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Byd en ny opfindelse velkommen: kontaktbogen
Regeringens stresspanel har foreslået, at man nedlægger Forældreintra og genindfører
kontaktbogen. Neddrosling af kommunikation er en sjælden ting, og jeg byder det
meget velkommen. Men hvorfor gik det egentlig så galt?

ANDERS FOGH JENSEN
højskoleforstander og filosof

Alt for ofte bruger jeg alt for meget tid på telefon og e-mails. Vi lever i et
kommunikationsparadigme, hvor kommunikation synes at være svar på de fleste
menneskelige udfordringer. Problemer opfattes som misforståelser snarere end
uenighed, og svaret bliver så mere kommunikation. Men det beror på en misforståelse
om misforståelser, og kommunikation er i sig selv blevet problemet.

Før i tiden var al kommunikation, der ikke foregik ansigt til ansigt, dyrt eller
langsommeligt. Internationale politiske forhandlinger kunne tage månedsvis, fordi de
delegerede skulle have svar med post fra deres ledere og så igen sende svar tilbage.
Londonkonferencen, der skulle skabe fred mellem Danmark og Tyskland i 1864 varede
fra den 20. april til 25. juni, uden at man kom nogen steder. Det er i dag utænkeligt, at
en udenrigsminister, som George Quaade i 1864, skulle forlade den politiske andedam i
over to måneder. Han ville være glemt af pressen og væltet af sine venner, inden han
kom tilbage.

I dag er kommunikation friktionsløs. Kun mennesket er en flaskehals. Det tager m.a.o.
kun den tid at kommunikere, som vi bruger ved tasterne og i røret, eller som
modtageren bruger på at modtage budskabet. Kommunikation er også gratis, når først
man har betalt sit abonnement. Man skal ikke betale 10 gange porto, når man sætter 10
personer c.c. på en email. Aviser skal ikke først trykkes, men kan levere nyhederne på
nettet med det samme. Flere og flere kan producere information, fordi det kræver
mindre og mindre.

Selv om al information er til vores rådighed, så er det længe siden,
det har været så svært at kommunikere bredt.





LÆS OGSÅ

Til en vis grad vokser vi med opgaven. Vi bliver bedre til ikke at lytte og til at sortere fra,
hvorfor afsenderne igen skal kommunikere mere og smartere. Jeg har et slags våbenhus
i mit fyrrum, hvor jeg lægger mine tre telefoner, inden jeg går ind. Det gjorde jeg ikke
for to år siden. Jeg bliver gradvist mindre og mindre tilgængelig og bedre til at sortere.

Selv om al information er til vores rådighed, så er det længe siden, det har været så
svært at kommunikere bredt til en stor gruppe. Der findes ikke længere massemedier.
Et budskab, der er bragt på DR1 og i radioen, har langtfra nået alle. Nyhedernes logik er
vendt om, så vi selv opsøger de nyheder, der fanger vores interesse.

Forældreintra er også et udtryk for dette. Et koncept, der har druknet sig selv i sin egen
aktivitet. Det er dejligt at vide lidt om, hvordan ens børn har det. Men når man
bombarderes med informationer og spørgsmål, resulterer det i, at vi pludselig slet ingen
ting ved, fordi det vigtige er skjult bag fordelingen af kagebagning og Pisa-mål-
huttelihut.

I forslaget om nedlæggelse af Forældreintra ligger der også, at det skal erstattes af
meddelelsesbogen, som kontaktbogen hed, da jeg gik i skole. Da jeg gik ud af 9. klasse,
havde der kun været fire meddelelser til mine forældre. På 10 år. Der var et minimum af
kontakt. Der var selvfølgelig et forældremøde hvert hele eller halve år – men ellers
regnede man med, at det gik. I dag har nogle skoler ugentlige nyhedsbreve. Hvad er det,
der er så vigtigt at fortælle? Hvad kan der nå at ske på en uge på en dansk folkeskole?

Blog: Jeg får stress af regeringens stresspanel

På Vestjyllands Højskole har højskoleeleverne ikke telefoner med til undervisning og
måltider. Vi opfordrer dem til at lægge dem på deres værelser. De sidder ikke og sms’er,
men forholder sig til hinanden, når de er sammen. Vi er så heldige, at vi kan nøjes med
personlig kontakt frem for en kontaktbog. Til dem vil det nok næsten være umuligt at
nå frem med et budskab eller en nyhed, de ikke selv har opsøgt.

Jeg har et slags våbenhus i mit fyrrum, hvor jeg lægger mine tre
telefoner, inden jeg går ind. Det gjorde jeg ikke for to år siden.
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Vil du have meninger direkte i din indbakke? Tilmeld dig gratis og få de
seneste indlæg fra Jyllands-Postens debatsektion én gang i døgnet – klik
her, sæt flueben og indtast din mailadresse. Følg også JP Debat på Twitter
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