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På vej mod fremtidens Danmark Klaus Ebbesen Hent PDF ”På vej mod Fremtidens Danmark” indeholder
udvalgte kronikker af direktør, dr. phil. Klaus Ebbesen gennem 50 år. Men de spørgsmål, som behandles, er

stadig højaktuelle: Hvordan får vi demokratiet til at fungere bedre og inddraget flest mulige vælgere i
beslutningsprocessen? Hvordan fornyer vi velfærdsstaten, som den er langtidsholdbar for fremtiden? Hvordan
lærer vi af historien og tilrettelægger en miljøpolitik, så vi i årtusinder fremover får et bæredygtigt samfund?

Hvordan håndterer vi globaliseringen, så internationaliseringen bliver til gavn for os danske og andre
mennesker på kloden? Hvad betyder IT-revolutionen for ændringer i vort samfund, og hvordan beskytter vi
børn og unge mod de værste misbrug? Hvordan forsvarer vi folkeretten mod de oplagte overtrædelser, som
stadig finder sted - selv i Europa? Samtidig gives svar på de evigtgyldige spørgsmål om godt og ondt; om
menneskers tro; om etik og moral, om at skabe tryghed i dagligdag og livet; bedre levevilkår og lige

muligheder for alle samt både national og international solidaritet. Denne bog handler således både først og
sidst om, hvordan vi løbende indretter vort danske samfund, så vi fremmer vækst, velstand og velfærd for alle
– og netop derved skaber: Fremtidens Danmark. Klaus Ebbesen blev tidlig politisk aktiv som socialdemokrat

og har siden 1962 beklædt en lang række tillidsposter i først DsU; derefter i partiet. Klaus Ebbesen var
folketingskandidat for Socialdemokratiet i 1968-1981 og blev i perioden indsuppleret ikke mindre en 13
gange som medlem af Folketinget. I 2009 opstillede han som borgmesterkandidat for socialdemokraterne i
Hørsholm. Han er i dag medlem af partiets internationale udvalg. Klaus Ebbesen er arkæolog, men har siden

2006 været selvstændig erhvervsdrivende som ejer og leder af Akademos-koncernen.
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