Tidsskriftet Dansk Sociologi No. 1, 15. årgang er udkommet
Dette nummer af Dansk Sociologi omhandler vigtige analyser af en række af dagens mest
aktuelle problemstillinger – den globale kamp mellem sikkerhed og fundamentalisme,
politisk identitetsdannelse blandt unge og filantropiens genkomst i dansk socialpolitik.
I artiklen ’At jagte sin egen skygge’ skrevet af Bülent Diken og Carsten Bagge Laustsen,
Aarhus Universitet diskuteres forholdet mellem den vestlige sikkerhedspolitiske dagsorden
og den islamiske fundamentalisme. Begge sider i høj grad er præget af absolutisme og
uforsonlighed. Artiklen lægger ud med at afvise, at der i dagens konflikt mellem Vesten og
Islam er tale om en konflikt mellem sekularisme og religion. Lige så lidt er det
hensigtsmæssigt at se konflikten som et skisma mellem en fundamentalistisk og en
sekularistisk fortolkning af religionens rolle i samfund. Forfatterne hævder i stedet at det er
tale om to former for fundamentalisme som gensidigt legitimere hinanden – den
amerikanske sikkerhedspolitiske doktrin og den islamiske fundamentalisme. Denne påstand
bliver indgående dokumenteret i en beskrivelse af på den ene side den islamiske Jihad, som
den bliver praktiseret af de islamiske fundamentalister indenfor for al-Quada netværket
repræsenteret ved Osama bin Laden, og på den anden side den sikkerhedspolitiske doktrin,
som den bliver praktiseret gennem kampen mod terror og i krigene i Afganistan og Irak. Et
citat fra artiklen illustrerer den symbiotiske relation mellem de to former for
fundamentalisme:
’Vi har to lejre, som efterligner og retfærdiggør hinanden. To lejre, som begge
hævder at handle i det godes navn, og begge har til hensigt at komme det onde til
livs. Og vi har to strategier, som begge opløser den politiske habitus i et
postpolitisk vilkår….. denne gensidighed er, hvad der forener de to lejre trods
deres mange umiddelbare forskelligheder’
I begge tilfælde er der ifølge forfatterne tale om, at kritiske eftertænksomhed bliver afvist
som passivitet og eftergivenhed og artiklen afsluttes med en kraftig advarsel om, at de to
modsætningers gensidige legitimering reelt er ved at opløse den demokratiske refleksion i
de vestlige samfund.
I en anden af numrets artikler diskuterer Kasper Villadsen, Københavns Universitet,
’Filantropiens genkomst’ og hvad det betyder for medborgerskab, solidaritet og frihed. I
artiklens argumenteres der for at tre centrale principper kendetegnende for forrige
århundredes filantropi er blevet genintroduceret: socialarbejderen skal møde mennesket
som det er med dets individuelle problemer, der er tale om en åndelig snarere end materiel
fattigdom, som skal afhjælpes og princippet om hjælp til selvhjælp bør være dominerende i
den sociale indsats. Denne ændring i principperne for den socialpolitiske indsats i forhold
til 1960ernes og 1970ernes velfærdspolitik passer fint ind i tidens tendens til
individualisering og kulturel frisættelse. Samtidigt har det dog ifølge forfatteren som
konsekvens, at centrale elementer i vores kollektive selvforståelse bliver ændret med
alvorlige konsekvenser for det sociale medborgerskab og for den samfundsmæssige
solidaritet.
Det netop udkomne nummer af Dansk Sociologi indeholder yderligere en kritisk diskussion
af den danske magtudredning og af konsekvenserne ved den stadig mere om sig gribende
tendens til evaluering af projekter, uddannelser og lovgivning.
Yderligere oplysninger om det nummer af tidsskriftet Dansk Sociologi kan fås ved
henvendelse til Sociologisk Institut, Københavns Universitet tlf.: 35 32 35 02 eller e-mail:
dansk.sociologi@sociology.ku.dk

c/o Sociologisk Institut
Att.: Lene El Mongy
Linnésgade 22
1361 København K
Tlf: 35 32 35 02
Fax: 35 32 39 40
SE/CVR nr: 14371737
E-mail: dansk.sociologi
@sociology.ku.dk

