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Fokus og Forum – Nytårshilsen 2021
Af Preben Melander *)

Kære læser
Velkommen til et nyt og forhåbentlig mere lyst og lykkeligt år, hvor vi igen kan møde hinanden og
glæde os sammen. Vi kan måske også håbe på et mere stabilt globalt samfund til gavn for os alle,
ikke mindst efter at vi slap af med Donald Trump i Det Hvide Hus. Hans fascistiske, egomaniske og
skiftende ledelsesform har overalt – ikke kun i USA – skadet demokratiet og det globale
retssamfund. Men hans destruktive samfunds- og menneskesyn forsvinder desværre ikke
automatisk ved hans adgang. Beundringen for autokratiet og den stærke leder ligger dybt forankret
i tiden. Se blot, hvad der sker i Østeuropa, Asien og Sydamerika. Det vil kræve en enorm indsats fra
os alle for at undgå fascismens genopliven. Vi skal også huske, at Trump stadig støttes af næsten
halvdelen af USA’s vælgerbefolkning, og at han stadig opfattes af mange som en helt og en afgud af
store dele af det republikanske parti. Hans forsøg på et statskup mislykkedes kun ved et tilfælde.
SiS mener, at vi som borgere i Skandinavien bør medvirke til at støtte, udbygge og udbrede de
demokratiske kræfter overalt i verden gennem vores sociale meningsskabelse og vores faglige
folkeoplysning. SiS vil derfor invitere vore læsere, forfattere og alle, der har lyst til at medvirke til
at styrke og udbrede det skandinaviske ledelses- og dannelsessyn gennem indlæg på tidsskriftets
debatsider. Som eksempler på temaområder kan nævnes:
Hvordan mobiliserer vi demokratisk dannelse i 2021? Netværksskabelse på tværs af sociale og
kulturelle skel. Hvordan kan mangfoldighed og lighed realiseres overalt i samfundet?
Kan vi samtidigt skabe bæredygtighed og effektivitet i vore organisationer?
Andre lignende temaer er velkomne. Artiklerne til publicering udvælges af redaktionskomiteerne i
Norge, Sverige og Danmark.
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Du kan sende din idé til artiklens emne, idégrundlag og indhold samt dit navn, stilling og
mailadresse til SiS’ redaktion, pm.om@cbs.dk. Herefter vil vi udvælge nogle indlæg til publicering i
de følgende numre af SiS.
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