
»Show a little respect« lyder det fra alle sider. Respekt for livet,

respekt for traditionerne, respekt for autonomi, for integritet, for

værdighed og så videre. Sagt kort har det aldrig været en så selv-

følgelig fordring at skulle respektere hinanden som nu. Problemet

er, at det omsiggribende krav om respekt betyder, at man i den

pædagogiske metier får en tendens til at respektere fænomener,

man i virkeligheden ikke finder – eller burde holde op med at finde

– respektable. 

Første eksempel på problemet stammer fra lærerforholdet. Her

er tesen, at lærere flest mener at respektere eleverne ved at gå i

dialog med dem. En demokratisk dialog kan sagtens være re-

spektabel, men er det ikke, når dialogens forfaldsform – elevernes

medsnakkende meneri – dominerer: Det gør den! Og det gør, at

det for læreren er vigtigst, at flest mulige elever får sagt og ment

noget, da det gælder om at respektere den enkelte elevs me-

ningstil-kendegivelse. For en umiddelbar betragtning kunne denne

form for respekt minde om Francois de Voltaires (1684-1778) agt-

værdige formulering af betydningen af tolerance, der handler om

at forsvare et andet menneskes ret til at mene noget, og at et men-

neske ikke bliver mindre respektabelt ved, at det han mener er

noget nonsens. Det er til at forstå, men desværre skal man i dag re-

spektere det et andet menneske, for eksempel en elev, siger, når

bare han mener det, han siger! Det sidste burde være umuligt at

vise forståelse for. 

Det er udtryk for forfaldsrespekt, når respekten for et menneske

ikke lader sig skille fra dette menneskes meninger, hvilket for

eksempel betyder, at en diskussion altid kan stoppes med et: »Men

det mener jeg altså«. Meninger vil respekteres, ikke diskuteres.

Alles meninger bliver derfor respektable, alle kan svare for sig

selv, og det bliver respektløst at tale på andres vegne. Og hvis et

menneske af forskellige grunde har vanskeligt ved at tale, må man

udvise den yderste respekt. 

Mit andet eksempel handler om de demente, der har mistet

evnen til at svare for sig selv, men hvor en generalfuldmagt til en

pårørende er en måde at udstrække den dementes autonomi til

også at gælde, efter den demente person er blevet umælende. Her

er jeg bekymret ved selve talen om selvbestemmelse, da risikoen
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ved et princip om respekt for autonomi brugt i forhold til demente

er, at omsorgspersonalet bliver handlingslammede af den etiske

påpasselighed, princippet kan indstifte i forhold til at gribe ind over

for dementes handlinger, der skader dem selv og andre.

De to eksempler peger på, at de professionelle ud i pædagogi-

ske interventioner er blevet så bange for at være overgribende, når

de griber ind over for deres brugere, at de hellere overlader bru-

gerne, også børn og demente, til at passe sig selv – med mindre

de insisterer på, at de har brug for, at der gribes ind. Konsekvensen

er, at de dårlige brugere, dumme elever og dårlige patienter med

mest brug for hjælp, får mindst af den. Hvorfor? Af respekt for bru-

gerne! En sådan såkaldt respekt fører til uanstændige afståelser fra

relevante indgreb, blandt andet derfor er der brug for en mere agt-

værdig og vedkommende respektkonception. I stedet for at tale

om at respektere det andet menneske skal forskellen til det andet

menneske respekteres. Denne skelnen er fin, men har skelsæt-

tende konsekvenser for de pædagogiske metierer. At respektere

en forskel til det andet menneske betyder, at læreren kan lade

elevens udsagn vedkomme sig, det vil sige vurdere elevens udsagn

ud fra en professionel, pædagogisk og faglig indsigt, der ikke for-

veksler personen med personens udsagn, men derimod viser

ærbødighed over for personen ved at koncentrere sig om udsag-

net alene. At respektere en forskel til det andet menneske betyder

også, at omsorgsarbejderen kan tackle den dementes handlinger

ud fra en professionel omsorgsvurdering, der ikke forveksler per-

sonens handlinger med udtryk for selvbestemmelse. Respekten for

forskellen til et andet menneske kommer til udtryk, når de pæda-

gogiske metierer udøver en professionel »kærlighed«, hvor man

hjælper et andet menneske til at gøre sig mere selvhjulpen. Og det

gør man i respekt for, at der som udgangspunkt gør sig en forskel,

en ikke-jævnbyrdighed, gældende mellem den professionelle og

brugeren. Pointen er paradoksal: Respekt for det andet menneske,

empati og inderliggørelse betyder, at udøvere af de pædagogiske

metierer og brugerne glider fra hinanden, mens respekten for for-

skellen til det andet menneske er at yderliggøre forholdet til bru-

geren. Ikke desto mindre betyder netop yderliggørelsen, at de to

parter begynder at komme hinanden mere ved, end tilfældet er. y
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