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DeltagerDanmark Bjørn Hansen Hent PDF De store samfundsmæssige kriser som den økonomiske krise, vi
står i lige nu, kan nemt virke uoverskuelige. Men bagved de store og velkendte kriser truer en lige så alvorlig,

men ofte overset krise, nemlig demokratiets krise.

De små fællesskaber og det store fællesskab, som har været med til at gøre Danmark til et af verdens mest lige
og retfærdige samfund, er i færd med at erodere. I den angstprægede kamp om den globale konkurrence
risikerer vi at glemme vores egen måske største styrke: fællesskabet, tilliden og medbestemmelsen.

Bogen DELTAGERDANMARK er skrevet af en skare af unge centrum-venstre-kræfter, der alle arbejder med
politik til daglig. Målet med bogen er at sætte gang i tænkning i nye, politiske veje til et stærkere demokrati.

Bogens opmuntrende budskab er, at der allerede findes en masse bud og eksempler på løsninger. Fra Islands
krisehåndtering til borgeralliancer i Storbritannien, fra deltagerbudgetter i Brasilien til modelkommuner i
Norge. Kimen til et bedre samfund eksisterer og viser sig i de mange praktiske eksempler på, hvordan

arbejdspladser, økonomi, foreninger, partier kan indrettes anderledes end i dag. De er alle beviser på, at den
konservative guru Margaret Thatcher tog fejl, da hun sagde "There is no alternative".
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