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Kan du være mere konkret? handler om det, der er åbenlyst for enhver: at dansk politik udspiller sig på en
frustrerende og ofte direkte latterlig måde. Den politiske samtale er slet ikke en rigtig politisk samtale. Vi har
glemt, hvad politik er. Glemt, at politik ikke kun handler om personer, enkeltsager, målbare resultater og

konkrete tiltag, men lige så meget om perspektivrig samtale, idealer, visioner og håb. Utallige eksempler fra
den politiske debat viser således, at vores politiske offentlighed er gennemsyret af et krav om at tænke og tale
konkret. Men dette dominerende krav har skubbet muligheden for, at en politiker kan tænke abstrakt, tænke

nuanceret, tænke nyt og tænke langsigtet til side.

Bogen viser, at balancen mellem mål og midler, mellem realiserbarhed og idealer, mellem virkelighed og håb
er skævvredet - blandt andet på grund af vores videnskabeliggjorte kultur, en indviklet verden,

medieudviklingen og anti-intellektualismen i Danmark - og den udfolder et ideal for, hvordan vores politiske
offentlighed kunne se ud i stedet. Derudover begrunder bogen det mindre åbenlyse: hvorfor idealer, håb og
politisk tænkning bør have en større plads i dansk politik. Bogen er fyldt med genkendelige eksempler fra
den politiske debat og fra medierne og giver en skarp og præcis analyse af den politiske virkelighed i dag.
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