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Nedtælling for humanismen Stig Dalager Hent PDF NEDTÆLLING FOR HUMANISMEN kredser i form af
artikler publiceret som kronikker i tidsrummet 2015-18 (i Politiken, Information og Berlingske Tidende) samt

en nyskreven monolog og et nyskrevet essay om det betændte udlændingespørgsmål både herhjemme, i
Europa og i USA. Dalager angriber temaet som både et politisk, kulturelt og humanistisk anliggende og giver

forskellige forslag til at analysere og løse det på. I to artikler (den ene skrevet sammen med Uffe Elbæk)
udfolder Dalager desuden sine visioner for et forandret og fremtidigt Danmark, ligesom han også i en anden
artikel forholder sig til vores kulturs grundfortælling om Jesus fra Nazaret med udgangspunkt i sin fortælling
”Rabbiens sidste dage”. Endnu et nyskrevet essay forholder sig til temaet machismo og kvindehad. Bogen

kan læses i forlængelse af Stig Dalagers artikel- og essaysamling ”Ansøgning om at være menneske” fra 2009
og hans artikel- og essaysamling ”Opgøret med det entydige” fra 2002. Den kan også læses som et

supplement til Dalagers omfattende litterære forfatterskab, der p.t. tæller 60 værker, hvoraf adskillige er
udgivet og/eller opført i nu i alt 30 lande. Ifølge The Guardians Michel Faber har Dalager med sine romaner
og skuespil ”opnået et fornemt ry i Europa”, og karakteristisk for hans samtidskritik er også det europæiske
udsyn. ”Dalager har noget så sjældent som en egen ”stemme”; man fornemmer hans frasering, hans tonearter,

og den stemme går som en bred og i bedste forstand entydig strøm gennem de mange tekster” Mikkel
Zangenberg, Politiken om ”Opgøret med det entydige” (2002) ”Disse tekster (er) samlet set ganske

fremragende… her demonstrerer Dalager ambition og indsigt til at komme et par spadestik dybere”. Jakob
Kvist i Berlingske om ”Opgøret med det entydige” (2002) “…en særdeles udfoldet og engageret kritik af
Danmarks ageren efter 11. september 20011 … godt her at få samlet udsagn fra en af tidens markante og

engagerede samfundsdebattører”. Bibliotekerne om ”Ansøgning om at være menneske” (2009)
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