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En professors kritiske analyse af New Public Management,
dens hærgen på universiteterne og dens konsekvenser
for økonomi og samfund.
Dansk mentalitet bliver taget som gidsel
i New Public Management-systemet;
samtidigt danner den danske universitetshistorie den perfekte
grobund for NPM’s sejrtogt på de danske universiteter.
Jante Universitet fremviser New Public Management i sin reneste form: Kontrol,
chikane, undertrykkelse af ekspertise og en stadigt voksende administration
bliver brugt som ledelsens centrale metoder.
I dette tredje bind af trilogien Jante Universitet finder sagen om den kritiske
professor Liane Sophie Kaalund sin afslutning. Nu ligger fokus ikke længere på
uddannelseskatastrofen, men på det system, der ødelægger hele universitetet:
New Public Management.
Analysen er pakket ind i en autentisk historie, der viser, hvordan kritiske
stemmer bliver chikaneret ud fra de danske universiteter – uden at Folketingets
Ombudsmand griber ind.
Sammen med den autentiske historie får læseren indblik i, at sagen slet ikke
omhandler et enkelttilfælde, men at det er et helt managementsystem, som med
hjælp af administrativ kontrol, åben chikane og retsbrud ødelægger godt og
effektivt arbejde – et system, som ikke kun rammer universiteterne, men hele
samfundet. Vidnesbyrd fra danskere og den internationale faglitteratur om New
Public Management viser, at Danmark er ved at blive offer for dette system.
Fire bøger i ét:
1. Den dokumentariske historie tilbyder dig en hårrejsende fortælling om,
hvordan menneskerettigheder og gældende regler bliver brudt på et dansk
universitet.
2. I bogens sæson-indledninger finder du en sammenfatning af
systemkritikken, som du kan læse inden for en time.
3. I seks sammenhængende kapitler får du en kontant analyse af, hvorfor
vi mangler en grundlæggende retssikkerhed i Danmark – hvilket
resulterer i en tavshedskultur, der intet har med demokrati at gøre.
4. I fem sammenhængende kapitler får du en omfattende, men læsevenlig
analyse af, hvad New Public Management-systemet er, hvilke
konsekvenser det har for uddannelsen, og hvorfor det har særligt gode
vilkår i Danmark.
Målgruppe:
Bogen henvender sig til den store danske offentlighed: Alle, der oplever
voksende kontrol, urimelige arbejdsvilkår og absurde begrænsninger i deres
arbejde – om de er lærere, politibetjente, læger og sygeplejersker, universitetsansatte eller medarbejdere i private virksomheder. New Public Management
ødelægger ikke kun universiteterne og dermed fundamentet for vores lands
økonomi og velfærd. Det ødelægger effektivt arbejde, livsglæde og retssikkerhed
for alle, der er fanget i dette forfejlede management-system.

Dette værk er en gave og et ”wake up call” til den aktuelle samfundsdebat.
Lars-Christian Brask
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Om indholdet i bind 3:
Dette bind tilbyder læsevenlige episoder, der giver dig indblik i:












New Public Management som et totalitært system, der målrettet
ødelægger godt og effektivt arbejde;
DJØF-dansk og bullshit-kulturen som New Public Managements reklameværktøj – et sprog, der tjener at vildlede offentligheden og ødelægge ægte,
troværdig kommunikation;
Ledelsens metoder, der på en prik ligner det, vi kender fra DDR og
Sovjetunionen;
Ledelsens perfekte strategi, der går på at frasige sig alt ansvar – bl.a. ved
hjælp af købte konsulenter, der udfører bestillingsarbejde på laveste
niveau;
Mobning og chikane som integreret del af en arbejdskultur, der er præget
af en fatal familiementalitet på bekostning af kvalitet og ansvarlighed;
En fagforening, der på overraskende vis samarbejder med en despotisk
universitetsledelse på bekostning af de ansattes rettigheder;
Den grundlæggende mangel på retssikkerhed i Danmark og de historiske,
mentalitetsbetingede og strukturelle grunde hertil;
Den totale udhuling af dannelse og uddannelse, som allerede begyndte i
70’erne og er blevet til normen på New Public Management-universitetet;
Hvordan den danske mentalitet og åbenhed bliver udnyttet og misbrugt af
New Public Management-systemet;
Hvordan de studerende og hele samfundet bliver offer for et bedrageri af
enorme dimensioner – et bedrageri, der ødelægger vores livsglæde og
eksistensgrundlag.

Alle disse punkter bliver præsenteret i autentiske episoder, der kan læses som
små indblik ét ad gangen. Diverse reflekterende kapitler giver derudover en
systematisk analyse og et læsevenligt resume af New Public Managementets
katastrofale konsekvenser for universiteterne og samfundet.
Leseprøver og yderligere information om trilogien findes på:
http://janteuniversitet.wordpress.com/about/
http://www.tredition.de/?books/ID28703/Jante-Universitet

Citater fra Bind 3 –
du må gerne benytte dem, men husk at nævne kilden!
New Public Management universitetet er et totalitært system. Det ødelægger en
afgørende sektor i samfundet, nemlig den højere uddannelse. Men det værste er
konsekvenserne af denne ødelæggelse. Disse konsekvenser forbliver ikke inden for
murene, hvor systemet kan hærge uforstyrret. Disse konsekvenser rammer hele
samfundet i form af uddannelsens totale inflation.
Tilhængerne af New Public Management sælger deres strategier som ”effektivisering”,
som forøgelse af ”kvalitet” og ”transparens” og som angivelig ”professionalisering” af
den offentlige sektor. Men deres strategier bygger på et fuldkomment forfejlet fundament. Resultatet er en ødelæggelse af dimensioner, som samfundet endnu ikke er i
stand til at begribe.
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På New Public Management-universitetet gælder kun kvantitative normer. Det går
hånd i hånd med den populære ideologi, at den højere uddannelse skal være noget
for alle – uanset begavelse. ”Masseuniversitetet” er det pseudo-demokratiske
trylleord. Resultatet er masseproduktion. Som ifølge masseproduktionens regel
udklækker produkter med en ringe kvalitet.
I Danmark er denne ringe kvalitet allerede blevet accepteret i 70’erne. Normen skal
være laveste fællesnævner – fordi ”Det alle ikke kan lære, skal ingen lære”. Den
tidligere danske undervisningsministers absurde motto er aldrig blevet slettet i det
danske uddannelsessystem: Det har snarere sneget sig ind som ellevte bud i Janteloven. Det er blevet til en naturlov i det danske universitetssystem.
Bullshit-diskursen er en notorisk sprogbrug, hvor sprog ikke længere tjener til at
tydeliggøre, men at sløre. Dermed udhuler bullshit-diskursen samfundets vigtigste
infrastruktur: Kommunikation. Kommunikation i bullshit-verdenen er en leg med
tomme ord. Med formler, der ingenting betyder – og de folk, som bruger disse formler, har heller ikke interesse i, om de betyder noget. Om de kan danne basis for i
reelle handlinger og for konkret produktion.
Bingo! ”Fremadrettet”, ”uddanne til arbejdsmarkedet”, ”fleksible”: tre vigtige bullshit-ord i to korte sætninger! Antallet af bullshit-ord pr. sætning kan betegnes
som ”bullshit-indeks”: Jo højere indeks-tallet er, jo ringere er udsagnets troværdighed.
Skal vi sælge os selv, vores værdighed og børnenes fremtid for bullshit-snak? Skal vi
fortsætte med at finansiere dette management og deres kaotiske administration med
vores skattepenge – mens vores børn får en uddannelse, der ikke længere er ordet
”uddannelse” værdigt?
En højtstående dansk virksomhedschef sagde det helt kontant til mig: ”Uddannelsens
inflation er den rene katastrofe. Vi får ansøgere med fine kandidatgrader og meget
fine karakterer. Men når vi så ansætter dem, må vi indse, at de besidder ingen som
helst selvstændighed. De ved en del om teori – Bourdieu, Derrida og deres fagfæller.
Det har vi ikke brug for. Men de studerende har ingen viden i deres fag. Og de er
slet ikke i stand til at selv udføre et godt stykke arbejde.”
Det vil jeg gerne tro. Eksamensbevis og fine karakter fra et New Public Managementuniversitet duer ikke til at bedømme en ansøgers kvalitet.
Hvor mange bachelorer og kandidater har et samfund brug for? Ikke en eneste, hvis
deres eksamensbevis kun er et stykke papir, hvis fine løfter ikke bliver indfriet i form
af solid uddannelse, konkrete kompetencer og modenhed hos den pågældende
kandidat.
Så paradoksalt det end lyder, styrker den globale krise lige nu et universitetssystem,
som angiveligt sælger markedsorienteret ”professionalisme” til sine ”kunder” og
samfundet.
Men dette system er en boble ligesom verdensmarkedet under Greenspans økonomiske teorier. Det er kun et spørgsmål om tid, inden New Public Managementsystemet vil blive trukket ned i den globale krise.
Når det sker, vil det ramme hele samfundet. Fordi dette system drejer sig om de
unge generationers uddannelse og dermed udgør det afgørende fundament for et
samfunds økonomi og velfærd.
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Dermed er akademisk klarhed og akademisk faglighed ikke tilladt. De såkaldte
”sociale kompetencer” – som intet andet betyder end at indordne sig i de gældende
magtforhold – har den afgørende vægt i den såkaldte ”faglige debat”. Ikke akademiske kompetencer og funderede faglige og pædagogiske argumenter.
Det er netop min forbrydelse: Jeg har ønsket ikke længere at udsætte mig for de
interessekonflikter og den nedgørelse af en historisk faglighed, der foregår på lærermøderne og på hele vores institut. Jeg ønsker ikke længere at udsætte mig for mine
kollegers direkte og indirekte chikaner. Jeg har kritiseret studienævnets åbenlyse
manipulation. Dekan Margit Thomsen slutter derfra: ”På den baggrund må jeg
konstatere, at du ikke har ønsket at indordne dig under de vilkår, der er forbundet
med at arbejde på et dansk universitet.” – Det har hun faktisk fuldkommen ret i.
Ifølge institutlederen er det ”ikke hensigtsmæssigt”, at jeg mødes med mine institutskolleger på den anden side af gaden – fordi jeg ikke længere har lov til at forlade
institutsbygningen. Han ønsker heller ikke, at jeg går til universitetsbiblioteket under
min arbejdstid som professor på Jante Universitet.
Mon jeg får lov til at gå ned til vores sekretær på anden sal? Og mon jeg får lov til at
forlade mit kontor for at gå på toilettet på den anden ende af gangen – eller er det
heller ikke ”hensigtsmæssigt”? Har jeg brug for institutlederens godkendelse til det?
Men hvad så, hvis jeg ikke fanger ham på hans mobiltelefon?
Så vil vi nok få et ildelugtende problem på mit kontor – det ville faktisk være et passende symbol på Jante Universitet i sin helhed.
Fyring er selvfølgelig den bedste metode til at lukke munden på folk. Det er den
bedste metode til at udøve magt. I de gode gamle dage kunne man spærre dissidenter inde eller skyde dem. I dag ødelægger man kun deres professionelle eksistens.
Denne professionelle død, der udenfor Danmark også betyder en social død og en
alvorlig trussel på selve eksistensen, tager lidt længere tid og er ikke så opsigtsvækkende. Vi lever jo alligevel i et demokrati.
Chikaner er et godt alternativ til fyringer. Med en meget bedre effekt: Til sidst er det
nemlig den kujonerede ansatte, der selv giver op. Professorer og lektorer, der ikke
længere kan holde chikanerierne ud, går på førtidspension, søger stilling et andet
sted. Eller de forlader helt den akademiske verden, hvor talentfulde de end er som
forskere og undervisere.
Ledelsen kan så glæde sig over, at det er kritikeren selv, der har løst problemet.
Universitetsproblemet er baseret på et kompleks system, den forfejlede New Public
Management-ideologi. Hvis den danske regering ønsker at gøre noget ved uddannelseskatastrofen, er de nødt til at fokusere på katastrofens kerne: den utroligt lave
kvalitet i de danske uddannelser, begrundet i en fuldkommen forfejlet managementstrategi, der har udhulet uddannelsessystem i flere årtier.
Fra universitetsledelsernes side og mange universitetsansatte vil der komme modstand uden ende. Ingen har lyst til at give afkald for magt (ledelsen) og velbetalt
professionel sløjhed (mange lektorer og professorer). Det er en lang og svær vej at
ændre noget i et indædt, korrumperet system. Men uddannelsesministeren er
forpligtet til at tage uddannelseskatastrofen op. Med nogle enkle strategier kunne
man forvandle det korrumperede universitetssystem til et nyt og stort aktiv for
Danmark. Jeg håber bare, at ministeren og de andre ansvarshavende vil have mod
og stamina for at gøre det. Det er alligevel Danmarks fremtid det gælder. Og der er
så meget potentiale i Danmarks unge mennesker.
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