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Frihed til fællesskab Simon Pihl S\u00f8rensen Hent PDF Efter 10 år med Fogh og Løkke er det svært at se, at
vinden er vendt i dansk politik. Langt ind i rød blok er det blevet god stil at please eliten og gøre op med de
svages såkaldte krævementalitet. Og den liberalistiske ånd fra 00’erne har bidt sig fast i velfærden, som
moderniseres (dvs. skæres ned) og evalueres (dvs. kontrolleres) som aldrig før. Men er det virkelig det,

danskerne vil? I denne bog går to socialdemokrater i rette med den drejning, tingene har taget siden 2001, ja
faktisk helt siden 1980’erne. Bogen er et opgør med egoismen i tiden og managementkulturen i det offentlige,
hvor man ansætter flere og flere i de ledende lag til at fyre dem, der skulle have vasket fru Olsens gulv. Det er
også en opfordring til solidaritet og øget demokratisk deltagelse. Og opskriften er mere frihed til fællesskab:
Mere magt skal flyde – væk fra Slotsholmen, ud til danskerne, til vælgerne og de valgte, så folkestyret igen

kan få lov til at vise, at der findes noget, der er stærkere end markedet.

 

Efter 10 år med Fogh og Løkke er det svært at se, at vinden er vendt
i dansk politik. Langt ind i rød blok er det blevet god stil at please
eliten og gøre op med de svages såkaldte krævementalitet. Og den
liberalistiske ånd fra 00’erne har bidt sig fast i velfærden, som

moderniseres (dvs. skæres ned) og evalueres (dvs. kontrolleres) som
aldrig før. Men er det virkelig det, danskerne vil? I denne bog går to
socialdemokrater i rette med den drejning, tingene har taget siden
2001, ja faktisk helt siden 1980’erne. Bogen er et opgør med

egoismen i tiden og managementkulturen i det offentlige, hvor man
ansætter flere og flere i de ledende lag til at fyre dem, der skulle have
vasket fru Olsens gulv. Det er også en opfordring til solidaritet og
øget demokratisk deltagelse. Og opskriften er mere frihed til
fællesskab: Mere magt skal flyde – væk fra Slotsholmen, ud til



danskerne, til vælgerne og de valgte, så folkestyret igen kan få lov til
at vise, at der findes noget, der er stærkere end markedet.
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