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Ondt i kernefamilien? Elsa Holmer Hent PDF Forholdet mellem forældre og børn har en stor indflydelse på os
alle livet igennem. Hvis forholdet skal være – og forblive – godt, kræver det, at forældre og voksne børn kan
blive ved med at være hinanden nær – men samtidig ikke nærmere, end at nærheden aldrig truer den enkeltes

frihed og følelsen af ansvar for og kontrol over sit eget liv.

Tidligere var familien et praktisk fællesskab, hvor alle medlemmer bidrog og trak på samme hammel. I dag
taler vi om ’ældrebyrde’ og ’egoistisk og forkælet ungdom’. Samtidig er kernefamilien i dag utrolig vigtig for
oplevelsen af at have succes i livet. Men det lykkes ikke altid at bevare harmonien inden for hjemmets fire

vægge. Omkring ti procent af danske familier lever med brudte kontakter forældre og børn imellem.

Vi satte os for at undersøge, hvordan Familien Danmark har det med hinanden. Det kom der en række
interessante svar ud af:

– om nærhed
– om indre værdier
– om konflikter

– om gensidig hjælp
– om forventninger
– om svigerfamilien

– om respekt

Vi har spækket bogen med citater fra besvarelserne fra vores interviews. En del af dem vil formentlig vække
genkendelse hos læseren og udløse en aha-oplevelse.

Vores håb er, at vi kan yde et lille bidrag til en øget respekt og forståelse generationerne imellem. Hvis det
lykkes, vil vi til fulde have opnået vores mål.
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