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En gang om ugen får du
de skarpeste og mest
tankevækkende indlæg fra Danmarks
bedste debatunivers

peter.schjodt@gmail.com Tilmeld

FÅ DEBATTEN I DIN
INDBAKKE

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle
holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er

velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Psykolog: Det

polyamourøse forhold er

udtryk for grænseløs

selvoptagethed
Man vil ikke acceptere, at parforholdet udvikler sig, efterhånden
som vanerne, de praktiske gøremål og måske børn, der kræver
nærvær og omsorg, kommer. Hvis forelskelsen ikke er som tidligere,
må der være noget galt.

Tidligere stod den på parterapi og måske skilsmisse. Sådan er det ikke
mere. Nu kan vi, som det fremgår af Politiken 23.7., leve ’polyamourøst’. Vi
kan finde en anden at dyrke sex og relationer med, når det begynder at
blive lidt kedeligt i dagligdagen.

Sex er selvfølgelig rart og vigtigt, men
der er også meget andet i et parforhold
Vi voksne skal kunne realisere os selv, forstås. En grænseløs selvoptagethed
gør sig gældende i vort samfund, hvor man ikke vil acceptere, at
parforholdet udvikler sig, efterhånden som vanerne, de praktiske gøremål
og måske børn, der kræver nærvær og omsorg, kommer. Hvis forelskelsen
ikke er som før, må noget være galt, for vi finder os ikke i noget. Vi vil have
noget ud af det. Der skal være fuld valuta i sexlivet – helst hver gang.

Vi bryder os ikke om for mange kompromiser. Men netop kompromiset er
en betingelse for at skabe det fællesskab, som et parforhold og senere en
familie udgør. Et kompromis, der indebærer, at man accepterer, at sexlivet
ikke er, hvad det tidligere var. Sex er selvfølgelig rart og vigtigt, men der er
også meget andet i et parforhold: tryghed, fællesskab, forpligtelse,
kammeratskab og ja, partnerskab.

Og hvad med børnene? Som det fremgår af artiklen i Politiken venter det
omtalte par barn. Men det barn skal da med tiden have at vide, hvordan
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forældrene lever.

I vor tid er synet på barndommen stort set altid det samme: Børn er
fleksible og kan derfor tilpasse sig, uanset hvilken form for livsstil de
voksne måtte vælge. Den politiske korrekthed og åh så liberale indstilling
betyder, at de fleste uimodsagt kan vælge frit, uanset omkostninger for de
involverede børn.

Vi nærmer os et punkt, hvor vi mister
opfattelsen af, hvad børnene egentlig er
her for, og hvad vi som samfund vil med
børn
Dette skråsikre hysteri fortsætter ufortrødent. Vi nærmer os et punkt, hvor
vi mister opfattelsen af, hvad børnene egentlig er her for, og hvad vi som
samfund vil med børn – ud over at de skal tilpasse sig. Men en ting er
sikkert: Der er som oftest ret stor forskel på, hvad børn og voksne opfatter
som trygt og godt.

I selvrealiseringens navn kan vi få børn, der ser sig selv stående midt i et
kludetæppe med flere sideordnede voksne, hvor forældre til stadighed
skal kæmpe for at leve deres behov ud.

30 KOMMENTARER

GIV ARTIKLEN I GAVE
Som Politiken-abonnent kan du ubegrænset dele artikler
med dine venner og familie.
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