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CLDet hule

ffiffi% RUNGEN
"Ja, det bliver spandender" er nasten

det eneste gyldige svar pl arbejdsplad-

sen. Uanset om det er muligt, om man

har lyst eller det er en god ide. Anders

Fogh Jensen got op med det hule ja.

"Man skal lere at sige fra'l lyder et af tidens

mest cirkulerende rid. Det er ikke lengere mor,

der tenkes p5, men kalenderen og projekterne.

NArvi lever ien kultur, hvor man skalg,i iterapi
for at lare at sige nej, kunne der miske vere
gru nd ti I at overveje, hvorfor vi gi r ru ndt og siger
'ja' hele tiden. Det er der mindst to grunde til.

Den ene grund handler om lyst og magt.

I et par irhundreder har vi forbedret os

selv og hinanden ved at finde fejl. I skolen

rettede man barnet, for at det skulle blive

bedre. De rode streger istilehaeftet vidner

om den nej-kultur. Pi fabrikken optimerede

man ved at finde steder i produktionsgan-

gen, der kunne forbedres. Man bevagede sig

fremad via en simpel negation, en frasorte-

ring af det uonskede eller det mindre gode.

Efter 7o'ernes opgor med de traditionelle
vardier, de hierarkiske organisationer, fami-
lien og den sorte skoles pedagogik blev nej'et

problematisk. I videreudviklingen af den pada-
gogik, vi arvede fra 7o'erne, bliver nej'et nu set

som noget, der mindsker lysten til at udfolde

sig. Hvis man siger nej til medarbejderen, kan

det vere, at han ikke engagerer sig i projektet.

I stedet mi ledelsen udfolde medarbejderen

gennem coaching. Magten og lysten er kom-

met tettere pi hinanden. Magten til forbed'
ring bestir ikke langere i at rette lystens kraft

ind i produktionen eller indleringen, men i at

fornemme lysten og bringe den til egenud-

foldelse. Her bliver ja'et den eneste mulighed,

fordi nej'et er drabende for den lyst, der skal

udfoldes. Folk vil ikke langere kritiseres, de vil

bakkes op. Nej'et bliver illegitimt.'ta, det lyder

sprndende" bliver det eneste legitime svar pi
ethvert forslag.

Alle overbooker
Den anden grund til det omsiggribende'ja',
handler om ubestemthed. I en situation hvor

man ikke ved, hvilke projekter, der bliver til
noget, og hvilke der ikke g@r, mi man hellere

sige ja til det hele. Hellere overbooke end at

sti uden noget, si kan man altid aflyse senere.

Nir alle overbooker ifleksibilitetens navn, kan

man lmidlertid ikke lengere regne med 'ja'et.

Ja'ets sikkerhed bliver til sandsynlighed. Ja'et

udhules. Derfor skal man bekrafte sine afta-

ler over sms eller mail, selv om de er aftaler.

Ni r'nej'et' forsvi nder som'ja'ets' a nden side,

mi der opfindes nye former for 'nej'er. Der er

syltningen, vandetradningen eller det at satte
noget i stedet. "Det lyder spendende, men

jeg kan sgu ikke den uge". Hvis 'nej'et endelig

optrader, kan det virke som en fornermelse,
som et ekko fra fortiden, da man afrettede.
'Nej'et' tager langt oftere stilhedens eller den

ma nglende opfolgn ings form. U bestemtheden

oges af disse hule la'ers rungen.

Anders Fogh Jensen: fogh@dispuk.dk

Las mere her: www.filosoffen.dk

Filosof Anders Fogh lensen g0r op med ja-kulturen.

Ja'et bliver hult, ndr den eneste acceptable reaktion

pd et spArgsmdl er ja, engagement og dbenhed.

Det betyder, at vi siger ja, ogsd ndr vi mener nej,

og at aftaler skal genbekraftes for at sikre, at det

var et agte og ikke et hult ja, der blev grvet.
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