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◗ Psyko analy se for alle

Vel kom men til Vil la Freud
De er over alt. På bus sen og i re stau ran te ne. Noen dan ser tan go, and re ser på fot ball.  
Vi snak ker om psy ko lo ger i Ar gen ti nas ho ved stad Bue nos Aires, hvor pa ro len  
«hver mann sin psy ko log» i noen mil jø er på det nær mes te er rea li sert.

Tekst og foto: Lis bet Jære

I Bue nos Aires er hver 126. inn byg ger psy
ko log. Det sies at det ikke fin nes det sted i 
ver den som har like man ge psy ko lo ger. I 
den fa sjo nab le by de len Pa ler mo i Bue nos 
Aires lig ger det et eget bo lig om rå de som 
kal les Vil la Freud, og det ikke bare på fol
ke mun ne, selv Wi ki pe dia, ver dens ve vens 
selv styr te lek si kon, har pluk ket det opp. 
Til nav net skyl des det høye an tal let psy ko
lo ger og psy kia te re som bor i om rå det.

Om lag 80 pro sent av byens psy ko lo ger 
har spe sia li sert seg in nen for psyko analy se 

– og de er ikke ar beids le di ge. Men hvor for? 
Un der veis til Vil la Freud tar vi en li ten run
de i byen for å se hvor dan den ne be set tel
sen av «det ube viss te sje le liv» pre ger dag lig
li vet til los porteños, inn byg ger ne i Bue nos 
Aires. Først stik ker vi inn om ba ke ren.

– I en peri ode var det sånn at der som du 
ikke gikk til psyko analy se, så ble du an sett 
for ikke å være rik tig klok, for å være litt 
loco. I et visst sjikt av sam fun net ble du i 
alle fall ikke ak sep tert, sier den lo ka le ba ke
ren Jor ge. Han er selv føl ge lig ikke loco og 

har fått sin dose med psyko analy se. I til legg 
la ger han ver dens bes te brød og crois san ter 
i sitt fransk in spi rer te ba ke ri.

Den ty pis ke psy ko lo gen
På tre nings sen te ret mø ter jeg Ma ria, en ty
pisk ar gen tinsk psy ko log. Hun er kvin ne, 
som 85 pro sent av Ar gen ti nas nær me re 
63 000 ut dan ne de psy ko lo ger, hvor av 
rundt 47 000 er ak ti ve i yr ket. Ma ria har 
spe sia li sert seg in nen for psyko analy se, og 
fikk ut dan nin gen ved et of fent lig uni ver si

Ma ga si net
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tet, i lik het med to tred je de ler av byens øv
rige psy ko lo ger.

– Jeg har ak ku rat meldt meg på et kurs i 
kog ni tiv psy ko lo gi. Jeg har lyst til å ha mu lig
he ten til å job be i Eu ro pa, og der er ikke psy
ko ana ly sen like po pu lær som her. Men jeg 
mer ker at jeg er gan ske kri tisk, sier Ma ria.

Si den mø ter jeg hen ne igjen, og spør om 
for dom me ne ble be kref tet.

– Ja, huff, det var ver re enn jeg trod de, sier 
hun, og me ner in gen me to de kan måle seg 
med psy ko ana ly sen. Så den hol der hun seg 
til, selv om det skul le bety at døra til ar beids
mar ke det i Eu ro pa blir noe mer luk ket.

Til ba ke til jak ten på Vil la Freud. Når jeg i 
en kiosk spør om vei en vi de re, vi ser det seg 
at jen ta bak dis ken er psy ko lo gi stu dent.

Freud er skuf fen de nok ikke spe sielt 
syn lig i den ne øvre middelklassebydelen 
der tett he ten av psy ko ana ly ti ke re skal være 
så høy. Men jeg stø ter da på en re stau rant 
med navn Freud & Fahler. Og gan ske visst 
– man nen bak ba ren kan be kref te at eie ren 
er psykoanalytiker.

Hvor for er det sånn?
Om Vil la Freud vi su elt sett ikke helt når 
opp til sitt navn og ryk te, så gjør man nen 
bak psykologstatistikkene det, Modesto 
Alon so. Jeg er langt fra den før s te jour na lis
ten som har trop pet opp på Alonsos kon tor. 
Både New York Times og News week har 
vært inn om.

Det var en gang på 1970tal let at en 
fransk jour na list spur te ham om det var 
sant at det var rundt 30 000 psy ko lo ger i 
Ar gen ti na. Det te tal let lå langt over da ti
dens vir ke lig het, men det var nok til at 
Alonsos nys gjer rig het ble vek ket. I 1993 
be gyn te han å fors ke på det te, som etter 
hvert var blitt kjent rundt om i ver den som 
et ar gen tinsk fe no men, gjen nom sin ho ved
ar beids plass på fa kul te tet for psy ko lo gi ved 
uni ver si te tet i Bue nos Aires.

«Modesto» be tyr be skje den, ren, til og 
med ær bar. Han kler nav net sitt, er hyg ge lig 
og til lit vek ken de, sva rer høfl ig, og er helt 
klart for sik tig med å gi ut in for ma sjon han 
ikke er 100 pro sent sik ker på.

– Hvor for alle dis se psy ko lo ge ne?
– Det er et godt spørs mål. Det fins teo

rier som går på det te med at Ar gen ti na, og 
især Bue nos Aires, har svært høy euro peisk 
im mi gra sjon, noe som har skapt et slags 
kul tu relt iden ti tets pro blem. Er vi eu ro pe
ere el ler sør ame ri ka ne re? Vi sø ker etter vår 
egen iden ti tet. Vi de re er det et land med 
stor po li tisk usta bi li tet og man ge kri ser, sier 
han, vel vi ten de at sva ret ikke er full godt, 
si den det utvil somt fins na sjo ner med lig
nen de trekk som ikke har et spe sielt høyt 
an tall psy ko lo ger av den grunn.

Etter fle re år i de gode vin ders by, bæ res 
jeg nå vi de re på den let te re bri sen av Mo
destos fa bu le rin ger om kring det te med fol
kets åpen ba re drag ning mot psy ko ana ly sen. 
Kon tor veg ge ne er dek ket med ut mer kel ser 
og di plo mer fra inn og ut land. De vit ner 
om lang farts tid i yr ket. Han er blant an net 
tid li ge re pre si dent i Asociacion Ar gen ti na 
de Psicoterapia, og re dak tør av bo ken Psy-

ko lo gi i Ame ri ka, ut gitt av The Interameri-
can So cie ty of Psych ology.

Modeste Alon so sier yd mykt at han ikke 
kan ga ran te re ryk te ne om at Bue nos Aires 
er den byen som har flest psy ko lo ger i hele 
ver den, el ler at Ar gen ti na mu li gens er det 
lan det som har flest psy ko lo ger. Bare at si
den han be gyn te å fors ke på det te, har han 
ikke støtt på noe an net sted med fle re psy
ko lo ger.

– Det jeg kan be vi se, er at det ikke fins 
noe an net land i Ame ri ka som har så man ge 
psy ko lo ger som Argentina.

Mange immigranter
Det høye an tal let im mi gran ter er alt så den 
van lig ste teo rien som bru kes for å for kla re 
hvor for det er så man ge psy ko lo ger her. 
Man ge psy ko lo ger, i hoved sak psy ko ana ly
ti ke re, fant også vei en hit i ti den rundt ver
dens kri ge ne. Man ge ar gen ti ne re de ler 
Freuds et nis ke grup pe. Nest etter USA og 
Russ land er Ar gen ti na det lan det hvor det 
bor flest jø der, bort sett fra Is ra el. Men Alon
so sier det ikke fins stu dier som kan do ku
men te re hvor for psy ko lo gi og spe sielt 
psyko analy se har fått et så stort inn pass i 
ar gen tinsk kul tur.

Mens psy ko ana ly sen har fått hard med
fart i sto re de ler av den øv rige ver den og 
hev des å være i kri se, står den alt så svært 
sterkt i Ar gen ti na. Men hel ler ikke her i sin 
tra di sjo nelle form med fire ti mer ukent lig 
te ra pi.

– Det som først og fremst prak ti se res, er 
psy ko ana ly tisk psy ko te ra pi el ler dy na misk 
psy ko te ra pi. Du kan si det er en psyko
analy se mer til pas set da gens sam funn, si

I BY BIL DET: I Bue nos Aires ny ter et par lun-
sjen sin på Freud & Fahler. Re stau ran ten er 
ty pisk nok eid av en psy ko ana ly ti ker.

Dra ma læ re ren Mara Fer ra ri 
(31) bru ker 600 av de 
3000 kro ne ne hun tje ner i 
må ne den på psyko analy se.

Hun sier hun ikke har noen spe sielle pro
ble mer, men gjør det blant an net for å få 
bed re inn sikt i seg selv.

– Hvor for valg te du ak ku rat psyko-
analy se?

– Jeg har ikke så mye kunn skap om de 
uli ke ret nin ge ne og valg te det van lig ste og 
mest til gjen ge li ge, men etter hvert har jeg 
lyst til å prø ve noe an net.

Mara kom mer fra et bit te lite sted som 
lig ger på Ar gen ti nas uen de li ge pam pas, 
og sier vir ke lig he ten er en helt an nen der: 
det er ver ken spe sielt van lig el ler ak sep  
 
 

tert å gå til psy ko log. Hun inn røm mer at 
Bue nos Aires er vel dig psy ko lo gi sert. På 
Uni ver si te tet i Bue nos Aires er psy ko lo gi 
på en el ler an nen måte inn bakt i alle fag.

Bue nos Aires er som et land for seg 
selv i for hold til res ten av Ar gen ti na. Det 
kan ha noe med å gjø re med den høye 
ego fak to ren her, los porteños els ker å snak
ke om seg selv, sier hun iro nisk.

En fem te del av løn na til te ra pi
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lo ge ne? El ler mot satt, at så man ge argenti-
nene går til psy ko log for di de har mer pro ble-
mer enn and re?

– Det at det fins så man ge psy ko lo ger, 
ga ran te rer ikke at den men ta le hel sen er 
god, hel ler ikke at ar gen ti ne re har mer pro
ble mer enn and re. Jeg tror det er kul tu relt, 
av en el ler an nen grunn er det blitt van lig 
og ak sep tert her. Det fins få stu dier, men 
det vi vet, er at rundt 20 pro sent av be folk
nin gen i Bue nos Aires har en el ler an nen 
form for psy kis ke pro ble mer. Det mest 
van li ge er de pre sjon og stress re la ter te li del
ser.

En noe forræderisk tan ke pres ser på: Fø
lel sen av at man ge ar gen ti ne re leg ger for 
mye i det å gå til psy ko log, både av tid og 
pen ger. Det er ikke uvan lig å gå år etter år.

– Er det ikke en fare for at det ut ar ter til 
bare å bli en vane?

– Der som det blir en vane, vil vel det 
være en li del se i seg selv. ◆

den folk flest ver ken har tid el ler pen ger til 
tra di sjo nell psyko analy se. Det til bys te ra pi 
i par, grup per, til barn, ung dom og in di vi
du elt. Psy ko ana ly sen lig ger der som teo re
tisk grunn lag, men for men er frie re, sier 
Modesto, og fram he ver freudianeren Jac
ques Lacans ster ke po si sjon i Argentina.

God men tal helse?
Ikke hvem som helst kan gå til psy ko log, en 
time kos ter tross alt rundt 130 kro ner. I Ar
gen ti nas klas se del te sam funn er det et ty
pisk mid del klas se el ler over klas se fe no
men. Tid li ge re var det mer van lig å få te ra
pi en dek ket gjen nom hel se for sik rin ger. Det 
fins fort satt noen sent re støt tet av sta ten el
ler fri vil li ge orga ni sa sjo ner hvor en kan få 
te ra pi for rundt fem dol lar ti men.

I Ar gen ti na læ rer de om psy ko lo gi alle
rede i ung doms sko len. Der for er den ge ne
rel le psykologikunnskapen god blant ar
gen ti ner ne.

– Fins det be vis for at den men ta le hel se er 
bed re i Bue nos Aires på grunn av alle psy ko-

VI TEN SKA PE LIG: Psy ko ana ly ti ke ren Modesto Alon so, som er til satt ved fa kul te tet for psy ko lo-
gi ved uni ver si te tet i Bue nos Aires, har fors ket på Ar gen ti nas psykologtetthet.

im puls  
om psy ko se
Sis te ut ga ve av stu dent tids skrif tet 
Im puls tar opp for stå el sen av 
psy ko se.

I lø pet av li vet vil 2–4 pro sent av be folk
nin gen ut vik le bi po lar li del se el ler schi
zo fre ni – de to mest al vor li ge psykoseli
delsene. I til legg vil en lang rek ke per so
ner ha psy ko tis ke opp le vel ser uten å få 
en av dis se dia gno se ne. Er psy ko se et ut
trykk for en ar ve lig hjer ne or ga nisk syk
dom, el ler er det et sam men brudd av 
psy ko lo gis ke mest rings stra te gi er? Uenig
he ten blant fag folk er stor.

Ei nar Kring len skri ver om hvor dan 
psy ko ser har blitt for stått gjen nom ti de ne. 
Paul Møl ler pre sen te rer en fe no me no lo gisk 
for stå el se av li del sen – der psy ko se for stås 
som en for styr rel se av selv opp le vel sen. 
Co lin Ross ar gu men te rer for en un der
grup pe av schi zo fre ni med kla re dis so sia
ti ve trekk. Kje til Sun det skri ver om schi
zo fre ni som hjer ne or ga nisk li del se. Ing rid 
Mel le drøf ter bru ken av an ti psy ko tis ke 
medi ka men ter. Jaak ko Seikkula fo ku se rer 
på at fa mi lie og ven ner er en sent ral res
surs ved al vor li ge kri ser. Ha rald Bey er 
Broch skri ver om kul tu rel le for skjel ler i 
sy net på psy ko se, mens Lars Jo han Dan
bolt og Knut He stad trek ker frem reli giøse 
opp le vel ser som en na tur lig del av li vet – 
også for per so ner med psy ko ser.

Tema for de nes te to num re ne av 
Im puls er kom mu ni ka sjon og ond
skap. Inn spill: redimpuls@psykologi.
uio.no. 

Im puls re dak sjo nen

i margen


