
Lykke
Hent bøger PDF

Alain Badiou
Lykke Alain Badiou Hent PDF ”Lykke er en risiko, som vi er nødt til at tage.” Den franske filosof Alain
Badiou angriber i denne lille bog den forestilling, at lykke er et spørgsmål om at skabe overensstemmelse
mellem sine personlige behov og det, som verden tilbyder os og kategoriserer som ”det gode liv”. Han
opponerer mod den positive psykologi og “lykkeindustrien”, der fortæller os, at det gælder det om at

planlægge livet efter forskrifterne for, hvad der giver den største sikkerhed for at opnå lykke. Men ifølge
Badiou er lykke præcis det modsatte af sikkerhed og planlægning. Lykke involverer altid en risiko, som fx
når vi i kærlighedsmødet vælger at overgive os til dets uforudsigelighed. For at det, Badiou kalder ”reel

lykke”, kan blive mulig, kræves også et opgør med den (forbruger-)tilfredshed, der ifølge Badiou præsenteres
som lykke i dag. Opgaven med at skabe lykke finder dermed sted både på det individuelle og på det

kollektive, politiske plan. Og den går ud på at blive noget, vi ikke troede, vi var i stand til at blive og at skabe
en fælles verden, som vi ikke troede var mulig.
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