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der mange mennesker her i verden der må regnes for at være overflødige hvis man spørger økonomer
internationale organisationer og globale aktører

Den som ikke producerer og ikke konsumerer er overflødig sådan lyder senkapitalismens morderiske logik.
Overbefolkning er vores planets største problem påstår den internationale elite. Men hvis menneskeheden

skal reduceres hvem er det så der skal forsvinde spørger Trojanow i sit humanistiske stridsskrift om
menneskets overflødighed. I sin indtrængende analyse kommer han rundt om klimaforandringernes

ødelæggelser over den neoliberale arbejdsmarkedspolitiks ubarmhjertighed og til den massemediernes
apokalypse som vi de tilsyneladende vindere følger med begejstring. Men det er kun os selv der bliver narret:

Det handler om os. Det handler om alle.

Forfatteren til den internationale bestsellerroman Verdenssamleren har skrevet et stærkt polemisk og meget
nytænkende politisk/kritisk essay om menneskets værd i de store samfundsøkonomiske regnestykker.
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