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Lederskabsreformationen Preben Melander Hent PDF Vi befinder os midt i en vedvarende global finansiel,
kulturel og eksistentiel krise, som har dybe politiske rødder og store sociale og menneskelige konsekvenser.
Krisen har sin baggrund i stærke globale politiske og markedsskabte strukturer, som vi har svært ved at

påvirke, men hvortil vi må prøve at finde mere intelligente modspil for at overleve. Dette globale megaregime
er på vej til at kolonisere vores selvforståelse og er en trussel mod vore kulturelle værdier: Demokratiet,
ligheden, ytringsfriheden, livskvaliteten, autonomien, etc. Der er derfor et behov for at mobilisere en bred
folkelig forståelse, involvering og modstandskraft. Det handler ikke kun om på kort sigt at sikre økonomisk
balance, konkurrencekraft og materiel velfærd. Det handler om at se virkeligheden i øjene ud fra et langsigtet
værdiperspektiv: Hvad er det for et samfund, vi ønsker at leve i på længere sigt? Hvordan skal vi prioritere
mellem frihed og velfærd? Hvordan vil vi sikre medbestemmelse og medansvar i vores ledelsespraksis? Det

danske samfund har før i historien overvundet alvorlige kriser ved at mobilisere sine særlige evner for
kollektiv og kulturel bevidsthed, grænseoverskridende innovation og samarbejde, kreativ brug af sin
mangfoldighed og nysgerrighed. Radikale forandringer lader sig ikke effektuere gennem besparelser,

rationalisering, centralisering og standardisering, således som vi er i gang med. Der er i stedet brug for et
bæredygtig involverende lederskab, som kræver grænseløs refleksion, tætte samspil, fælles forsvarsvilje og

samlet lederkraft. Dette er missionen for den brede demokratiske bevægelse, som kaldes
'Lederskabsreformationen'. Den skal ses som et modspil til management- og konkurrencestaten og de sidste
30 års énsretning, bureaukratisering og markedsgørelse af samfundets værdiskabelse. Bogen slutter med en

høring blandt 70 meningsdannere, som har givet deres syn på fremtidens udfordringer, visioner og et
alternativt bæredygtig lederskab. Preben Melander er professor i anvendt ledelsesteknologi på Copenhagen
Business School. Han er direktør for Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse og hovedansvarlig for det
strategiske forskningsprogram "Fremtidens lederskab indenfor den offentlige sektor" (SLIP-programmet, som

bl.a. er finansieret over Finanslovens Kvalitetsformidler. 'Lederskabsreformationen' er en del af SLIP-
programmet.

 

Vi befinder os midt i en vedvarende global finansiel, kulturel og
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menneskelige konsekvenser. Krisen har sin baggrund i stærke globale

politiske og markedsskabte strukturer, som vi har svært ved at
påvirke, men hvortil vi må prøve at finde mere intelligente modspil



for at overleve. Dette globale megaregime er på vej til at kolonisere
vores selvforståelse og er en trussel mod vore kulturelle værdier:
Demokratiet, ligheden, ytringsfriheden, livskvaliteten, autonomien,

etc. Der er derfor et behov for at mobilisere en bred folkelig
forståelse, involvering og modstandskraft. Det handler ikke kun om

på kort sigt at sikre økonomisk balance, konkurrencekraft og
materiel velfærd. Det handler om at se virkeligheden i øjene ud fra et
langsigtet værdiperspektiv: Hvad er det for et samfund, vi ønsker at
leve i på længere sigt? Hvordan skal vi prioritere mellem frihed og
velfærd? Hvordan vil vi sikre medbestemmelse og medansvar i vores
ledelsespraksis? Det danske samfund har før i historien overvundet
alvorlige kriser ved at mobilisere sine særlige evner for kollektiv og
kulturel bevidsthed, grænseoverskridende innovation og samarbejde,

kreativ brug af sin mangfoldighed og nysgerrighed. Radikale
forandringer lader sig ikke effektuere gennem besparelser,

rationalisering, centralisering og standardisering, således som vi er i
gang med. Der er i stedet brug for et bæredygtig involverende

lederskab, som kræver grænseløs refleksion, tætte samspil, fælles
forsvarsvilje og samlet lederkraft. Dette er missionen for den brede
demokratiske bevægelse, som kaldes 'Lederskabsreformationen'. Den
skal ses som et modspil til management- og konkurrencestaten og de
sidste 30 års énsretning, bureaukratisering og markedsgørelse af
samfundets værdiskabelse. Bogen slutter med en høring blandt 70

meningsdannere, som har givet deres syn på fremtidens udfordringer,
visioner og et alternativt bæredygtig lederskab. Preben Melander er
professor i anvendt ledelsesteknologi på Copenhagen Business
School. Han er direktør for Center for Virksomhedsudvikling og
Ledelse og hovedansvarlig for det strategiske forskningsprogram
"Fremtidens lederskab indenfor den offentlige sektor" (SLIP-

programmet, som bl.a. er finansieret over Finanslovens
Kvalitetsformidler. 'Lederskabsreformationen' er en del af SLIP-

programmet.
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