
vi anklager, beskyliler og bebrejder hinanden - og alligerteL forster vi

ikke, at wores forhold til allalre mennesker ikke flrngerer. Den amerikanske
psykolog uarshall Rosenberg har ska.bt Non Violent Commrnication - e1ler

ikke-voldel.ig kdnmrnikation - der ga- os i standl til at giwe udtryk for

vores behov pa en konstruktiw made. AFBo HEMANN LARSEN. Foro: |MAGE BANKrvr FL
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"Hvor er du bare llgeglad med mrg, nar
du siger sadan .
,,Jeg bliver rasende, n& du ikke gof,
hvad jeg sigef.
,Jeg vi l ikke tale med dig nu, fordidu
oiorde sedan ioAr".
Meske er d€t sa:dan, du talertildin
mand. Eller maske er delsadan, din
venind€ udtrvkker sio over for dio.
[,l5ske er deiJargone;n pa dfjob:Un-
der alle omstendioheder er det meoet
almindelige mAder-ai udtrykke siq p: i
vores kultur, hvor det er helt normalt at
beskylde, anklage og bebrejde hinan-
den. iren det er netoD orunden lil, at vi
sA tit ender r mundhugg-en oq shande-
fi frem foa ien konslruldiv dialog-
- lstedetfor at give udtryk ior vores
behov bebrejderviden anden. Se hvis
mine behov ikke bliver opfyldt, giver
jeg den anden skylden. Og det gorjo
kun alting v€rre, for den anden gar
sel\4olgelig i forsvarsposltion eller til
modangreb. Dei er en selvmordefisk
strategi. ldet lange lob laber begge
parter pa det siqer den amerikanske
doKor i psykologi l',,larshall Rosen-
berg.
Han har interesseret sig for kommuni-
kation mellem menneske( lige siden
raceurolighedeme i hans bamdomsby
Detroit medforte, at han og hans fami-
lie iperioder matte blive inden dore.
Simpelthen fordi byens gader lignede
krigszoner med h@rv@rk, slaskampe
og drab. Helt perconligt oplevede han,
hvorvoldeligl og skadeligt sproget kan
vare, da han i skolen blev mobbet
med sin jodiske afstamning.

Prcblemerne kornmer af detsamme
overalt - iparforholdet, iforholdei til
born, pAjobbet og imel lem lande:Vi
begynder med at anklage og bebrejde.
Pe den m:de v ldine ord blive oplattet
som krav ellef ordrer. Hvis der alligevel
bliver'pareret ordrer", sker det altsa
ikke al lyst og glede, men af lvang, og
det taber begge parter pa ilengden,
for ingen kan holde ud at give uden
gl@de i det lange lob. Og hvis der ikke
umiddelbart ,,bliver gjort, som visig€r",
pravervi manipulaiion, Leks, ved at
true eller bruge skyldfolelser, for at fa
opryldtvores behov. F.eks. ved at ud-
vandre, mens pafineren ialer, eller sige
f.eks. ,,jeq bliver enomt sarct, nar du
ikke gor, hvad jeg bederdig om". Og
den anden oan reaqerer tilsvarende
aggressivi pA bebre]delserne, lordi sa
fa desverre er trenet i at lytte - el-
ler hore, hvilke behov dervirkelig bliver
udtryK. Pe den mAde er den onde cir-

tr's:t/ke

kel i gang. [,4en under enhver anklage
ligger der et uopfyldt behov, og ner vi
kan svare pa det behov istedet ior pa
anklagen, og tage ansvaret for vores
iolelser istedetfor at beskylde andfe,
savilmegetse anderledes og bedre
ud, siger lvlarshall Rosenberq.

Tal ud tra dine behov
I Danmark har l@rere, lager, terapeu-
ter og sygeplejersker ifagligl ojemed
allerede veret pa doktor Rosenbergs
skolebank. Hertil kommer et stadigt
stigende antal privatpersonea, der ikke
lengere villinde sig i, at deres mede
at udtrykke sig pa forhrndrer dem iat
fa deres behov optldt.
Med Non Violent Communication ud-
trykker du fire ting: Hvad du observe-
rer, hvad du foler, hvad du behovef og
hvad du vil bede om.
Naglen ligger iat lade vare med at
(be)domme den anden, ner du fodel
ler, hvad du ser F.eks. ,,NAr du kom-
mer tyve minutter senere, end vi atial-
le... . Det er meoet mindre anoriben
de. end nAr du d;mmer: ,Jegian rkke
reqne med dig, ner du kommer for
spnt. Du er upalidelig..."
lbegyndelsen kan det vere sven at
udlrykke, hvad du ioler. Men ,jeg bliver
ked aldet er reeh oq rilat forsta for al-
le. Vefie er det med f.eks. ,,jeg foler
mig svigtef', som virker mere aggres-
si\.t samtidigt med, at du pa den mAde
ikke giver rigtigt udtryk tordine behov
-ior at iole svigt er ikke en feelfolelse.
Du mA heller ikke ang be, nar du ior-
taller, hvad du vil. ,,Jeg har behov for,
at min tid bliver respeKeref' er langt
bedre end ,,du skal respeKere mig, sa
kom t i l t idenl".
Endelig er detvigtigt, at du udtrykket
hvad du vi{ istedetfor, hvad du ikke
vil. Og det er viqtiqt. at drn anmodnrng
er se konkrei, at den anden kan gore
noget ved det. Dit onske me heller ikke
lyde som et krav eller en trussel. 'Jegvil have respeK" er altsafor ukonkret.
,,Hvis du ikke kommer til tiden fremo
ver, sa enderdet gatt" indeholder bade
krav og trussel. ,,Vildu komme tiltiden
neste gang, vi har en aftale2" er de'|-
mod ikke-voldelig kommunikation. .

At hrertot lytter
lvlen at tale er kun halvdelen - det
handler ogse om at lytte- Du gor kun
altinq vafie ved at h@re kritik oo krav.
lor se vildu gB i {orsva rspositio; eller
t i lmodangrcb.

Forlsaltes naste side

77



Fottsat fra foftige side
Kritik er et selvmorderisk udtryk for et

behov, der ikke er blevet opfyldt. Hor
ikke den andens ord som anklagef og
kfitik men som udtrykfor behov Som
babyer anklagede vi ikke vores forel
dre for at vere nogle dovne hunde,
narvi ikket ik mad klokken tre om naf
ten. Vihylede og gav udtryk lor vores
behov Heldigvis. Ellers var visikken
sultet ihjel. Hvem qider sta op om nat
len tilskeldud, siger lvlarshall Rosen-
berg, der medgiver, at del kraver tra-
ning at lytte med hjeriet. Det kan vare
sv@ri, ner egtef@llen, kollegaen eller
taxachaufforen moder dig med vrcd€.

Selv om det kommer ud som vrede
beskyldninger og anklager, er de1 ud-
lryk ior smerte. Og du kan hj@lpe den
anden med atle behovene opfyldl - vi
mennesker elsker jo at hjalpe hinan-
den. Og med t iden vi ld in padners el ler
dine kollegers mAde at kommunikere
pa @ndre sig. De ileste gange begyn-
der de selv langsomt ai gjve igtigi ud-
tryk for defes behov. l\,len dei beiycler
laktisk ikke noget, for det erjo det, du
h@rer, nar du har lan at l\,,tte med dit
hjerte, siger llarshall Rosenberg.
At lytle med hjertet handler hvor ulo'
gisk det end kan lyde oqsa om ikke
at tage ansvaretfor andre menneskers
folelser pe os.
- L4ange sleber rundl pa etlonstungt
kors afansvarior andre. Maske udtryk-
kes det bedst i parforholdet, hvorvlvil
gore all,lor at den anden foler sig til-
pas. [,4en det er oqsa meqet alminde-
ligtloraldre og born imellem, f.eks.
tror mange dotre, atde ef ansvarlige
for, hvordan deres mor har det. Lad
vere med at tage ansvaret ior andres
folelser pd dig, for vi kan kun have del
godt med al opfylde andres behov,
hvis vi ikkefoler os pressettildet.
Pe kurserne med Non Violent Commu'
nication tranes der i at lwe efter an-
dres reelle behov oq reaqere pa dern,

USA, llellenGten, Fwanda og
Bo3nien. Han har grundlalrl ,Center
lor l|on Viobrn Cohhunlcatlonrr,
der i dag har newark.grupper i
over 20 lande. Marshall Rosenberg
betesner ossa l{on Violent Connu-
nlcatior som 

"GiE -spEs", tordi
glralr€n er det lan.tprtledyr, de.
hai.let st.6te hierte. !,Ulven{ er
derinod €n. der hellere vil tlaBe
den .nden med b6ktdninger og
anklagci Fa f,eE oplysninger hos
Forcningen tor ikke-voldclig k h-
nunikation pA O6 Ag a9 69.

Machall hosenbers er doRor i
kli.isk psykologi v..l univeEitetei i
Wisconsin, USA. Har arbeldet son
Ire.Iskaber og magler I ller€.t
verden. br€ndDunkter. bl, a.
t 96o'ernes raceurolisheds"pl.sede

selv om de kommertil udtryk pd en ag-
9ressiv eller manipulerende mede.
F.eks. ,,Jeg er saret over, at du glemte
min fodselsdag". Hvortilder f.eks. kan
svares'Jeg kan godtiorsta, at du har
behovlor ikke at blive glemt". Den an-
dens smerte, derformuleres med en
anklage, lorbindes med det det reelle

Alt, hvad jeg ialer om, kan for sa vidt
praKiseres alene og uden at modtage-
ren deltager Det handler kun om, hvad
du selvvelger att@nke. Jeg vi l ikke
lade andre mennesker beslemme,
hvad jeg skaltanke. Se hvis han eller
hun vilspill€ en slags,,sltaffende gud",
sa ma de gore det. Det hverken kan el-
ler viljeg kontrollere. lilenjeg kontrol-
lerer, hvodan jeg vil reagere pa det,
ogjeg kan valge lkke at spille med.
Folk er skepliske, narjeg lover, at Non
Violenl Communication er sejest i
langden. Jeg ved, at uanset hvor stral-
iende,,en gud",  du eroppe imod, sa
ender den anden med ai spille ditspil.

r - - 't

- | 5.OOO Ar er vl bl.vet opdragei iil, hvad vi i dag kan kalde volde-

llg kondunik.tion. Det hele bunder i cn ide on, at d€r eksisleret

sode nennesker o9 3bne mennesker - og at de 3leQe loniener

at lide. 09 at de gode bllvsr ehdnu bedre! nar de str.lter.le slettc,

siger |llaEhall Fosenberg, d€r er doktor i klinisk psykologi.

For det er sjovere og mere
naturligt.Del er ottest vores folelser, der
forhindrer os i at tale og lytte med hjer-
tet, lservrede gor os krigefiske og be-
tyder, som Rosenberg lormulerer det,
at man oppe isrt hoved er i gang med
at domme de andre'forkerte".

Vreden draber os
Nar vier vrede, opiorer vi os som

svafiende guder. Vived precis, hvad
der er galt og hvem, der hafiortjent at
blive straffet. Ivlen vrede afskerer dig
iuldstendig tra at fa dine behov op-
iyldt, fordiden vreden gar ud over, gar
i forsvarsposition eller til modangreb,
Derfor er det bedst at holde munden
lukket, indiildu igen kan give udtryk
for dine behov Det betyder dog ikke,
at du skalunderlrykke dine folelseri
det er liqe sa usund pa langl sigt. Det
handler om at blive bevidst om, at we-
den d@kker over d ne egentlige behov
Nar du fAr kontakttildem, se har du ik-
ke lengere brug forvreden, I\,4eskevil
du siadig vare saret, lrustrerct oq ked
al det, men ikke wed.
lfolge lvlarshall Rosenberg ervi igen'
nem 5.000 & blevet opdragettil, hvad
vi idag kan kalde voldelig kommunika-
tion. Det er der selvioigelig en lang
rekke kulturelle og sociale grunde til,
og det hele bunder, ilolge ldarshall Ro-
senberg, ien id6 om, at der eksjsierer
gode mennesker og slette mennesker
- og at de slettetortjener at lide. Og at
de gode bliver endnu bedre, nar de
straller de slette.
- Dei knl,,tter sig altsa hverken liljode'
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dom eller kristendom. Selv Kfistus'
budskab om nesteke ighed er jo ble-
vet korl!mperet al kirkens tankegang
om gode og ond€. ldag 16r videt
srnidt i ansiglel konstanl, medrerne
handier ikke om andet end at ankaqe
og beshylde. s ger Rosenberg
Sedan ser det ud lanqt de fleste steder
pa torden. I\,4en inoqle kulturer er det
rent sprogligt umuligt at s@tte meerka-
ier som gtig, lorkert god og ond pa
mennesker. Hos noq efolk [raLaysla
lindes verbumet ,,at v€re" ikke, hvorfot
det er umullgt al kalde hinanclen fof
dumme, urimelige, ubetenksomme el-
er ligeglade.
Nlens jeg besogte dem, spurgte leg

min tolk, hvordan han seville ovefs@t-
te det, hvis ieg vil kalde en lor egois
tsk. Han tankte lenge over det, nden
han sagde: ,,l,4arshallser, at du sorger

for dine egne behov men lkke de an_
dres. Marshallvi gerne have, at du og
sa tager hensyn tilandfe menneskers
behov". og sa stirrede han PA filig:
, Men llarshall, hvortor vildu dog kal-
de en anden for egoistisk?". I den kul_
tur kan man kun tale om, hvad man
kan se, Derior kan man ogsa kun bede
om, at tingene bliver gjort anderledes.
Uden at anklage beskylde eller pa an-
den mede gore andre lorLerte , siger
IVarshall Bosenberq, der doq oqsa pa
vores kulturs vegne er optimist:

Jeq b lder mrg ind, al det g5r den rig
trge vej, Der er skel slore fofandinger i
de 35 ar teg har arbeidet med kommu-
nikation. Nu har vi leoet de qode mod
de onde i tusinder ai?r.  l la i i l ien, pa
arbejdet, lande imellem. V ertr@tie al
at strafle hinanden. Det er tid lilai tale
med hjertel.

Den farlige komrnunikation

1. Ner du gor den anden , , lorken .
ved f.eks. at srge Jeg synes, at du .."
el ler. ,Jeg foler,  atdu.. .  .  Og seiolge
op med ord, der gor den anden forkert

i.eks. durn, ubetenksom, ligeglad,
respektlos mv F.eks, ,,jeg io er, at du er
urimelig, ner du siger sadan" eller,,jeg
synes, at du bevidst negligeret mit
arbeide". Tingene bLiver kun vuerre ved
at olve den anden ansvaret for proble'
rne-rne ved;t anklaqe, beskylde, hAne

2. NAr du manipulerer andre
til al opfylde dlne behov.
Ved l.eks. atforsoge at give den anden
skyldfolelser eller folelsen af skam.
F.eks. ,,jeg bliver enonrt saret ner du
kLe qor, hvad teg beder om eller det
ereqorsl isk,  at  du i lke gor hvad ieg
beder dig om .

3. Nar clu straffer den anden
mecl handlinger.
Ved i.eks. n@gte at tale med din part-
ner. Nar du gor kollegaen ansvarlig Jor
din utiliredshed med arbejdsresultatet.
Nar du beqiver diq ud ien aff€te. Ner
du ikke lwer, mens den anden taler,
men kun venter pe at give igen.

4. NAr du Sbner munden,

Vrede beiyder, at du oppe idii hoved
er i ganq rned at domme de andre

'forkene'. vrede afskarer d g i!ld'
standio fra atla drne behov oofvldt
lordid;n moi iverer den anden i i  at  ga
iforsvarsposition ellertil modangreb
Derfor er det bedst al hoide munden
lukket, indtii du igen kan give udtryk
for dine behov

IKKE-VOLDELIG KOUUUIIIKATIOX BESTAR AF

I sin qode, konstrulcive bog: , lk-
kevoldelig komrnunikaiion: Giraf-
sprog" lerer Rosenberg dig at
give udtryk for dine uoplyldte be'
hov i ale slags situatroner og
at l!4te iil andre med indioling
(empati) i stedet for at vurdere,
domme og gjve dem skylden.
Bogen er en veiedning prakt isk

'qiralsprog' 
oq den er iLild ai

gode, identilicerbare eksempler
M archall Bosen be rg :,, I kkevo lde -
g konnunikattan: Girafsptog,

Boryen,213 sidea 229 kt.
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3. Giv kun al lyst.

I r rl r-na.'! hior-oly L I l \ t \ , /  |  ! \--,1 l\  , t
1. Hor ikke den andens ord

2, Nyd den andens smerte.

som anklager og kritik


