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Nedslag Morten Alb\u00e6k Hent PDF "Kujonfabrikken" er Morten Albæks personlige kritik af hykleriet og
principløsheden i dagens Danmark. Vi tør, ifølge Morten Albæk, ikke længere stå ved vores meninger og vil
hellere hykle os igennem tilværelsen end tage de opgør, der nødvendigvis følger med troen på vigtigheden af
holdninger og principper. Det gør os til kujoner, men hvad værre er, at det samtidigt både underminerer den
offentlige debat og forkrøbler os som mennesker. Hovedmotivet i "Kujonfabrikken" er det, Morten Albæk ser
som en omsiggribende uoverensstemmelse mellem "hvad vi siger og hvad vi gør": Vi hylder dialogen, men
ønsker ikke at blive modsagt af folk, der mener noget andet end os selv. Vi taler og skriver i et væk om

opdragelsens vigtighed, men overdrager ansvaret for vores børn til institutioner. Debattørerne skriver festtaler
om det såkaldte ”videnssamfund”, men stiller sig tilfredse med medier, der drukner os i information i stedet
for viden. Politikerne sælger sig selv på værdier og principper, men lader sig reelt styre af enkeltsager og

meningsmålinger. Og listen fortsætter. I ti korte essays diskuterer Morten Albæk, hvad uoverensstemmelsen
mellem "hvad vi siger og hvad vi gør" betyder for såvel samfundet som for vores privatliv. Mere specifikt slår

Albæk i hver af bogens essays ned på et konkret emne – politik, opdragelse, uddannelse, medier mfl.
"Kujonfabrikken" er en ung borgerligt liberal og samfundsengageret debattørs opråb. Et opråb til hele
samfundet, men i høj grad også et opråb til de generationer, der nu er ved at gøre sig klar til at overtage
styringen af det danske samfund. Og Albæk skal også nok blive hørt, for han er ikke bange for at sætte

tingene på spidsen i denne fyndige debatbog.
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