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Danskerne år 2002. En begrundet vision Bertel Haarder Hent PDF "25 år går hurtigt. Der kan siges meget om
de sandsynlige udviklingsforløb – og de mulige. Men når man ser 25 år tilbage, til Koreakrigen, Truman,

Stalin, VK-regering og grundlovsændring, så får man alligevel et chokerende indtryk af de forandringer, der
kan ske – og vil ske – i løbet af et kvart århundrede. Mulighederne er enorme." Bertel Haarders bog fra 1977
er en fremtidsvision om, hvordan danskerne vil være i år 2002 set med en erfaren politikers øjne. Hvordan vil
man til den tid se på det fælles europæiske projekt, på materialismen, økonomi, socialisme, liberalisme og de
mange andre emner, der optog danskerne i slutningen af 1970‘erne? Bertel Haarder (f. 1944) er en dansk

politiker og forfatter. Han har siddet i Folketinget og Europa-Parlamentet for Venstre i en lang årrække. Bertel
Haarder har af flere omgange været minister blandt andet undervisnings- og forskningsminister og

integrationsminister. Han er uddannet cand.scient.pol. og har udgivet flere bøger om dansk politik og
samfund.

 

"25 år går hurtigt. Der kan siges meget om de sandsynlige
udviklingsforløb – og de mulige. Men når man ser 25 år tilbage, til
Koreakrigen, Truman, Stalin, VK-regering og grundlovsændring, så
får man alligevel et chokerende indtryk af de forandringer, der kan
ske – og vil ske – i løbet af et kvart århundrede. Mulighederne er
enorme." Bertel Haarders bog fra 1977 er en fremtidsvision om,
hvordan danskerne vil være i år 2002 set med en erfaren politikers
øjne. Hvordan vil man til den tid se på det fælles europæiske projekt,
på materialismen, økonomi, socialisme, liberalisme og de mange
andre emner, der optog danskerne i slutningen af 1970‘erne? Bertel
Haarder (f. 1944) er en dansk politiker og forfatter. Han har siddet i
Folketinget og Europa-Parlamentet for Venstre i en lang årrække.
Bertel Haarder har af flere omgange været minister blandt andet

undervisnings- og forskningsminister og integrationsminister. Han er
uddannet cand.scient.pol. og har udgivet flere bøger om dansk politik



og samfund.
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