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Lemmingeeffekten Erik J. Huigen Hent PDF Lemmingeeffekten handler om mennesker. Hvordan forstår vi,
moderne mennesker,de økonomiske kræfter, der udgør kapitalismen anno 2014? Hvor er vi på vej hen, og

hvorfor?

Med udgangspunkt i historiens ideologiske og politiske virkelighed forklares den krise, som verden har
befundet sig i siden 2008. Årsagerne går længere tilbage, og konsekvenserne vil forfølge de kommende
generationer. For den enkelte, uanset om man er arbejder eller arbejdsløs, har den nye virkelighed allerede
konsekvenser i form af øget fattigdom, arbejdspres, misbrug af ledig arbejdskraft og stigende ulighed.

Vi lever i New Public Managements tidsalder, hvor alt forvaltes ifølge den økonomiske nødvendigheds
direktiver. Reelt har vi allerede afskaffet den berømmede velfærdsstat. Borgerret erstattes af

forbrugerrettigheder, og demokratiet er truet. Neoliberalismens mantra er vækst, uagtet om det forringer
menneskers liv eller ødelægger naturen og klimaet. Er der alternativer?

Svaret er et rungende "ja", og der gives eksempler på, hvordan vi undgår at falde i afgrunden sammen med
resten af lemmingeflokken.
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