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Grænseløshedens kultur Gregers Andersen Hent PDF Dette er en bog med et klart mål. Nemlig at vise,
hvordan den økologiske systemkrise, som verden befinder sig i, ikke kun kræver omstilling til mere

bæredygtig energi, men også en gennemgående kulturel omstilling. Det er ikke kun politikerne og de store
virksomheder, der skal skifte kurs. Vi skal selv forandre os. Vi er nødt til at sige fra over for den udmattelse
og nedslidning, der er de menneskelige konsekvenser af den hastigheds- og vækstlogik, som styrer vores
fælles liv. Men hvorfor er det så svært at sætte farten ned og sætte grænser for vores arbejdsliv, vores

ambitioner og vores forbrug, når vi nu godt ved, at hverken kloden eller vi selv kan holde til det? Med denne
bog giver kulturforsker Gregers Andersen sit bud på en forklaring ved at sætte spot på de fælles vedtagne

’sandheder’ og tendenser i kulturen, der blokerer for vores evne til at handle anderledes. Og midt i
håbløshedens apati er der alligevel håb. For vi får det bedre, når vi handler. Det er muligt at finde ny energi i
”selvforandringens aktivisme”. Gregers Andersen (f. 1981) er uddannet kulturforsker (ph.d.) fra Institut for
Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet og The Rachel Carson Center, Ludwig-Maximilians-

Universität, München.
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