
'I'yske haner
Jeg kom t i1  Ga le le j renrsom medlen  a f  n l renof fens iver?  (1 ) ,
en Vest-berlinsk selvhjelpsorganisation for psyklatrl_ofre.
virder er medLenner af r?rrrenoffensive*rhar al le varet ofre for
psyliiatriske aastalter.Nu har vi släet os sarnmen og kremper
imod enhver forn for psykiatri.vi forsoger at erkende betydnin-
gen af vores galskab.vi udveksrer erfari:rger orn afskaffelsen
af psykofarmaka.Vi forsoger at finde ud afrhvem eI1er hvad,
der har fäet os til at flippe ud og at undgä,at vi kommer pä
anstalten igen.Vi vi1 leve med vores folelser pä en mäde,sä
de ikke retter si-g nod os selvrmen nod de odeleggende forhord.
I Berl in laver vi offentl ighedsarbejde on psykiatr iske for_
brydelser.Vi forsogerrsannen roed progressive pol i t iske grupper
at kempe mod skerpelsen og udvidelsen af psykiatrien.vioc snsker
et galehus t i l  os selvrhvor vi ,beskyttet mod de (2)tvangs_
nornales vold og deres psykiatererkan gennenleve galskabens
faser.Galskab er ,efter vores meningringen sygdonrmenrset i
lyset af folks (J)hverdagskri-g nod hinandenrja sä er det en
undert i-den l idelsesfuldrnogen gange ekstat iskrt i l  andre t ider
farl ig form for nenneskelig udvi-kI ing:intenst l iv.Derfor bryder
vj- os. hel ler ikke onrnär vi bl iver kaldt for rtsygerri_d.et
rfsyg" l igger pä l inje ned
lingspäkreygf,tt.

ord Eon trmindreverdigtt og nbehand-
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Da psykiaterne forlengst har sluttet sig sarnmen internatio_
naltrsä er det pä hoje t idrat ogsä psykiatr i-ofrene lerer hin-
anden at kende pä tvers af lande6renserne og udveksler er_
faringer og farer felles kanprthi psykiatri er overalt brutal
og - for os ofre - skadelig.Derforrog fordi Dannark er et
meget smukt land og fordi folk her er nere toleranterend i
Tysklandrtog jeg sanmen ned 5 andre nedlernner af .rmenoffen-

sivert t i l  Galelejren i  Danmark.Galerejren er den danske Gale-
bevegelses init iat iv.r vest-Tyskland. og i  vest-Berl in! f indes
der ikke sädan en bevegelse.Hvis de enkelte grupperrson f.eks.

(4)ttklagecentrener fandt samnenrsä vi1le der
opstä noget svarende t i l  den danske beveegelse.

te jeg fqlk ned vidt pfatte

sandsynl igvis

I  le j ren  mad

psyhiat

Der fandtes her nenneskerrson fr i-vi-11igt el1er ufr i_vi1l igt

var pä anstaltrson blev ttbehandlett lr folk der arbejdede i  psykia-

tr ienrpärarende og venner t i l  psykiatr i-ofrersynpatisorer o.s.v,
Jeg lavede interviews ned 11 nennesker.

Jensrder var pä psyklatr isk daghospitalrfortal-terat han arbejder
pä stedets caf|/cafeteria(3),fäFpsykofarmaka o6 iovrigt er
isoleret.For at undsl ippe denne situation i  en ugentog han
pa ua le leJr .

Metterder 1i-geson Jens ikke arbejder akt ivt i  bevegelsenrkon

dert i l (galelejrea)rfor at indsamle erfaringer t i1 sit
arbejde j-  en skole(II .F. rseminariun??.Oversetteren) for socialer.
medicinske og psykiatriske erbverv.Mette betegnede psykofarnaka

son trnytt igrr nedi-cin t i l  at befr i  (sindssyge)nennesker for deres
Itsymptonrertr.Derefter skul le disse synptomfrie nennesker tale
ned psykiatere eller psykologer on sine problener.

Bodil  fortalterat derp pä anstalten heldlgvisrvar en psykiater,

som sendte hende hjen i .genrda hun efter hans neningrikke kunne
blj-ve trhjulpettt  pä anstaltea.Efter en t id med samtaleterapi,
startede hun en selvhjelpsgruppe for gale kvinder.I  denne
gruppe deltog ogsä i en periode to psykiatri- og psykologi-

etuderenderdog ikke som terapeuterrmen aernere sont l igesti l lede
kvinder ned beslegtede problener.

Med Jorn(Langendorf) talte jeg on Galebevegelsens tre bovedpunkter.
(Vedtaget fotäret-79.Oversetteren.)Sädan som jeg har forstäet det,

gennem JJarns oversatte ordrdreJer det sigr altsä on:
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" ) AEr:isg!is9rlgs-sg-perbisbs-rrg!leesl:
De gale vi l  give luft  for lenge ophobeib og hidt i l  t i lbageholdte

l idelserrepecielt  fo1 elser som sorg og fortvivlelse.Folk skal tale

äbent om demrogsäoeatde har veret pä anstalt .  När de f i-nder udaf,

at de har de samme problemerrvi l  de f inde ud af at det er samfundet,

der er '  därl igt.

u ) Ee-5ri!re5-!el9li$-!rl-9es-e!c!lsrsgs-pev$lellt:.
Galebevagelsen kemper nod pi11er, medicin( Den slsver), elektrochok,

tvan6, journaler, f i -ksering o.s.vr Flertal let af den danske bevegelse

benytter sig af de psyklatr iske begreber(egt1. udtryksrnäder)(son

f.eks. psykosermedicinrpsykisk sygdon , idet I '  al le i

Danmark forstär dem.rr Der var dog lkke nogen fastdefineret mening

i bevegelsen - inorgen kunne meningerne endre sig.

" ) Eägieelee-eI-i:eeserre-!1-1- ::psv5ieE-srsgss :!,
Jorn sigerrat der i-kke f indes en fe11es forstäelse af normali tet

og galskab (rtpsylcisk sygd.onrr) ograt et seminar ,hvor öporgsraälet

b lev  d isku tere t rendte  i  s t r id  og  kaos .

Son aiternativ t i l  psykiatr ien onsker den danske bevegelse, (sädan

som Jorn lortalte det) reintegration og forsorg for härdt ramte

( "1a lg t i -dspat ien ter ' r )psyk ia t r i -o f re .  Der  e r  behov  fo r  no61e ga le -

husersom bl i-ver kart af galebevegelsens roedlemmer.Der er absolut

ingen forbindelse nelfen distr iktspsykiatere og galebevegelsen i

Danmark.Hvj-s nogen onsker en eller anden psykoterapi-rsä er det hens

privatsag.f indel ig -siget Jarn - kan kun et endret sanfund fore

t j- l  en losning af psykiske og psyhiatr iske problener.

Hvad algär Galebevegelsens forste og tredie hovedpunktrsä kan

jeg  -  og  de t  gor  r r lnenof fens ive t t  ogsä -  godt  s to t te  og  fo rs tä  dern .

Der'rhvor der efter nin neningrer et problenrer hvorfor den danske

bevegelse ikke holder op med at benytte psykiatr iens dybt ned-

-gorende sprogbrug(egt1. begreber).Argurnentet om at benytte

denne sprogbrug(og derned den ideo log i rder  l igger  bagved) r r r fo rd i

a l le  fo rs tä r  denr r re r  fa r l ig t .Jeg  se lv rb lev  f .eks .  s leb t  t i1  an-

stalten, fordi- psykiaternerhuslegenrnin fani l ie ogrrvennerlr meget

godttt forstodrtrat jeg endrede ni-g i  en for dem ubekven og farl ig

re tn ing .Men en sädan (5 ) " fo rs täe lse t r  kan  jeg  godt  undvere .

Det var dennes psykiatr iske sprogbrugrsom i begyndelsen af lejren

gjorde mig neget forskrekket.Overalt  horte jeg kun ordet "syg
syg sygtr og jeg havderson de arldre medleramer af rr lrenoffensiverl
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en mistanke on at vere komnet ind i  enraf psykiaternerf jernstyret

le j r  a f  fo lk  med r rsygdömserkende lse i l ,  d .v .s .  fo lk  ,som ube_
tinget vi1le vere t i lpassede og nornale igen.Forst igennem en
inteasiv koatakt ned enkelte nennesker pä lejren og efter en ud_
tonmende neningsudveksl i-ng mellen tyske og d.anske galerkunne de
problenerrsom var opstäet af sprogets inkonsekvensrf jernes el1er
i  det rni_ndste fornindskes.
Ord er efter nin meningrikker serl igt anvendeJ-ige og de havde
nesten fort t i l rat vi  f"a r lrrenoffensiye, 

,skuffede og a1t for
t idl igtrvar draget t i lbage t i l  Berl in.Ti l  a1t held BLEV vi der og,
at vi  fra r!r*enoffenslve'r t i ls idst al1igeve1 0pnäede god for-
s!äelse med medlenmerne af den danske bevegelserviser den kends-
gerningrat tyske og danske gale er blevet forelskede i  hinanden oghalvdelen af vores rejsegruppe vi- l  derfor ganske hurt igt vende t i1-bage ti1 Daamark igen.
PETffi LIIHI,IANN fra TTfRRENOFFHfSIVEn

rgls!:
I
( I ) : t t l renof fens i_ver r  (a f  e in  l r re r=en

gruppe i  Vest-Berl in.
gal),  autonon selvhjelps-

( 2 ) t tTvangsnormalrt :  Modbegreb t i1 psykiatr i  ens begreb, rrtvangsneu_
roset. opdragelse og kultur er grundlagt pä tvang.processen
heninod i lnormali-tetrr er en selvforsterke.nde procesrsom gor
,a t  r rde  normaler r rse lv  fo rsoger  a t  pä tv inge andre  s ine  normer ,
ogsä selvom de er neningslose. rNornal i tetenrtfornidleB6 gennen
forskel l ige statsl ige inst i- tut i-oner. i ler fär den de ovenfor_
neevnte navne, r{(ulturn og ropdragelserr _ nen feel les for d.en,
er at deruanset navnrer grundlagt og gennemfort ned tvaag -
derfor ordet rrtva-ngsnorrnaln.

(J) : t tHverdagskrigr ' :Folk bekriger hinanden i  hverdagen.Hvis rnan
ti l lod folk at l-eve deres faser udrsä vi l le nan helrer ikke
fl ippe ud.Deres naturl ige udvi-k1ing bl iver standset og när
folk i_ det nuverende systenrforsoger at nerme sig deres
neeste naturli6e udviklingstrinrkomner de i konflikt ned
samfundet . ( t tKederne ras le r ,när  de  b l i ver  smid t ! r r )

(4) :  t?Klagecentrenerr: Grupper af psyki_atr i-ofre og rrbehandlersrr,

.  som tager sig af retskrenkelser i  psykiatr ien.
(5) :Det er vores pästand (tese) rat ae- "nornalJ; '  goäi- iäärirvao aer

er galt  -  d.v.s. ,de aner det - og netop d.erfor behandl_er
derde ga le  sä  där1 ig t .

Oversett els e : Jesper Mührmann_Lund
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