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Det modige Danmark Asger Aamund i samtale med Sune Aagaard Hent PDF Direktør Asger Aamund (f.
1940), kendt som én af Danmarks mest fremtrædende og succes-rige erhvervsmænd. Men han er også en

engageret og frygtløs samfundsdebattør, hvis synspunkter og argumenter ofte går på tværs af, stikker dybere
og rækker langt videre end de gængse frontlinjer i den daglige politiske og erhvervsmæssige debat. I denne

bog giver han sine bud på hvilke fundamentale problemer Danmark står overfor, nationalt såvel som
internationalt - og hvorfor det er afgørende nødvendigt at få dem løst, og hvilke reformer der er nødvendige.

Han kritiserer forvaltningen og formidlingen af det EU, han i øvrigt er en varm tilhænger af, og et
forandringsangst Danmark hvor stadig flere bliver samfundsnydere hvor de burde være samfundsydere. Og
han argumenterer passioneret for et Danmark og en dansk samfundskultur, der frem for at basere sig på frygt
og begrænsninger burde dreje sig om muligheder og visioner. Ikke mindst dem som et globaliseret samfund i

hurtig udvikling fører med sig.

 

Direktør Asger Aamund (f. 1940), kendt som én af Danmarks mest
fremtrædende og succes-rige erhvervsmænd. Men han er også en
engageret og frygtløs samfundsdebattør, hvis synspunkter og
argumenter ofte går på tværs af, stikker dybere og rækker langt
videre end de gængse frontlinjer i den daglige politiske og

erhvervsmæssige debat. I denne bog giver han sine bud på hvilke
fundamentale problemer Danmark står overfor, nationalt såvel som
internationalt - og hvorfor det er afgørende nødvendigt at få dem

løst, og hvilke reformer der er nødvendige. Han kritiserer
forvaltningen og formidlingen af det EU, han i øvrigt er en varm

tilhænger af, og et forandringsangst Danmark hvor stadig flere bliver
samfundsnydere hvor de burde være samfundsydere. Og han

argumenterer passioneret for et Danmark og en dansk
samfundskultur, der frem for at basere sig på frygt og begrænsninger
burde dreje sig om muligheder og visioner. Ikke mindst dem som et

globaliseret samfund i hurtig udvikling fører med sig.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Det modige Danmark&s=dkbooks

