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17. feb. - Tyskland – Europas hjerte

Per Øhrgaard, dr. phil. i tysk. Oversætter, kommentator.
Medlem af Det Danske Akademi fra 2001
Tyskland er Europas hjerte – eller hvis man vil have det
mindre poetisk: Europas centrum. Landet ligger mellem øst og
vest og midt mellem nord og syd og har flere naboer end noget
andet europæisk land. Det har præget tysk historie, det
præger tysk økonomi og politik den dag i dag – og det præger
også tysk kulturliv, som er meget åbent overfor, hvad der
sker uden for landets grænser. At den centrale placering ikke
altid har været til glæde for omverdenen, behøver man næppe
at minde nogen om, heller ikke tyskerne, som konstant
beskæftiger sig med deres fortid, men måske netop derfor har
undgået at gentage den.

3. mar. - Offentlige undskyldninger
Lisa Villadsen, lektor, ph.d.

Kan man undskylde fortidens fejltrin?
Undskyldninger spiller en stadig større rolle i det
offentlige liv; fra sportsstjerner til premierministre, fra
skuespillere til bankdirektører, fra supermarkedskæder til
kirkelige organisationer hører vi igen og igen forskellige
former for undskyldninger.
I dette oplæg trækker Lisa Villadsen nogle grundprincipper
for private og især offentlige undskyldninger op og fokuserer
derefter diskussionen om officielle undskyldninger, altså
undskyldninger der gives på vegne af fx en stat til enten
enkeltpersoner eller grupper, idet hun peger på mere og
mindre vellykkede eksempler fra ind- og udland.

17. mar. - Embedsværket

Professor Tim Knudsen, Institut for statskundskab
Det danske politisk-administrative system bygger
grundlæggende på ministerialreformen af 1848 og Grundloven af
1849 tilsat det parlamentariske princip, som slog igennem fra
1901 og fuldendtes med grundloven af 1953. Men verden racer
af sted. Globalisering, europæisering, medieudvikling,
udviskningen af relationen mellem sociale klasser og bestemte
politiske partier samt en stor og kompliceret offentlig
sektor har presset ændringer i hele den udøvende magt og dens
relation til den lovgivende magt - vel at mærke inden for en
fundamental ramme, der nu er oldgammel. I rammen indgår
bl.a., at vi principielt kun har en politisk udpeget i hvert
ministerium og et ganske bestemt ansvarssystem, som
koncentrerer det parlamentariske ansvar hos en person, der
idag har langt vanskeligere ved personligt at styre alt i sit
ministerium. Der er foregået talrige normskred i
rollefordelingen mellem ministre og embedsfolk. Spørgsmålet
er derfor, hvor længe kan man blive inden for 1848-rammen?
Foredraget vil give eksempler på barokke udviklingstræk i
moderne embedsmænds adfærd.

31. mar. Lars Skinnebach: Forfatteraften
Lars Skinnebach har udgivet en række digtsamlinger. Senest de
meget kritikerroste "Din misbruger!" og "Enhver betydning er
også en mislyd", som blev tildelt Montanas Litteraturpris.
Skinnebachs digte er formsøgende og aggressive, vrængende,
til tider rasende. Der er med andre ord smæk på, og

Studenterkredsen glæder sig til at lægge ramme om en
oplæsningsaften, hvor der undervejs vil blive serveret ost og
rødvin.
Arrangementet er støttet af Forfattercentrum.

14. apr. - Menneskesyn og treenighed hos Hegel

Birgitte Kvist Poulsen, studenter- og sognepræst, ph.d.
Hegels filosofiske tænkning kan ikke adskilles fra hans
teologiske optik. Birgitte Kvist Poulsen følger i sin bog
"Hegel og treenigheden" dette spor og viser, hvordan hans
tænkning udfolder en bemærkelsesværdig forståelse af den
treenige Gud og herunder den gudsrelation, som mennesket
befinder sig i. Hegels radikale tanke er, at det ikke er
adskillelsen eller den fuldstændige forskellighed mellem Gud
og menneske, der kendetegner menneskets forhold til det
evige. Tværtimod, det evige og det endelige står i tæt
kontakt med
hinanden. Deres indbyrdes afhængighed er ubrydelig, og derfor
bliver det afgørende for Hegel at fremhæve menneskets
samhørighed og lighed med Gud. Men han gør det på negativ
vis, for mennesket er naturligvis
ikke Gud eller det samme som Gud. Modsætningen, negationen
eller bruddet har således stor betydning for både hans
menneskesyn og gudsbegreb.

28. apr. - Eksperternes rolle i det politiske liv

Erik Albæk, professor, Institut for Statskundskab v. SDU
Forestillingen om, at eksperter bør spille en væsentlig
funktion i den politiske styring af samfundet, har stået
centralt i hele den europæiske civilisations historie, og er
kendt f.eks. fra Platons ’Staten’. Og ideen har holdt sig
helt frem til vore dage: Ved at give dem, der har indsigt –
eksperterne – del i den politiske magt, sikres borgerne et
godt liv. Men i dag høres også det modsatte synspunkt. Som
udtrykt af Anders Fogh Rasmussen i hans første nytårstale som
nytiltrådt statsminister: ”Vi behøver ikke eksperter og
smagsdommere til at bestemme på vore vegne”.
Men hvor megen magt har eksperterne egentlig i dagens
Danmark? Og udgør eksperternes politisk-administrative
indflydelse et demokratisk problem? Vi hører i dag jævnligt
eksperter udtale sig om samfundets problemer – fra efterløn
til klimaændringer – men hvor meget indflydelse har deres
udtalelser egentlig på den førte politik? Og tør vi i det
hele taget overlade varetagelsen af samfundets mangfoldige
udfordringer til politikere?

5. maj - Debat om folkesundhed

Morten Ebbe Juul Nielsen, post.doc., adjunkt (KU)
Morten Grønbæk, Direktør, Dr. med., Statens Institut For
Folkesundhed
Torsdag den 5. maj inviterer Studenterkredsen til debat om
statens forhold til befolkningens sundhed. Debattørerne er
filosof Morten Ebbe Juul Nielsen og læge Morten Grønbæk. De
to vil diskutere de principielle spørgsmål, der følger af de
senere års udvikling, hvor staten i højere grad end tidligere
er begyndt at se det som sin opgave at regulere borgernes
sundhed, bl.a. pga. den stigende fedme i befolkningen og den
øgede forekomst af livsstilsrelaterede sygdomme. Dette kommer
fx til udtryk i rygeforbud på beværtninger og afgifter på
usunde fødevarer.
Debattørerne vil diskutere i hvilken grad dette er statens
opgave, samt hvilke argumenter, der kan mobiliseres for og
imod, at staten meget direkte blander sig i befolkningens
livsstil.
www.studenterkredsen.dk

