Bästa lokalförbund!
Här kommer en särskild uppmaning om att nominera kandidater till
Humanistiska Förbundets pris 2021. Katarina har redan påmint om det i sitt
ordförandebrev, men jag skickar en särskild uppmaning för säkerhets skull.
Priset ska alltså gå till ”yngre person om utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i
humanistisk anda”. Ordet yngre ska förstås som i alla fall inte över fyrtio år.
Priset är tänkt att vara minst lika mycket en uppmuntran till fortsatt arbete
som en belöning för det som redan gjorts. Intellektuellt arbete kan ges en vid
tolkning. Det behöver alls inte bara handla om vetenskap, essäistik och kritik
utan kan lika väl avse insatser inom konst, teater, folkbildning, film, skola,
teater och en hel del annat. Och humanistisk anda får snarast förstås som att
gärningen på något sätt ska stämma till eftertanke om det sant mänskliga och
människans villkor, i nutid, dåtid eller båda. En blick på pristagarlistan över en
tioårsperiod kan ge en uppfattning om spännvidden.
I år kan det till exempel vara aktuellt att tänka på om det finns någon som
under de coronavillkor som råder lyckats göra särskilda insatser för att
upprätthålla möjligheterna att värna humanistiska värden och ge utrymme för
samtal i humanistisk anda.
Ju fler nomineringar, desto större möjligheter till en värdig pristagare. Så dra
er inte för att skicka in flera förslag! Den här uppmaningen skickas ut till
lokalförbundens ordförande, men envar medlem i ett lokalförbund kan skicka
in en nominering.
Nomineringarna tas sedan om hand av prisjuryn. I den ingår Gunilla
Kindstrand, Brita Planck, Svante Weyler, Ola Wikander samt undertecknad
Olle Josephson, som är sammankallande. Juryn fattar sitt beslut under andra
hälften av januari. Nomineringarna bör alltså ha kommit senast direkt efter
helgerna, det vill säga 10 januari, men gärna tidigare. Skicka dem till epostadressen <olle.josephson@su.se>. Frågor och synpunkter tas också mer
än gärna emot på samma adress och besvaras efter förmåga.
Många hälsningar och trevlig helg!
Olle Josephson

