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forsøger at fremme den gennem motion og indtag af fødevarer. Begreber og trends som fitness, maratonløb,
økologi, slankekure og asketisk levevis opfattes af et stort flertal som positive og vigtige i jagten på at opnå
"det perfekte liv." Men er sundhed entydigt godt for alle eller blot et udtryk for status? Har alle råd til optimal

sundhed, eller er fokuseringen på kilo og kalorier med til at sparke nedad mod dem, der ikke har råd og
overskud til at tage ansvar for egen sundhed? Er det overhovedet retfærdigt af samfundet at kræve det af alle?
Filosof og debattør Morten Ebbe Juul Nielsen trækker fronterne skarpt op i dette polemiske kampskrift og
mener, at vi er dømt til sundhed dikteret af den herskende klasses løftede pegefingre og politikernes ønsker

om at forbyde befolkningens værste udskejelser. Er sundhed blevet vor tids erstatningsreligion? 
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