
 

 

Kære medlemmer af Psykiatrialliancen 

 

Invitation til event: Fundamentet smuldrer under dem, der har 

brug for psykiatrien 

Psykiatrialliancen sætter fokus på, at fundamentet smuldrer under alle dem, der har brug for 

psykiatrien, fordi vi i dag har en psykiatri, der ikke kan løfte opgaven.  

Det sker med en spektakulær event på Thorvaldsens Plads ved Christiansborg fra tirsdag den 8. 

februar til lørdag 12. februar 2022 (uge 6). Det er ikke nødvendigt at bestille tid, da du selv kan 

betjene mekanikken. 

Kom forbi og få taget et billede, hvor du står på et meget konkret, smuldrende fundament – så vi 

sammen kan vise, at vi mener det, når vi kræver, at Folketinget vedtager en samlet plan for en 

psykiatri, vi kan være bekendt. Billedet kan du så uploade til din facebookprofil og dele. På den 

måde håber vi på, at vi i fællesskab kan være med til at sprede budskabet. 

 

 

 

- Hvis vi ikke reagerer og kræver forandringer nu, hvor Folketinget snart skal i gang med 

forhandlingerne om en tiårsplan for psykiatrien, så svigter vi de mange hundrede tusinder, der har 



en psykisk sygdom og som i dag ikke får den hjælp, de har brug for. Det gør ondt på dem, der har 

brug for psykiatrien. Og som samfund har vi ikke råd til at svigte dem. Med andre ord: Når 

fundamentet under psykiatrien smuldrer, smuldrer fundamentet under vores samfund, siger 

Psykiatrialliancens talsperson Mads Engholm i vores pressemeddelelse. 

Vi har løsningerne – nu skal vi have politikerne til at lytte og handle! 

Det er nu, hvor politikerne varmer op til forhandlingerne, vi skal tydeligt på banen med vores krav. 

Og vi opfordrer alle i Psykiatrialliancen til at besøge vores fælles event og bakke op!  

Vi har allerede stærke fælles forslag til løsninger på psykiatriens store problemer, hvis politikerne 

har modet og viljen til at tage dialogen med os og forpligte hinanden på at vedtage en ordentlig 

plan for psykiatrien. 

På kanten af et stort hul i jorden viser vi, hvordan fundamentet smuldrer 

Ideen med eventet er, at vi hver især lader os fotografere på kanten af det fundament, der 

smuldrer under os, når psykiatrien ikke kan give os den nødvendige hjælp - så vi sammen og hver 

for sig kan sprede kravet om en psykiatri, vi kan være bekendt, på de sociale medier og til de 

politikere, der skal forhandle aftalen om psykiatrien.  

Hvis Psykiatrialliancens medlemsforeninger og alle, vi er i kontakt med, hjælper med at dele 

budskabet, kan vi nå ud til rigtig mange mennesker – og dermed fastholde presset på politikerne. 

Selve eventen er et stort 3D-billede af et stort hul i jorden på Thorvaldsens Plads ved siden af 

Christiansborg. Der er små områder med smuldrende fundamenter, som man kan stille sig på. Der 

er opstillet en lille bygning, hvor der er en computer og et kamera. Det hele er supernemt at 

betjene. 

Når du vil tage dit billede, så registrerer du dig bare på computeren (der er naturligvis håndsprit til 

stede), og så stiller du dig på din udvalgte plads.  

Billedet bliver sendt til din registrerede mailadresse – og derfra kan du dele det på Facebook og 

opfordre dine venner til også at være med. 

På den måde kæmper vi i fællesskab for at skabe mere opmærksomhed om psykiatriens store 

problemer – og forhåbentlig lytter politikerne med, så vi sammen kan skabe en psykiatri, vi kan 

være bekendt. 

Vi ses på Thorvaldsens Plads – hvor der på samme tid og sted er Copenhagen Light Festival, så du 

kan se lyset sammen med vores event. 

Venlige hilsner 

Mads Engholm 

Talsperson for Psykiatrialliancen 

 



Hvis du har spørgsmål, så kontakt Psykiatrialliancens talsperson Mads Engholm på 

me@bedrepsykiatri.dk 
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