Pressemeddelelse
Hannah Arendts filosofi er populær som aldrig før
– ny bog forklarer, hvorfor hun skal læses i dag
Da Hannah Arendt døde i 1975, var hun først og fremmest kendt
for sin bog om Adolf Eichmann-retssagen og for det kontroversielle
udtryk ’ondskabens banalitet’. Men siden hendes død og især
inden for det seneste årti er interessen for hendes politiske tænk
ning eksploderet.

»Arendt bør blive læst i dag, fordi hun var så klarsynet i sin forståelse af de farer, vi

stadig står over for, og fordi hun advarede os imod at blive ligeglade eller kyniske. Hun
opfordrede os til at tage ansvar for vores politiske skæbner. Hun lærte os, at vi har
evnen til at handle i fællesskab, at tage initiativ, at begynde og til at kæmpe for at gøre
frihed til konkret virkelighed.«
Sådan begrunder den amerikanske filosof Richard J. Bernstein, at vi skal læse Hannah
Arendt i 2020’erne. For selvom den tysk-amerikanske filosof beskæftigede sig med det
20. århundredes udfordringer og rædsler især før, under og efter 2. Verdenskrig, kan
hendes tanker stadig bruges aktivt i dag, når vi ønsker at møde de nationale og globale
politiske udfordringer og problemstillinger, vi står over for. Det gælder blandt andet:
•
•
•
•
•

statsløshed og flygtninge
retten til at have rettigheder
racisme og segregering
politiske løgne og virkelighedsforvrængning
personligt og politisk ansvar.

Derfor skal vi læse Hannah Arendt indkredser en række grundlæggende politiske
problemer og vildfarelser i vor tid, og hvordan vi kan forstå dem gennem Arendts
tænkning.
Bogen henvender sig til alle med interesse for politisk filosofi og den globale samfunds
udvikling i det 20. og 21. århundrede.
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