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Populismen Christopher Lasch Hent PDF Den narcissistiske og identitetssvage personlighed, som Christopher
Lasch mente dominerede de moderne og postmoderne samfund, er ikke et resultat af et par tiårs

modestrømninger, men skyldes et par hundrede års systematisk nedbrydning af de traditionelle bånd, der
tidligere gav individet dets identitet: familien, arbejdsfællesskabet, det lokale samfund og troen.
Det er temaet i Laschs POPULISMEN – oprindelig udgivet i 1993 som Det eneste sande paradis –

fremskridtet og dets kritikere. Ifølge Lasch har fremskridtstanken spillet fallit, ligesom den politiske strid
mellem højre og venstre ikke længere rammer de centrale politiske spørgsmål.

I bogen analyserede Lasch 300 års amerikansk og europæisk idehistorie. Og som alternativ til
fremskridtstroen og dens profeter, fremhæver han sin analyse de forfattere, politikere og filosoffer, som var
talsmænd for fremskridtets ofre. Her finder han et håb og en tro på fremtiden. I den foragtede populistiske

tradition. Hos folket og i folket.
Forfatteren og foredragsholderen Klavs Birkholm har forsynet bogen med et aktualiserende forord.
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