Pressemelding
Nå er den her, den norske utgaven av
”Hold on to your kids” hvor en psykolog
og en lege, begge fra Canada, gjør felles sak
og takler en av de mest forstyrrende og misforståtte trender i vår tid – når jevnaldringer
tar foreldrenes plass i våre barns liv.
Psykologen, Gordon Neufeld, bruker betegnelsen ”jevnalderorientering” (peer orientation) om denne tendensen hvor barn og unge
vender seg til sine jevnaldringer, ikke til
foreldrene, for veiledning – om rett og galt,
verdier, identitet og oppførsel.
I starten ser det ut til å gå så bra, men jevnalderorienteringen undergraver samholdet i
familien, saboterer en sunn utvikling, forgifter atmosfæren i skolen og fremmer en
aggressiv, fiendtlig og seksualisert ungdomskultur.
Neufeld forklarer og hjelper foreldre og pedagoger å forstå dette problematiske fenomenet. Han har også forslag til hvordan den
intuitive relasjonen mellom barn og forelder
igjen kan få sin rettmessige plass. Resonnementet, prinsippene og de praktiske forslagene
han presenterer, setter foreldre og andre voksne i stand til å gjeninnta sin rolle som barnas
viktigste kilde til fellesskap, trygghet og varme.
Gordon Neufeld advarer foreldrene mot blant annet ”ekspertenes råd” om time-out, grensesetting, konsekvenspedagogikk o.l. Hans forslag minner mer om budskapet som legendariske
dr. Spock i sin tid hadde til foreldre: Du vet mer enn du tror. Dr Spock ble industrisamfunnets oppdragelsesguru nr 1 (selv om ordet guru ikke ble brukt den gang). Blir dr Neufeld det
samme i kunnskapssamfunnet?
Gordon Neufeld, Ph.D. er klinisk psykolog i Vancouver. Han har i en stor del av sitt yrkesaktive liv arbeidet med å utvikle en samlet teori for å forstå barns utvikling. I Canada er han
anerkjent for sitt arbeid med aggresjon og vold blant barn og unge. Du kan lese mer om ham
på www.GordonNeufeld.com
Gabor Maté M.D. er lege og bestselgende forfatter innenfor sitt fagfelt. Han arbeidet i
mange år som allmennpraktiker og lege for mennesker med avhengighetsproblemer i Vancouver. I denne boken har han hatt rollen som fødselshjelper og støttespiller. Hans hjemmeside finner du på www.drgabormate.com
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