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Den bløde kynisme - og selvbedraget i Tornerose-Danmark Bertel Haarder Hent PDF "Med denne bog vil jeg
hverken forhåne mit land eller spytte i min rede. Jeg er dansk sønderjyde af fødsel og opvækst og har – også
som undervisningsminister – været stærkt optaget af, at vi som danske må have et levende forhold til "det

danske", dvs. vore fælles kulturelle erfaringer."

Uden på noget tidspunkt at forråde sin egen fædrelandskærlighed beskriver Bertel Haarder i "Den bløde
kynisme" noget af det, han ser som mest problematisk i den danske selvopfattelse. Bundet i historiens

kollektive traumer er der udviklet en folkesygdom, som Bertel Haarder kalder "den bløde kynisme", som
består af en blanding mellem mindreværdskompleks og selvovervurdering. Den bløde kynisme kan bruges til
at forklare nogle af de debatter og problemer, der herskede i Danmark i 1980‘erne og 1990‘erne: tendensen til
at skyde skylden for alt ondt på EU samt en selvforherligelse, der får os til at se med onde øjne på nydanskere

og indvandrere.

Bertel Haarder (f. 1944) er en dansk politiker og forfatter. Han har siddet i Folketinget og Europa-Parlamentet
for Venstre i en lang årrække. Bertel Haarder har af flere omgange været minister blandt andet undervisnings-
og forskningsminister og integrationsminister. Han er uddannet cand.scient.pol. og har udgivet flere bøger om

dansk politik og samfund.
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