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I den offentlige debat fremhæves Danmark ustandseligt som et tillidsbaseret samfund og
sammenhængende dermed som noget nær verdensmester i lykke. Der tales for tiden lige så ustandseligt
om tillidskriser i samfund og organisationer: i forhold til politikere, embedsmænd, finanssektor, mellem
ledelse og medarbejdere mm. Der indføres kvalitetskontrol- og dokumentationssystemer som angiveligt
undergraver tilliden til professionerne. Der hersker i stigende grad et tankemønster som at ”danskerne” (et
ord der bruges mere og mere, hvor vi tidligere sagde befolkningen, borgerne, vælgerne, forbrugerne eller
blot vi) for at beskytte vores tillidssamfund må være vakse ved havelågen og holde de udanske elementer
ude. I hele den vestlige verden er temaet også påtrængende. Hvem og hvad kan man stole på i en tid
med ’fake news’, ’fake science’, hvidvaskere, troldefabrikker etc.?
Tillid i menneskelige relationer ses som det grundlæggende menneskelige i udviklingspsykologien. ”Basic
trust”, kernebegrebet i Erik Eriksons (1950) udviklingspsykologi, er det grundlag barnet skal bygge på for at
kunne udvikle en hel personlighed. I Peter Fonagys mentaliseringsteori er ”epistemic trust” (at man kan
have tillid til og lære af, hvad andre siger) afgørende for udviklingen af mentalseringsevne og resiliens og
robusthed. Mentaliseringsevne er kapaciteten til både at kunne bruge egne følelser og erfaringer som
troværdig kilde til information om verden og til at sætte sig ind i andres følelser og perspektiv på verden.
Fonagy ser epistemic trust som afgørende for kulturens videreførelse og samfundenes sammenhængskraft.

Det drejer sig om at finde ud af om og hvilke og i hvilken udstrækning man kan stole på autoriteterne i
familie, organisation og samfund. Kan man finde en operationel zone mellem blind tillid og paranoia?
På dette års åbne arbejdskonference i OPU vil vi undersøge fænomenerne tillid, mistillid og sund skepsis
mellem mennesker i grupper og organisationer. Gennem undersøgende og reflekterende arbejde i par, små
og store grupper og gennem en intergruppeøvelse bringer vi os selv og hinanden i spil for at lære noget om
om tillid, mistillid og sund skepsis. Konferencestaben arbejder ud fra en psykodynamisk systemteoretisk og
mentaliseringsbaseret forståelse.
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Tilmelding efter først til mølle princippet inden d. 25. april til konferenceadministrator Steen Visholm
svisholm@ruc.dk og indbetaling af 8500,- kroner på konto Reg. nr: 5501 Konto nr: 8070 211 614.
Organisationspsykologisk Uddannelse ved Institut for Gruppeanalyse har på et grundlag af psykodynamisk
systemteoretisk forståelse siden 1994 efteruddannet over 400 ledere og konsulenter. Hvert år i maj
afholdes en åben grupperelationskonference med et aktuelt organisationspsykologisk tema, hvor deltagere
udefra har mulighed for at stifte bekendtskab med OPUs læringskoncept.
Få flere oplysninger om konferencen og om Institut for Gruppeanalyses øvrige uddannelsesaktiviteter på
http://www.iga-kbh.dk/Uddannelse.22.aspx eller 2059 8060.
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