ER DET MIN EGEN ELLER SAMFUNDETS SKYLD?
Mød to skarpe kritikere af nyliberalismen

”Hvorfor er det så svært at være barn og ung? ”Hvad er det i vores samfund, der gør, at så mange
børn og unge ender i mistrivsel og ofte også i decideret psykisk lidelse, som eksempelvis angst og
depression? ”Slut for i år: I dag har vi danskere brugt vores del af klodens ressourcer – hvis
alle levede som os skulle vi have fire jordkloder.
Klimaforandringer og tab af biodiversitet har uoverskuelige konsekvenser. I den seneste ICCP
rapport siger de: it’s now or never’. Hvis vi skal afværge katastrofen må udledning af fossile
brændstoffer nå sit højdepunkt i 2025. Men vores samfundsmæssige værdier og
adfærdsmønstre, der omfatter produktions- og forbrugsmønstre understøtter en meget
uheldig udvikling. Er vi villige til at ændre vores forbrug og adfærd?
Hvorfor er det sådan? Har de to sider noget med hinanden at gøre?
Har det noget at gøre med samfundet, det system – det nyliberalistiske - vi lever under.
Hvordan det påvirker os som individer?
” »Den nyliberalistiske ideologi, som har domineret de vestlige samfund i de sidste
35 år, fremelsker vores egoisme.” (Linn)
”Neoliberalismen producerer således nye former for socialitet og subjektivitet, som gør det
muligt at erstatte de eksisterende reguleringsmekanismer med det "autonome" individs
selvkontrol.” (Gabriele)
Det vil Linn Stalsberg og Gabriel Michalitsch belyse nærmere og lægge op til en debat om
årsager, og hvordan kan vi forandre det nyliberalistiske subjekt og dermed verden.
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