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Kultur Kirsten Hastrup Hent PDF Forlaget skriver: Kulturbegrebet trænger sig på. Det er ikke længere
forbeholdt de få at udtale sig om kultur, fordi globalisering, migrationer og højteknologisk kommunikation
har konfronteret de fleste med billeder af og viden om helt andre måder at leve på. Kultur er blevet et af de
globale begreber, der bruges til at forstå verdens mangfoldighed med. Kultur knytter forbindelser og skaber

grænser - beriger og begrænser menneksers udfoldelse. Kulturen kan både bruges og misbruges.

I Kultur - Det fleksible fællesskab ses kulturen i en række forskellige perspektiver, der kompletterer og
nuancerer hinanden, og som tilsammen viser kulutrens kompleksitet. Uanset optik og målestok peger kulturen

i retning af et fællesskab. Den enkelte er altid en del af et større hele, som både bekræftes og udfordres
gennem individuel handling. Fællesskabet er fleksibelt; det ændrer sig i takt med, at mennekser gør sig nye

erfaringer. I det lys er kulturen en åbning mod uanede muligheder snarere end et tankens fængsel.
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