme
Sundhed
Børn
Forældre
Psyke

Faktor X

’Strengesind’
“Hvor er jeg heldig, at jeg har haft strengesind. Det har nok
reddet mig igennem. Det har givet nogle forfærdelige
vanskeligheder også, for det er hårdt altid at stå op og kæmpe.
Men der er intet alternativ til at stå op og kæmpe. Det er enten
at have et liv eller ikke at have et liv. Men den tror jeg sgu’ ikke,
at mine søskende har.”
‘Strengesind’. Evnen til at disciplinere sig selv. Tage en
beslutning og gennemføre den, hvis det sikrer dit liv og
fremtid. Man kan også kalde det ambition, stræbsomhed og
flid. Eller viljestyrke.

Nul ynk – men gerne respekt
“Jeg var rædselsslagen for at blive ynket,”
siger Lasse Mortensen.
“Jeg ville ikke i en offerrolle,” siger Gitte Andersen.
“Jeg synes ikke, at det var synd for mig, og det skulle andre
heller ikke synes,” siger Karin Schwarz.

“Medlidenhed har jeg aldrig ønsket. Men man må godt være
lidt imponeret,” siger Jørgen Lange.
”Jeg havde et barbarblad med, når jeg skulle på skærmen. Lige
før jeg skulle på, skar jeg mig i armen. Det skærpede sanserne
og fik mig til at fokusere og være til stede,” siger Claus Elgaard.

Post-traumatic growth (PTG)
Refers to positive psychological change experienced
as a result of adversity and other challenges in order
to rise to a higher level of functioning. The term was
coined by psychologists Richard G. Tedeschi and
Lawrence G. Calhoun at the University of North
Carolina at Charlotte in the mid-nineties.

Traditional psychology's equivalent to thriving is
resilience, which is reaching the previous level of
functioning before a trauma, stressor, or challenge.
The difference between resilience and thriving is the
recovery point. Thriving goes above and beyond
resilience. Thriving finds benefits within challenges.

Særtræk ved Danmarks mest
succesrige ledere
Fra ”Den danske ledelseskanon”

•
•
•
•
•
•
•
•

Strategisk fremsyn
Stor risikovillighed
Stor vedholdenhed
Stærke værdier
Stærk kommunikation
Stærk personlighed
Stor arbejdskapacitet
Svær at stoppe

Kilde: Den danske ledelseskanon, 2011

Nå – men hvad med fremtidens
små jægersoldater?

Som voksne ofte ser dem
De syv dødssynder

• Hovmod
• Griskhed
• Nydelsessyge
• Misundelse
• Frådseri
• Vrede
• Ladhed
Otto Dix, 1933 – maleriet var en
advarsel til tyskerne om, hvad der kan
ske, hvis man lader hånt om de syv
dødssynder

Menneskets motivationsrejse
Jacob Holdt

• Først og fremmest vil jeg elskes.
• Hvis jeg ikke kan blive elsket, vil jeg respekteres.
• Hvis jeg ikke kan blive respekteret, vil jeg
anerkendes.
• Hvis jeg ikke kan blive anerkendt, vil jeg accepteres.
• Hvis jeg ikke kan blive accepteret, vil jeg bemærkes.
• Hvis jeg ikke kan blive bemærket, vil jeg frygtes.
• Hvis jeg ikke kan blive frygtet, vil jeg hades.

Opskriften på mønsterbrud

• Find ilden
• Giv kærlighed
• Vis tillid
• Sørg for uddannelse
• Hør barnet

Pas på medlidenhed – fokuser på ambitionerne
”Uanset, hvor de finder støtten, har de ikke brug for at blive mødt med
ynk og medlidenhed, der udmønter sig i lave ambitioner på deres vegne;
en formodning om, at de er så socialt udfordrede, at de ingen mulighed
har for at præstere på samme måde som normalbørn og derfor heller
ikke selv bør have høje forventninger om, hvad livet kan føre med sig.
Nok er den tilgang udtryk for omsorg, men den er misforstået og farlig,
og bygger på sociale fordomme, som netop kan forhindre børnene i at
udfolde deres styrker og potentiale, og stik imod hensigten cementere
dem til den negative sociale arv, de er vokset op med.”

Ikke kun børn fra socialt udsatte kår har
udfordringer…
• Mellem 25 og 30 % af alle unge kontanthjælpsmodtagere
har forældre, som har en videregående uddannelse
• Halvdelen af de unge i en socialt marginaliseret situation
har ikke en social baggrund præget af de risikofaktorer, vi
bruger til at definere social marginalisering
• To ud af tre af de unge i en socialt marginaliseret position
kommer fra familier, hvor forældrene overvejende har
været i beskæftigelse

Noemi Katznelson, nka@learning.aau.dk

Denne generations stille råb om hjælp
• Hver fjerde pige i 9. klasse er i fare for at
udvikle spiseforstyrrelser
• Hver tredje ung mellem 18-25 har forsøgt at
skade sig selv indenfor det seneste år
• Hver femte gymnasieelev lider af stress på
samme niveau som voksne, der bliver
sygemeldt
• Antallet unge med angst, rusmiddelbrug,
depression, selvmordstanker, selvskade, m.m.
stiger

Et mønsterbryderprogram
Udfordringen
Relativt færre unge formår at
bryde mønstret med en negativ
social arv
Unge i middelklassefamilier
begynder nu også at havne på
kanten af samfundet
Kravene skærpes, flere snubler =
dyrt og trist

Løsningen
Mønsterbryderprogram

BØRN
Mit hjerte elsker alle de umulige børn,
de som ingen holder af og ingen kan forstå.
Lyvebørn og stjælebørn og løftebryderbørn,
de børn som alle voksne folk er meget vrede på.
Mit hjerte ynder ikke disse pyntehavebørn,
der står i bed og intet ved om synd og bittert savn.
De børn som voksne holder af og klipper pænt i form,
og som med ren samvittighed tør nævne Gud ved navn.
Den kender mest til kærlighed, som aldrig mødte den.
Om dyden ved den lastefulde mere end nogen tror.
Mit hjerte hader pæne voksnes hækkeklippesaks.
Det er på vilde buske verdens sjældne blomster gror.
Tove Ditlevsen

Tak for opmærksomheden
Spørgsmål?

Kommende foredrag

“Unge på kanten”
Lige nu masseproducerer vi fremtidens underklasse. Hver femte ung er
i fare for aldrig at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Stadig flere unge
kæmper med spiseforstyrrelser, selvskade, rusmiddelmisbrug, angst,
selvmordstanker, m.m. Og som noget nyt er det også middelklassens
børn, der nu snubler. Hvad er det, der går galt? Og hvad kan vi gøre
bedre? Lisbeth Zornig Andersen fortæller sammen med de unge selv.
8-5-2017 i Århus
18-5-2017 i Aalborg
22-5-2017 i Svendborg
23-5-2017 i Vordingborg
30-5-2017 i København
31-5-2017 i Esbjerg
Se mere på www.husetzornig.dk

Kultivering af en jægersoldat

Faktor X

https://www.youtube.com/watch?v=FP
CHAV4RscQ

