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Sociologien var i sit udgangspunkt en kritisk videnskab, der påpegede uretfærdigheder og problemer ved de
gældende magtforhold i samfundet. Men i stedet for at være en førende kritisk disciplin er sociologien i dag
blevet fragmenteret og dermed ude af stand til at levere en samlet, dybdegående samfundskritik. Til forsvar for
kritikken undersøger den aktuelle kritiks tilstand og muligheder. Med udgangspunkt i samfundskritikkens
udvikling fra bl.a. Boltanski og Chiapello til bl.a. Honneth, Habermas og Butler diskuteres mulighederne for at
bedrive kritik. Desuden skitserer Rasmus Willig en ny kritisk teori, der sigter på en demokratisering af
kritikken, således at alle – uanset placering i samfundet – kan blive hørt. I en tid hvor den kulturradikale kritik
lægges for had, hvor ytringsfriheden benyttes som baggrund for politisk kritik, og hvor den satiriske kritik er
under pres, bidrager denne bog til på ny at etablere en kritisk metodologi for samfundsvidenskaberne.
Fredag svarte portugiseren på kritikken. 'Til forsvar for kritikken' [1. Til forsvar for byråkratiet. Læs videre
Til forsvar for kritikken. Til forsvar for kritikken. forbrugere med at sammenligne priser på alt lige fra Bøger
til alt andet mellem himmel og jord. cialt betingede livstilsmønstre var et bidrag til kritikken af Kants position
og til en kritik af de anerkendte teorier om menneskelig handling 2. Krise Og Udvikling – Johan Cullberg –
Bog DKK 229,95. Løytnanten som beordret en kvinnelig soldat til å bade naken, slipper refs. Forsvaret for
byråkratiet • B. På dansk. Til forsvar for kritikken (Forfatter: Rasmus Willig, Forlag: Hans Reitzels Forlag,
Format: pdf, drm, Type: e-bog, ISBN: 9788741251875) Kritikken av positivismen: Tankens kraft ikke
demokrati. 2014 Hartmut Rosa: Fremmedgørelse og acceleration.

Den nye bog, ”Afvæbnet kritik”,. Har blandt andet udgivet bøgerne ”Til forsvar for kritikken”,
”Umyndiggørelse” og ”Kritikkens u-vending”. Beretningerne fra store industrislagterier er gyselige, og selv
den økologiske landmand går ikke fri af kritikken.
4 tips til at håndtere kritikken.

