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Oprør fra udkanten Hent PDF Forlaget skriver: Den herskende skævvridning af Danmark er skandaløs, hedder
det i Udkantmanifest, der indleder bogen. Den er opstået som et resultat af forkerte politiske beslutninger,

eller fordi man intet har gjort. Konkurrencestaten har medført en række beslutninger, der har fået
skræmmende konsekvenser i form af en centralisering, som er ødelæggende for en harmonisk udvikling. Nu

er det tid til at tænke nyt og skabe en samlet plan for et Danmark i balance.

Bogens mange bidrag er et forsøg på at få tusind -  eller bare lidt færre - blomster til at blomstre.

Udover redaktørerne Finn Slumstrup og Viggo Mortensen er der bidrag af bl.a. Michael Bøss, Gunnar Lind
Haase Svendsen, Birthe Linddal, Bent Falbert, Suzanne Brøgger, Karen Lumholt, Doris Ottesen, Susan

Hinnum, Anne Ørum Nielsen, May My Humaidan og Steen Piper. Desuden digt af Knud Sørensen og fotos af
Anne Mette Holstein.

Bogen falder i to dele. I første del en række bidrag, der beskriver og analyserer de herskende ubalancer - bl.a.
gør bogens forlægger opmærksom på, at udkantproblemstillingerne hænger nøje sammen med  udbredelsen af

liberalismen og globaliseringen og med landbrugskulturens forsvinden.

Bogens anden del samler sig om en række bidrag, der giver substans til talen om, at udkanten er
mulighedernes land. Disse indlæg adskilles af Anne Mette Holsteins fotos.

Et ganske centralt bidrag er skrevet af Dorris Ottesen og er betitlet At finde sted og føle sig hjemme. Her
overskrider Doris Ottesen for alvor den oplysningstradition, den rationalisme og den humanisme, som er

velfærdsstatens grundlag og viser, at den samme velfærdsstat netop har skabt grundlaget for den
fremmedgørelse og de psykosomatiske sygdomme, der karakteriserer de moderne velfærdsstater, herunder

Danmark. Og at udkant-Danmark ikke kun er en del af problemet, men rummer en meget stor del af løsningen
på moderne menneskers problemer.
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