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Jan Maintz Hansen en skarp og original kritik af dansk politik, som han mener befinder sig i en sørgelig

forfatning. Dansk politik udspiller sig på en frustrerende og ofte direkte latterlig måde. Den politiske samtale
er slet ikke en rigtig politisk samtale. Den fælles politiske samtale i Danmark er død. Forklaringen er, at vi har
glemt, hvad politik er. Balancen mellem idealisme og realisme, mellem mål og midler, mellem realiserbarhed
og utopier, mellem virkelighed og håb er fuldstændig skæv. Men hvorfor har idealismen, håbet, ideologien og

utopien egentlig en værdi? Og hvad er det ellers, der mangler i dansk politik? Bogen tager hele vores
politiske offentlighed under kærlig behandling og leverer et kontant svar på disse spørgsmål. Ét centralt svar
handler om, at den politiske samtales død skyldes et dominerende krav til politikere om altid at tænke og tale

”konkret”og ”jordnært”. Dette har ødelagt muligheden for at tale om muligheder, visioner, ideologi og
idealer. Og dermed også muligheden for at tænke nyt, tænke abstrakt og tænke nuanceret.

’Konkretionstænkningen’, som forfatteren kalder det, gennemsyrer dansk politik og samspillet mellem
borgere, medier og politikere. Udover også at udfolde, hvordan en alternativ demokratisk kultur bør se ud,

forsøger bogen også at forstå det, den kritiserer, ved at se det i en større historisk sammenhæng. Her inddrager
forfatteren blandt andet den kommercielle medieudvikling, globaliseringen, vores videnskabeliggjorte kultur,
en stadigt mere indviklet verden, forholdet mellem medier og politikere, nye betingelser for den politiske

dagsorden og anti-intellektualismen i Danmark. Bogen er fyldt med genkendelige eksempler fra den politiske
debat og fra medierne og giver en skarp og præcis analyse af den politiske virkelighed i dag. Og den gør det
ved både at være skrevet i et ligefremt, tilgængeligt sprog og inddrage pointer fra forskellige videnskaber:

filosofi, sociologi, politologi, økonomi mv. Bogen udkommer i Informations Forlags debatbogserie
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