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KULTUR
Otte kontanthjælpsmodtagere
er blevet udvalgt til at spille
hovedrollerne i et teaterstykke.
’Når jeg ser de her mennesker,
som er så utroligt forskellige og
har så utroligt forskellige ønsker
og behov, tænker jeg: Hvordan i
himlens navn skal det give mening,
at de bliver proppet ind i de kasser,
som kontanthjælpsreformen er,
spørger den ene instruktør, Jeppe
Kristensen.
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genkende os selv i de her mennesker
– netop ikke som stakler, men som
drømmende, livsglade og livsduelige
mennesker.«

Virkeligheden
Om morgenen før interviewet sad
Jeppe Kristensen og læste om regeringens nye moderne kontanthjælpsloft, som blev vedtaget i sidste uge, der begrænser og skærer ned
på, hvor meget man kan få udbetalt
i kontathjælp.
Han læste en kort artikel i telegram på DR Nyheders hjemmeside,
og mens han tænkte på de otte skue-

spillere, han skulle instruere senere
på dagen, bed han mærke i, hvor ﬁrkantet reglerne var formuleret.
»Når jeg ser de her mennesker,
som er så utroligt forskellige og har
så utroligt forskellige ønsker og behov, tænker jeg: Hvordan i himlens
navn skal det give mening, at de bliver proppet ind i de kasser?«
Hovedoverskriften i regeringens strategi på området er ifølge
instruktørerne at presse kontanthjælpsmodtagere økonomisk, så
de kan komme i arbejde, men det
er ikke en strategi, der vil virke på
de otte kontanthjælpsmodtage-

debataften

re, der medvirker i forestillingen.
»Der er ingen af vores, der vil reagere
på de stimuli. De vil vældig gerne
arbejde, men de har nogle ting, der
skal arbejdes med først. En af dem
har for eksempel kæmpet 12 år med
at tage en HF-uddannelse og er virkelig engageret og knokler på. I den
forbindelse er det lidt forstemmende,
at der er nogen, der tænker: ’Nå, så
må vi straﬀe dem, så de kan tage sig
sammen’,« siger Jeppe Kristensen.
Han mener, at der er en tendens
til, at fortællingen som regel skal
være ret simpel, før den bliver politisk. Forsimplingen ødelægger nu-

ancerne, og vi bidrager alle til den.
»Det er svært at lave systemer med
mange nuancer, det er lettere at lave
politik med nogle få overskrifter. Det
er det, der er problemet, og det er
det, de her nye kontanthjælpsregler
repræsenterer,« siger han.
»Jeg vil ikke sige, at medierne er
dovne, men det er altid lettere at fortælle en historie i slipstrømmen på
en historie, som allerede er i gang
med at blive fortalt – i stedet for at
etablere en helt ny historie,« siger
Tue Biering.
Mediebårne fortællinger som den
om Dovne Robert og den om Fattige

Carina bliver selvforstærkende, siger
han, og instruktørerne ønsker at nuancere netop den slags fortællinger
og beskrive en verden, som er mere
kompleks, end den bliver fremstillet.
»Det er jo for pokker derfor, man
går i teatret. Det er det, teatret kan:
præsentere en kompleksitet, som er
større end det, man selv lige kan nå
at opfange,« siger Jeppe Kristensen.
Det er også derfor, man går ind og
ser Shakespeare, tilføjer han, fordi
man møder en eller ﬂere komplekse
karakterer, som man kan bruge århundreder på at tænke over.
Tue Biering understreger, at de
med forestillingen hverken vil komme med et bud på, hvordan det er at
være på overførselsindkomst – eller
hvordan det burde være.
»Tværtimod er det den tanke, vi
føler, teatret kan gøre op med. Den
tendens, der er til at omtale mennesker, man ikke kender, med overskrifter. Teatret er ret privilegeret, fordi
det kan skabe et rum med følelser
og mulighed for identiﬁkation på
tværs af skel – og reﬂeksion over,
hvor man selv er i sit liv. Vi behøver
ikke mase noget som helst ned i en
boks bagefter, her er det ﬁnt bare at
møde otte mennesker. Vi er ikke på
jagt efter nogen overskrift.«
rase@information.dk

’Det store ædegilde’, Dansehallerne
i København V til den 1. december
2015.
Det nye kontanthjælpsloft træder i
kraft den 1. april 2016

Flygtningekrisen
– hvem har ansvaret?
Hver uge ankommer 27.000 bådﬂygtninge til den græske ø Lesbos.
Nødhjælpsorganisationer kritiseres for ikke at yde tilstrækkelig hjælp. Imens
tager almindelige borgere selv aﬀære. Mød tre forskellige aktører på området.
Arrangementet afholdes på Information.

Tirsdag d. 24. nov. kl. 17-18.30

Pris 50 kr. (100 kr. for ikke-abonnenter)
Læs mere og køb billet på butik.information.dk

