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Fremtiden, tanker og visioner Peter Ussing Hent PDF En serie artikler, publiceret i årene efter 1988, som
giver et indtryk af samfundsforandringerne ved overgang fra landbrugs- og industrisamfundet til

servicesamfundet og i forbindelse hermed en redegørelse for nogle af de tendenser, der pegede fremad mod
nye samfundsformer. Frihedsbegrebet ses under en historisk synsvinkel og diskuterer væsentlige aspekter af

det moderne frihedsbegreb, der ikke bare omfattede tankens frihed men også handlingens frihed.
Begrebet retfærdighed inddrager eksempler fra historien og i begrænset omfang fra litteraturen, idet der
sondres mellem den bestående ret, såkaldt positiv ret, og det retsbegreb, der opstod med naturretten.

Visionerne beskæftiger sig med velfærdssamfundet og demokratiet, om decentralisering, brugerindflydelse og
skabelse af netværk med et samarbejdende folkestyre og begrænsning af offentlige opgaver; menneskesynet

diskuteres ud fra dels psykologiske/sociologiske dels livsfilosofiske betragtninger.
Den sidste del, om folkelighed, forsøger at finde balancen mellem kollektivisme og individualisme, mellem

retfærdighed og frihed, mellem den enkelte og de andre.
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