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Karl Marx er en af verdenshistoriens mest indflydelsesrige tænkere. Hans tanker har haft grundlæggende
indflydelse på nutidens forståelse af menneske, historie og samfund såvel teoretisk i filosofi og videnskaber
som praktisk i kraft af den politiske betydning, hans arbejde har haft for den reale historiske udvikling siden
midten af 1800tallet. Marx burde ikke være til at komme uden om for et dannet menneske.
Og alligevel er han det. Hans arbejde er nemlig først og fremmest kritisk, ikke blot i forhold til fortidens og
samtidens filosofiske og videnskabelige forståelse af virkeligheden, men i forhold til denne virkelighed selv.
Marx viderefører oplysningsprojektet, fremskridt i fornuft og frihed, og tilføjer et ekstra f: For alle! Det vil
kræve radikale ændringer i samfundets grundstruktur, produktionsmåden – med andre ord: En revolutionær
ændring. Forandringsperspektivet er uadskilleligt fra Marx’ filosofiske og videnskabelige tænkning, som
derfor stadig støder på modstand og/eller fortrængning.
Dette er tydeligt ikke mindst på det pædagogiske område. Under Marx-renæssancen i 70erne i kølvandet på
Ungdomsoprøret var pædagogerne blandt de grupper, der særligt tog Marx til sig, både i synet på
pædagogikkens opgave og i deres arbejdsmæssige selvforståelse og organisation. Ligeledes blev Marx en
naturlig del af det teoretiske pensum på universiteternes studier inden for humaniora og samfund. I dag
uddanner vi pædagoger, lærere og pædagogiske filosoffer, der ikke har læst en linje af Marx.
Har vi her at gøre med historiens dom? En krise for den historiske materialisme og kapitalismekritikken? En
nødvendig fortrængning i den moderne velfærdstat? Eller har Marx bare ikke et pædagogisk relevant
budskab?
Pædagogisk Filosofisk Forening inviterer på årsmødet 2018 til foredrag og debat om Marx, hans betydning
og aktualitet i anledningen 200-året. Vi håber på bidrag om både hans teoretiske, pædagogiske og politiske
betydning for eftertiden.
Titel og abstract på max. 500 ord indsendes til pfforening@gmail.com senest den 23. september 2018.
Årsmødet 2018 løber af stablen den 9.-10. november på Aarhus Universitet i Aarhus.
Den materialistiske lære, at menneskene er produkter af omstændighederne og opdragelsen, at
forandrede mennesker altså er produkter af andre omstændigheder og forandret opdragelse,
glemmer, at omstændighederne netop forandres af menneskene, og at opdrageren selv må
opdrages.
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