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beskriver og analyserer antropolog, dr.phil. Anne Knudsen danskernes adfærd og retter ikke mindst blikket

mod vores nationale selvtilfredshed og negative syn på fremmede. Skarpt og ubehageligt præcist giver hun sit
signalement af vores magelighed og manglende vilje til at påtage os ansvar - og af den intimisering og

inderliggørelse af vores omgangsformer, der foregår i disse år, ikke mindst som følge af, at kvinderne og "de
kvindelige værdier" vinder så stærkt frem i den offentlige sektor. "Det er forholdsvis sjældent her i sognet, at
man får en så heftig debatbog i hånden og bagefter lukker den med følelsen af argumenteret sammenhæng i
synspunkterne." - Information. "Det er nogle tankevækkende spørgsmålstegn - og provokerende udråbstegn -
Anne Knudsen har sat ... Det er hele den demokratiske "Problemfamilien Danmark", den henvender sig til.

Den laver virkelig rav i lykkesmedjen." - Jyllands-Posten.
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analyserer antropolog, dr.phil. Anne Knudsen danskernes adfærd og
retter ikke mindst blikket mod vores nationale selvtilfredshed og

negative syn på fremmede. Skarpt og ubehageligt præcist giver hun
sit signalement af vores magelighed og manglende vilje til at påtage

os ansvar - og af den intimisering og inderliggørelse af vores
omgangsformer, der foregår i disse år, ikke mindst som følge af, at
kvinderne og "de kvindelige værdier" vinder så stærkt frem i den

offentlige sektor. "Det er forholdsvis sjældent her i sognet, at man får
en så heftig debatbog i hånden og bagefter lukker den med følelsen
af argumenteret sammenhæng i synspunkterne." - Information. "Det

er nogle tankevækkende spørgsmålstegn - og provokerende
udråbstegn - Anne Knudsen har sat ... Det er hele den demokratiske
"Problemfamilien Danmark", den henvender sig til. Den laver



virkelig rav i lykkesmedjen." - Jyllands-Posten.
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