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Marianne Stein opfordrer kraftigt til, at man selv tager den gule
førertrøje på og kæmper sin sag. Om vi vil det eller ej, er det
nemlig sådan, at det er dem, som råber op, der bliver hørt. De,
som derimod sidder tilbagelænet og ikke rigtig tager aktion på
egen sag, risikerer en ekstra runde eller to i ”tour de jobcenter”.
Bogen hjælper én med at skabe overblik i sin egen sag. Hvor er
vi nået til? Hvad kan jeg forvente bliver det næste punkt, jeg
Tekst: Stine Pedersen, ramt af blodprop i hjernen som 23-årig

skal igennem? Hvad er klogt at gøre, og hvad vil være et mindre
klogt træk? Vigtigst af alt motiverer bogen én til at kæmpe. Den
får også belyst ens muligheder for at klage på den gode måde.
For nej, man er ikke bare sur og på tværs, hvis man klager over

RESUMÉ

en afgørelse. Tværtimod betyder det, at man tager ansvar for

“Jeg har taget omvejen – for at vise dig genvejen”. Sådan begyn-

sit eget liv.

der Marianne Steins bog ‘Sådan én er jeg jo ikke’. Socialrådgiver
Marianne Stein var desværre ude for en ulykke, som resulterede

Bogen klæder læseren ekstremt godt på til mødet med syste-

i, at hun selv endte i systemet. Hun fortæller sin egen historie

met. Så godt, at man kan blive så irriterende dygtig, at man ikke

uden at dvæle ved detaljerne, men for at vise, hvor kringlet vejen

længere kan ignoreres. For desværre er det sådan i systemet, at

er – selv for den som allerede har et godt kendskab til systemet.

man ofte selv skal kende til reglerne og rammerne og selv kræve

Herefter beskriver hun “det samfundsmæssige selvbedrag”, som

den hjælp, man er berettiget til, før der sker noget. Den kan klart

hun betegner det, vores velfærdssamfund er blevet til. Endelig

anbefales til alle, som ønsker et bedre og mindre problematisk

tager hun os etape for etape gennem systemet og de forskel-

forløb gennem systemet.

lige faser, man skal igennem under sit forløb hos blandt andet
jobcenteret. Bogen er spækket med inspiration, gode cases og
helt konkrete (og nødvendige) råd.
ANMELDELSE
Jeg er normalt ikke typen, som frivilligt sætter mig og læser

Den dynamiske hjerne
Af Jesper Mogensen

en bog, men denne bog slugte jeg råt. Efter selv at have været
indtil videre to år i jobcentersystemet gav bogen mig så ekstremt
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mange aha-oplevelser, at jeg sad tilbage med en følelse af ”mere
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vil have mere” efter at have læst den.
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Bogen er yderst overskueligt bygget op og inddelt i etaper, som

Denne bog handler om hjernens dynamiske ændringer hos

gør den nem at slå op i. Det gør, at selv folk med meget lidt over-

både nyfødte og voksne. Hos både raske mennesker og hos

skud kan bruge den. Man kan læse den fra start til slut, eller man

dem, der er ramt af sygdomme eller hjerneskader. Jesper

kan bruge den til at slå op i, hvis der er et specifikt emne, man er

Mogensen beskriver også, hvordan det er muligt at genvinde

i tvivl om. Det kan eksempelvis være ens rettigheder. Selv læste

noget, man har mistet ved en hjerneskade.

jeg den fra start til slut, for jeg kunne ikke lægge den fra mig.
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