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/… af kundskab, pædagogik og
uddannelse. I begge tilfælde er der
tale om fag med et stærkt fokus
på professionel træning, for økonomiens vedkommende til ansættelse i virksomheder eller som
leder, for juraens vedkommende
som forberedelse til advokatbranchen, domstole og administration.
Management. I både Danmark
og USA har man etableret uddannelser der underviser I ledelses- og organisationsfilosofi som
et på een gang erhvervsøkonomisk og humanistisk studie. På
Handelshøjskolen i København
er den såkaldt FLØK-uddannelse
(Filosofi- og økonomi) en uddannelse der kombinerer høj grad
af idéhistorisk, etisk og æstetisk dannelse med markedsføring, mikro- og makroøkonomi
samt organisation og ledelse.12
Spørgsmål om virksomheders etiske ansvar (CSR),13 human ledelse,
coaching, social innovation og
social økonomi, gør det igen relevant at vende blikket mod liberal
arts-traditionen og dens betydning som brobygger mellem en
praktisk løsningsorienteret verden
og humanistisk grundindstilling.
Vi ser i disse år stigende humanisering af økonomien. «Det humane» forstået som menneskets særlige egenskaber som selvfortolkende, ekspressivt, autentisk og
kulturbærende væsen oplever et
øget fokus i økonomi og ledelse og
samfund bredt set.14 Humanistiske videnskaber som antropologi,
etnologi, sprogvidenskab, retorik,
æstetik og etik inddrages i forbindelse menneskets evne til selvhåndtering, brugerdreven innovation, markedsføring, viral marketing, produktudvikling, brancheforståelse, arbejdsforståelse,
netværk, medier, mv. Amerikansk
mangementforståelse og new public management er under denne
liberal arts-inspiration genstand
for en kritisk humanistisk tænkning der stiller fornyet krav til
værdi- og dydsforståelse. Andre
studier betoner det menneskelige

selv-forhold herunder refleksive
fortolkningsevne som afgørende
for at forstå menneskets stilling i
moderne organisationer.15 Humaniseringen af økonomien betoner
kulturen og kunstens betydning
for økonomiens værdiskabelse.
Immateriel økonomi er navnet på
en økonomi bestemt ved rådgivning, design, socialitet, oplevelser,
viral marketing og kulturindustri.
En økonomi hvor både brancheorganisationer, eventkultur, kunstgrupper, nye medier og undergrundskultur spiller sammen. Den
immaterielle økonomi opøver de
studerendes færdigheder til at
foretage sociologiske, æstetiske og
filosofiske analyser som kendetegner de ledelsesmæssige, erfaringsmæssige, oplevelsesbaserede
og strategiske udfordringer sådan
som disse kommer til udtryk i
forhold til byrum, branding, arkitektur, foto, design og film. Denne
«nye økonomi» henter inspiration
fra liberal arts ved at studerer de
sociale og æstetiske elementer der
gør sig gældende i de nye immaterielle produktionsformer præget
af oplevelser, kritik, alternative
livsformer, design, affekt, følelse,
performance og fortællinger. Disse
nye organiseringsformer viser sig
på tværs af arbejde, nye medier,
politik, livsstile og kreative miljøer.
Jura. Ret og retssikkerhed
udgør et kritisk, komplekst stridende sæt af idéer som befinder
sig i hjertet af spørgsmål om gældende ret og retfærdighed. Tesen i
det som er blevet kaldt for «jura og
dens humanistiske vending» er at
retsanvendelse og lovhåndtering
udgør et socialt, herunder kulturelt udtryk og ikke blot en juridisk
idé. «Jura som kultur» helliger sig
studiet af retten i globaliseringens
tidsalder fra et humanistisk perspektiv.16 Mens quid juris-spørgsmålet (hvad er ret?) er fokus for
retsvidenskaben, anvender «jura
og kultur» (law and culture) begreber og metoder fra humanistisk
forskning til at gøre retten begri-
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belig i en global verden.
Inddragelsen af billedkunst, litteratur og populærkultur studeres
som væsentlige «kulturelle repræsentationer», der kaster nyt lys
over den gældende rets tilblivelse
og udvikling i den vestlige kulturkreds med henblik på at belyse
centrale forhold og indre spændinger. Sådanne studier udfordrer
den selv-referentielle opfattelse
af retten. Dennes gyldighed og
garanti udfordres og nuanceres.
En række nye centrer og studieprogrammer med liberal arts som
forbillede skyder i disse år op
rundt om verden: Center of Law
& Humanities, Birckbeck College,
University of London; Center of
Law & Humanities, Canberra Law
School; Center for Law & Literature, Program for Law & Humanites,
Cardozo Law School.
Disse centrer udspringer af
tværfaglige discipliner der i de
sidste femten år har vundet indpas på en række centrale universiteter og Law Schools, herunder
Harvard & Yale samt McGill Law
School i Montreal. Men det som
tog sin begyndelse som et nordamerikansk projekt finder nu også
fodfæste rundt om på europæiske
uddannelser, eksempel Centre for
Law & Culture i Bonn. Centrale
tidsskrifter såsom Law Culture &
the Humanities (US) and Law &
Humanities (UK), og deres årlige
konferencer tiltrækker hvert år
mere end hundrede deltagere.
Seneste skud på stammen er Law,
Literature and the Humanities
Association of Australia.
Indenfor bare de sidste ti år
er dette felt omkring «law and
humanities and liberal arts» eksploderet og der er skabt ny forskning om ret og litteratur, æstetik
og historie.17 Fælles for denne
humanistiske vending er for det
første et nyt syn på fortolkning:
At regler grundlæggende er kontekstafhængige og at dette ikke
er et tegn på svaghed, men skal
ses som en etisk mulighed for at
gentænke juridisk betydning og
retsforståelse i lyset af individers
unikke stemme og situation. (Fitzpatrick 2001; Goodrich 2008).18
For det andet udtrykker Law &
Humanities et kulturelt syn på
ret og retfærdighed. Argumentet
er at kunstens billeder og litteraturens fortællinger har en vital
rolle at spille når det gælder vores
forståelse af retten – dens ophav,
mening og legitimitet. «Den kulturelle vending» yder en privilegeret
stemme til det humane og anser
skabelsen og fortolkningen af retten som en løbende social dialog
og ikke udelukkende et redskab
for specialiserede, tekniske institutioner.19 For det tredje uddyber

de kulturelle repræsentationer
vores opmærksomhed og kritiske
sans og tilvejebringer et udtryksfuldt historisk dokument for den
samlede menneskelige praksis, og
oplevelse af retten som en værdibaseret samfundsorden i levende
bevægelse.
Værdi er ikke en genstand

European College of Liberal Arts i
Berlin (ECLA) oprettet i 2003 arbejder
udefra grundtanken om værdistudier.20
Uddannelsens
læringsprincip
består i at frigøre værdiforestillingens erkendelsespotentiale gennem mødet med forskellige fagdiscipliner og kulturudtryk. Kun ved
at se og lære værdi at kende, gennem både litteratur og kunst og
etik, jura og politisk teori forstærkes et forståelsesbillede af værdi.
Snarere end at betragte værdi som
en genstand drejer det sig om at
lære værdi at kende gennem den
måde det får et udtryk på, den
måde et problem, en tvist eller en
konflikt manifesterer sig på ikke
kun i de autoriserede juridiske
tekster (love og retssager) eller en
leders bedrifter i en organisation,
men også gennem skønlitteratur,
billedkunst og film.
Værdi er ikke en genstand man
besidder da spørgsmålet om menneskets evne til at opnå kundskab
om en genstand ikke kan adskilles
fra evnen til at praktisere en problemskabende og refleksiv kapacitet. Opøvelsen af denne kapacitet begrænser sig ikke kun til at
kunne anvende eller tænke over
et givent problem, men også til at
kunne reformulere problemet og
vise dets mulige relationer til andre
fagområder og erfaringsdannelser.
Spørgsmålet om sagen eller genstanden for viden kan derfor ikke
adskilles fra hvilken form tanken
antager, herunder vores tanker
om værdi. Gennem opøvelsen af
evnen til at artikulere og skabe
form til et problem, en følelse, et
værdisammenstød, lærer den studerende, at tænkning over et problem ikke kan reduceres til det at
udtrykke en mening der er mere
eller mindre korrekt i forhold til
et givent argument.21 At tænke er
grundlæggende et kritisk og medskabende anliggende og dermed i
sig selv en praksis der tager form
løbende og som i princippet aldrig
stopper.
Ifølge liberal Arts er formålet med uddannelse ikke at sikre
betingelserne for besiddelse af
genstanden for viden, men snarere at kunne se den i et nyt lys.
Kun ved at se værdier manifesteret på forskellig måder, lærer vi
at forbinde ord med værdier og
følelser, som skærper evnen til at
håndtere situationers kompleksi-

tet. Liberal arts er derfor en øvelse
i det som Immanuel Kant kaldte
«den refleksive dømmekraft» –
en udvidelse af den menneskelige
fornuft baseret på evnen til at
håndtere situationer der kræver
mere end logisk regelanvendelse. Juristers egen retsteoretiske
kanon for ret og retfærdighed er
utilstrækkelig hvis ikke den suppleres med grundlæggende tanker
om læring, pædagogik, dannelse
og menneskesyn. Hvad betyder
det at lære, at forstå, at problematisere, at skabe viden? Og, hvad
betyder det at være menneske
der træffer beslutninger? Evnen
til at genkende og få øje på ret og
værdier i forskellige kulturudtryk
øger på een gang vores evne som
beslutningstager og problemtænker og problemløser.
© norske LMD
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