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Grænser for politik Bertel Haarder Hent PDF "Vi lever i en tid, hvor verdensbilledet ændrer sig hurtigere, end

nogen havde turdet drømme om. Vi ser østlandene gøre op med fortiden og påkalde sig Vestens gamle
frihedsidealer i kampen mod undertrykkelse og stagnation. I Danmark har vi ikke undertrykkelse, men i høj
grad stagnation, både åndeligt og materielt. Vi har brug for fornyelse og vækst i ordets positive betydning."
Bertel Haarder gør i 1990 status over det danske samfund set i lyset af resten af Europas tilstand og den

danske velfærdsstats fortid. Han argumenterer for, at man med mindre politik, regulering og regler vil få mere
frihed, og Danmark vil blive sat fri til at trives igen, ligesom dengang Christiansborg næsten intet vedtog.

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.

 

"Vi lever i en tid, hvor verdensbilledet ændrer sig hurtigere, end
nogen havde turdet drømme om. Vi ser østlandene gøre op med

fortiden og påkalde sig Vestens gamle frihedsidealer i kampen mod
undertrykkelse og stagnation. I Danmark har vi ikke undertrykkelse,
men i høj grad stagnation, både åndeligt og materielt. Vi har brug for
fornyelse og vækst i ordets positive betydning." Bertel Haarder gør i
1990 status over det danske samfund set i lyset af resten af Europas
tilstand og den danske velfærdsstats fortid. Han argumenterer for, at
man med mindre politik, regulering og regler vil få mere frihed, og

Danmark vil blive sat fri til at trives igen, ligesom dengang
Christiansborg næsten intet vedtog. 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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