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To år efter redaktørens pludselige dødsfald: Endelig 

træder Social Kritik ud af Benny Lihmes skygge  

Tidsskriftet for social analyse og debat bliver relanceret i et nyt medlemsforum  

Foreningen som udgiver tidsskriftet Social Kritik melder sig ind i mediernes digitale 

tidsalder. Det sker med en invitation til medlemmerne, som får mulighed for på bladets 

hjemmeside at fordybe og engagere sig yderligere i den sociale debat. Det sker to et 

halvt år efter, at bladets stifter og redaktør, Benny Lihme, pludselig døde. 

”Relanceringen af Social Kritik har været en rigtig tung arv at løfte, men nu er vi klar med 

et online koncept, som gør det muligt for læserne at debattere og faktisk få mere indhold 

for færre penge. Hvor udgiverne tidligere var et selskab bestående af personkredsen om 

Benny Lihme, forsøger vi nu at omdanne foreningen til et åbent forum,” siger Helle Øbo, 

forperson i Forum til Fremme af Social Debat, der udgiver Social Kritik. 

Medlemmer får mod et årligt kontingent på 150 kroner online adgang til Social Kritik, hvis 

32 årige artikelarkiv er under digitalisering. Allerede nu er der fuld adgang til de numre, 

som den nye redaktion efter Benny Lihmes død har udgivet. Ønsker man som medlem 

også at modtage tidsskriftet som trykt medlemsblad, koster det 400 kroner årligt. 

”Vi asfalterer mens vi kører og forummet er under opbygning. Både redaktionen, 

skribenterne og bestyrelsen arbejder frivilligt, men allerede nu præsenterer vi en løsning, 

som vi er stolte af. Benny efterlod sig en liste med 500 postadresser som vores eneste 

adkomst til læserne. Hvert nummer vi udgiver, er et pust i ballonen, som vokser og 

vokser”, forklarer Mette Bladt, redaktør af Social Kritik.  

Mens tidsskriftet udkommer tre gange årligt, inviterer redaktionen socialfaglige 

teoretikere, praktikere og meningsdannere til at ytre sig i kortere formater, som det er 

muligt at kommentere i forummet og dele på de sociale medier.  

”Vi ønsker ikke et Eldorado af truttende patos-trompeter, som vi kender det fra de sociale 

medier. Men redaktionelt vil vi gerne have skarpe holdninger og højt til loftet. Mens 

tidsskriftet holder sit saglige, men skarpe niveau, er vi klar til også at debattere i mere 

levende tonaliteter online. Vi håber også at brugere, pårørende og studerende blander 

sig”, siger Mette Bladt om ambitionerne for forummet. 
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Det er stadig muligt at abonnere på Social Kritik, hvis ikke man ønsker at være medlem af 

forummet, der bliver drevet som en frivillig forening, hvor medlemmerne har adgang til 

generalforsamlingen og har mulighed for at engagere sig i arbejdet med fx live 

arrangementer. 

”Det er fedt at være forperson i bestyrelsen, når man kan mærke varmen fra de ildsjæle, 

som udgiver bladet. Benny Lihmes livsværk havde så stærke iboende kvaliteter, at det 

ikke bare er lykkedes at relancere Social Kritik, men også at udvikle det i en retning, som 

er både i tidens og tidsskriftets ånd.  

Pressen kan høre mere og bestille digitale anmeldereksemplarer af tidsskriftet som pdf-

filer klausuleret til pressebrug ved henvendelse til redaktør, Mette Bladt: 

mette@socialkritik.dk, mobil: 30 67 58 70   
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Social Kritik #166 (2022-2) udkommer online 26. september med temaet: 

“Deltagelse i hverdagslivet for mennesker med handicap”. 

Det er redigeret af af en gæsteredaktion bestående af: Kim Rasmussen, Anthon Sand 

Jørgensen og Gitte Lyng Rasmussen 

llustrationer: Morten Schelde. 

Artikler: 

• Socialt arbejde skal ikke udføres af nedslidte ildsjæle / Mette Bladt 

• Deltagelse i hverdagslivet for mennesker med handicap / Kim Rasmussen, 

Anthon Sand Jørgensen og Gitte Lyng Rasmussen 

• ”Vi bliver jo nødt til at blive ved med at kæmpe for retfærdighed!” / Gitte Lyng 

Rasmussen 

• Når handicappet er usynligt, står den enkelte hele tiden med valget om at skjule 

det / Eva Juul Toldam 

• Småbørns ytringer og deltagelse / Kim Rasmussen 

• Det gode liv – en dialog om kørestolen / Peter Græsbøll Holm, Christoffer 

Fehsenfeld og Christina Strandholdt Andersen 

• ”I min handleplan vil jeg gerne …” / Mette Kirstine Demuth og Lisbeth Nielsen 

• Mit hjem eller jeres arbejdsplads? / Anne Mia Steno 

• Gør noget unyttigt! / Mie Maar Andersen  

• Er fritidslivet i eller på spil for de velfærdsprofessionelle i arbejdet med unge med 

udviklingshandicap? / Benedicte Bernstorff og Lisbeth Larsen 

• Omvendtslev – meningsfuld beskæftigelse for mennesker med 

udviklingshandicap / Thomas Waring Stubben, Lisbeth Nielsen & Thomas 

Heegaard Christensen 

• Når idealer daler / Per Betzonich-Wilken 

Anmeldelser: 

• Glemte og samfundsmæssigt fortrængte historier om bortkastede menneskeliv / 

Birgit Kirkebæk 

• Civilsamfundets klemte råderum / Birgit Kirkebæk 

 

Digte: 

• TIL KAMP TIL KAMP TIL KAMP / Kenneth Krabat 
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Annonce: 


