Sådan holder du op med at være en lemming
Vincent Hendricks, Dr.phil, ph.d., er professor i formel filosofi ved Københavns
Universitet og leder af Center for Information og Boblestudier samme sted. Han er
forfatter til en række bøger: "Infostorms", "Spræng Boblen", "Fake News", "Reality
Lost", "Kæmp for kloden" og ”Vend verden”. Vincent er en skarp Debattør, med foredrag
der bringer de filosofiske tanker i spil, og gør filosofien højaktuel igen.
Dato:
Mandag
21/09 2020
Tid:
Kl. 16:00 – 18:00
Sted:
PWC Slagelse
Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse
Tilmelding:
Senest den 18/09
til info@sler.dk

Vend verden
Vincent F. Hendricks fortæller i dette foredrag om, hvordan fire gamle dyder kan give
os større handlefrihed. Han spørger ind til, hvorvidt vi er ved at miste vores
myndighed og autonomi som selvstændige, tænkende mennesker.
Vi tænker om os selv, at vi er myndige borgere, der i alle situationer tager
kvalificerede beslutninger. Det gælder lige fra beslutningen om, hvem der skal være
statsminister, til hvilken smartphone vi skal købe. Men sandheden er, at vores
autonomi er under et enormt og usynligt pres i informationstidsalderen.
Ifølge Vincent er der meget, der tyder på, at vi er blevet berøvet vores frie vilje og
derimod er blevet til produkter, der står frit tilgængelige på hylderne i det evigt
voksende marked for information og manipulation. Det er en skam, nu hvor vi rent
faktisk er blevet givet evnen til at træffe kvalificerede beslutninger, overvejelser og
handlinger.
Vincent vil gennem videnskabelige og filosofiske overvejelser og egne refleksioner
argumentere for, at vi med de fire klassiske latinske dyder i kombination med at
være et 'ordentligt menneske' igen kan generobre vores autonomi og vende verden.
Efter møde og foredrag, vil Erhvervsråd være vært for et lettere traktement.
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