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Samtaler om Europa i det 21. århundrede Hent PDF Forlaget skriver: Information søger samtaleterapi, råd
og vejledning hos Europas bedste intellektuelle – både de kendte og dem, der burde være det.

Europa står et historisk nyt sted. Det føles som om vi står på tærskelen til noget, som kræver omtanke og
refleksion. Flygtningekrise, Brexit og politisk opbrud og stærk højredrejning i mange europæiske lande

kalder på analyser af, hvordan Europa – ikke kun smalt forstået som EU, men Europa som fællesskab – skal
bevæge sig ind i fremtiden. Den nye verdensorden kalder på samtaler med nogle af de klogeste europæere om

demokrati, offentlighed og tænkning i det 21. århundrede.

Samtaler om Europa i det 21. århundrede indeholder 10 interviews med europæiske tænkere, intellektuelle
og forfattere, hvis egen biografi kan forbindes med Europa. Læs hvad filosofiprofessoren Rahel Jaeggi,

økonomiprofessoren Yanis Varoufakis, filosoffen Jürgen Habermas, historikeren Adam Tooze og den politiske
filosof Chantal Mouffe og blandt mange andre svarer på spørgsmål om Europa, demokrati, offentlighed og

tænkning i det 21. århundrede.

Rune Lykkeberg (f. 1974) er chefredaktør på Information, tidligere kulturredaktør på Politiken og en af de
vægtigste intellektuelle stemmer i den danske offentlighed. Han har tidligere skrevet de anmelderroste bøger
Kampen om sandhederne – om det kulturelle borgerskabs storhed og fald (2008) og Alle har ret: Demokrati

som princip og problem (2012).

Peter Nielsen (f. 1967) er litteraturredaktør på Information, Ph.D i Litteraturhistorie ved Center for
Kulturforskning på Aarhus Universitet samt grundlægger af den danske udgave af det europæiske

kulturmagasin Lettre Internationale. 
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