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at verden er retfærdig. Enhver krimi og ethvert indslag i en tv-nyhedsudsendelse går ud på at de onde får

deres straf og de gode deres belønning. Men det er propaganda. Den rå virkelighed er kaotisk og uretfærdig.
Vi mærker det når vi rammes af et uheld, bare et lille et. Chokket skyldes at vi oplever hvor let tilfældigheden
skærer gennem vores beskyttelse i form af en velkendt hverdag. Den normale kur mod rædslen er – hvis man
stadig er i live – at fortsætte hverdagens ritualer, så godt som muligt – eventuelt suppleret med nogle nye som

skal tjene til at styrke troen på at ”det ikke sker igen”. Denne bog beskriver demokratiet som en række
ritualer, der skaber tryghed og mening blandt demokratiets borgere i en verden af kaos og tilfældighed. Dette
kaos kan udtrykkes som en række kroniske paradokser som ritualerne til stadighed skal bortforklare eller

mane væk til fordel for budskabet om at verden, samfundet og menneskelivet er retfærdigt og meningsfuldt.
Og bare vi bevarer vores gode humør, så skal det hele nok gå. ”Den politiske komedies paradokser” er

fortsættelsen af ”Den politiske komedie” (2011) som påviste hvordan især tv’s politiske nyhedsindslag og
debatudsendelser gør det muligt for almindelige vælgere at forstå politik uden at forstå sagen. ”Den politiske
komedies paradokser” afdækker hvordan tv’s politiske dækning bekæmper kaos og frygt ved at opbygge og
bevare en tro blandt Danmarks befolkning på at fornuften og retfærdigheden regerer. ”Den politiske komedies

paradokser” kan sagtens læses og forstås af en læser som ikke har læst og forstået bogen ”Den politiske
komedie”. Klaus Kjøller er forfatter og kommentator. Var i 1978 – 2015 lektor på Københavns Universitet,
hvor han uddannede sprog- og kommunikationsrådgivere. Han har skrevet bøger om partiprogrammer,

politikeres sprogbrug i tv, politisk argumentation, spindoktorer, manipulation og tv-nyhedsudsendelsernes
politiske føljeton. Institutleder 1994-99, studieleder 2007-9. Kommentator ved Berlingske fra 2011. Læs mere

på KlausKjoeller.dk.

 

Vi bombarderes dagligt med budskabet om at verden er retfærdig.
Enhver krimi og ethvert indslag i en tv-nyhedsudsendelse går ud på
at de onde får deres straf og de gode deres belønning. Men det er

propaganda. Den rå virkelighed er kaotisk og uretfærdig. Vi mærker
det når vi rammes af et uheld, bare et lille et. Chokket skyldes at vi
oplever hvor let tilfældigheden skærer gennem vores beskyttelse i

form af en velkendt hverdag. Den normale kur mod rædslen er – hvis



man stadig er i live – at fortsætte hverdagens ritualer, så godt som
muligt – eventuelt suppleret med nogle nye som skal tjene til at
styrke troen på at ”det ikke sker igen”. Denne bog beskriver

demokratiet som en række ritualer, der skaber tryghed og mening
blandt demokratiets borgere i en verden af kaos og tilfældighed.
Dette kaos kan udtrykkes som en række kroniske paradokser som

ritualerne til stadighed skal bortforklare eller mane væk til fordel for
budskabet om at verden, samfundet og menneskelivet er retfærdigt
og meningsfuldt. Og bare vi bevarer vores gode humør, så skal det
hele nok gå. ”Den politiske komedies paradokser” er fortsættelsen af

”Den politiske komedie” (2011) som påviste hvordan især tv’s
politiske nyhedsindslag og debatudsendelser gør det muligt for
almindelige vælgere at forstå politik uden at forstå sagen. ”Den
politiske komedies paradokser” afdækker hvordan tv’s politiske
dækning bekæmper kaos og frygt ved at opbygge og bevare en tro
blandt Danmarks befolkning på at fornuften og retfærdigheden

regerer. ”Den politiske komedies paradokser” kan sagtens læses og
forstås af en læser som ikke har læst og forstået bogen ”Den politiske
komedie”. Klaus Kjøller er forfatter og kommentator. Var i 1978 –
2015 lektor på Københavns Universitet, hvor han uddannede sprog-

og kommunikationsrådgivere. Han har skrevet bøger om
partiprogrammer, politikeres sprogbrug i tv, politisk argumentation,
spindoktorer, manipulation og tv-nyhedsudsendelsernes politiske

føljeton. Institutleder 1994-99, studieleder 2007-9. Kommentator ved
Berlingske fra 2011. Læs mere på KlausKjoeller.dk.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Den politiske komedies paradokser&s=dkbooks

