GEMENSKAP SOM
KITSCH?
CARL JOHAN LJUNGBERG

Ytliga analyser och en yvig retorik karakteriserar mycket av den växande kommunitära
rörelsen. Men så är också en av dess främsta förgrundsgestalter en gammal 68-marxist.
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att hindra "en jättelik, högerorienterad,
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