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DANM
ARKS STØRSTE W

EBM
AGASIN OM

 PSYKIATRI · SKREVET AF FRIVILLIGE M
ED EGNE ERFARINGER FRA PSYKIATRIEN

Livet er...

Velkommen til Danmarks splinternye netavis  
om tilværelsen og psykiatrien, 

skrevet af mennesker. der kender livet fra top til bund!

skønt//shit//kanonfedt//
tåleligt//fucked-up//
for viderekomne// 

bedre end alternativet//
helt mit eget//?

OUTSIDEREN
IS GOING

CYBER!











Outsideren er en forening af frivilli-
ge med erfaringer fra psykiatrien. Vi er helt igen-
nem uafhængig af enhver politisk, religiøs eller 
økonomisk særinteresse. 

Siden Outsiderens start i 1995 har formålet 
været at bidrage til samfundsdebatten – gennem 
at rette søgelyset mod hverdagen med en psykisk 
lidelse, komme med vores bud på psykiatriens 
vigtigste udfordringer, og forsøge at udvide nor-
malitetsbegrebet, så det omfatter mere end de 
velfungerende og veltrimmede. 

Vi kalder os selv for en medievirksomhed og 
vores tilgang til psykiatriens utallige problem-
stillinger er – som det hedder i vores slogan – at 
tabuer om psykiatri bekæmpes bedst med hu-
mor, galskab og uhøjtidelighed. 

»VI TRÆDER HJERTENS GERNE PÅ ØMME LIGTORNE, OM DE SÅ SIDDER PÅ EN OVERLÆGE I PSYKIATRIEN, 
EN SUNDHEDSMINISTER, EN JOURNALIST – ELLER PÅ OS SELV, SÅMÆND. FOR DET, VI ØNSKER, ER ET 
SAMFUND SÅ FARVERIGT SOM MULIGT, MED PLADS TIL ALT FRA GALSKAB TIL KEDSOMMELIGHED � OG 
MED LIGE MULIGHED FOR MENNESKER TIL AT UDFOLDE SIG, MED ELLER UDEN EN DIAGNOSE.«   

Hvis du vil vide, hvad Outsideren er:

    
Outsiderens medarbejdere kan findes man-
ge steder i denne verden, hvor vi – frivilligt eller ej – afsøger 
grænser. Nogle af os bliver med mellemrum indlagt på psykia-
triske afdelinger eller sidder hjemme det meste af tiden, fordi 
livet udenfor i perioder kan være for uoverskueligt. Nogle er i 
gang med at skrive en digtsamling, arrangere en udstilling el-
ler gå i kødet på Sundhedsstyrelsen for at få svar på afgørende 
spørgsmål. Og enkelte går på arbejde hver dag.

Fælles for os alle er, at vi har en psykiatrisk diagnose, men 
nægter at overlade vores skæbne til psykiatrien alene. Vi insiste-
rer på muligheden for et bedre liv og for en tilværelse, hvor vores 
forskellige evner kan bruges. Vi ved, at det eneste, der i længden 
ikke fører noget sted hen, er passivitet. Derfor prøver vi hele ti-
den at punke hinanden til at gøre noget, vi ikke rigtigt tør. 

Der er naturligvis forskel på, hvor vi står i livet, så for nogle 
kan udfordringen bestå i at trappe ned på medicinen eller ud 
af et misbrug. For andre at komme ud af lejligheden og op på 
Outsiderens lokaler en enkelt dag om ugen. Skrive en artikel til 
netavisen, tage et foto, deltage i et redaktionsmøde.

Outsiderens ambition er at kom-
me så vidt omkring i den menneskelige tilværelse 
som muligt. På vores hjemme – og Facebookside 
og i de bøger, vi udgiver, fortæller vi usminket 
om vore liv, som de er – om sejre og fiaskoer, om 
at føle sig håbløs og om at være tæt på at opgive 
håbet, om pludselig at opleve fremskridt, man 
aldrig havde troet mulige. 

Vi forsømmer heller ikke en lejlighed til at sky-
de med skarpt, når det offentlige billede af men-
nesker i psykiatrien bliver en tand for ensporet.            
   Vi træder hjertens gerne på ømme ligtorne, om  
de så sidder på en overlæge i psykiatrien, en sund-
hedsminister, en journalist – eller på os selv, så-
mænd. For det, vi ønsker, er et samfund så farverigt 
som muligt, med plads til alt fra galskab til kedsom-
melighed – og med lige mulighed for mennesker til  
at udfolde sig, med eller uden en diagnose.
Nemlig!
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