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Fællesskabsfølelser Mikkel Bolt Hent PDF Forlaget skriver: I takt med den tiltagende globalisering, hvor
informationer, mennesker og penge i hidtil uset grad bevæger sig over landegrænser, er det blevet stadig
vigtigere at analysere og reflektere over, hvad det vil sige at være fælles om noget. Traditionelle
fællesskabsformer er under forvandling, og nye, eksempelvis populistiske og nationalistiske, former for
fællesskaber er opstået.
Udviklingen skaber et påtrængende behov for at reflektere over ‘fællesskab’ som et filosofisk begreb, et
politisk projekt og en kunstnerisk dimension. Spørgsmålet om fællesskabet trænger sig på, idet måden,
hvorpå det at være fælles defineres, har afgørende betydning for måden, hvorpå et samfund indrettes.
Fællesskabsfølelser forsøger at tage spørgsmålet op. Gennem filosofiske, kunst- og kulturviden-skabelige
analyser undersøger bogens artikler spørgsmål som: Hvad vil det sige at være fælles? Hvordan skabes
fællesskaber i en omskiftelig globaliseret verden? Hvad er betingelserne for at være fælles hinsides
nationalstatens politiske rum? Hvad er forholdet mellem sprog og fællesskab?
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