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HÅB - Et forsvar for fremtiden Kristian Leth Hent PDF Forlaget skriver: Vi mennesker har altid forudsagt
verdens nære undergang. I dag fylder historier om klima, terror og pandemier aviser, tv og hjemmesider. Alle
har et take på, hvordan verden snart ender eller i det mindste forværres dramatisk. Det er umoderne at håbe og
tro på fremtiden. Optimisme er naivt. Det er uncool at være entusiastisk, når det kommer til verdens skæbne.

Men hvorfor er det sådan? Er fremtidsfrygt noget unikt for denne tid? Og er den egentlig mere velbegrundet i
dag end tidligere? Hvad gør den ved os? Og hvad gør det ved vores børn, at de vokser op i det, mange tror er

en undergangstid? 

Håb – Et forsvar for fremtiden er en poetisk og personlig, men også helt konkret beskrivelse af, hvorfor vi må
og skal udskifte frygt med håb. I bogen aflyser Kristian Leth dommedag og forklarer, hvorfor vi egentlig har

grund til at være mere optimistiske nu end nogensinde før. 

”Som arkitekt lever og ånder jeg for at give form til den fremtid, jeg drømmer om at leve i. En fremtid, som
jeg ser frem til med dyb optimisme. Med denne bog får Kristian Leth os til at rette ryggen, løfte blikket, lette

sindet og turde håbe.” Bjarke Ingels

 ”En velkommen kritik af tidens lammende alarmisme. Uden at negligere klodens problemer viser Leth, at
mange ting er bedre, end vi tror, og at det udbredte sortsyn risikerer at forhindre os i at løse de problemer, der

findes. Det bør i sig selv indgyde håb, at en forfatter som Leth findes, der uden for de akademiske mure
skriver vedkommende og selvstændigt på baggrund af grundig research.” Svend Brinkmann  
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