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Utopia for realister Rutger Bregman Hent PDF "Jeg tror, vi kommer til at indføre borgerløn. I fremtiden bliver

det nødvendigt.” Elon Musk Alle milepæle i vores historie – fra afskaffelsen af slaveriet til demokratiets
indførelse – blev på et tidspunkt betragtet som utopiske fantasier. I dag synes den utopiske tanke at have tabt

terræn, men sådan behøver det ikke at være, mener Rutger Bregman. Vi lever i en tid med voldsomme
omvæltninger og stor usikkerhed; teknologiske fremskridt har gjort os rigere end nogensinde, men

udviklingen er efterhånden så langt fremme, at store dele af arbejdsmarkedet kan erstattes af automatiseret
arbejdskraft. Samtidig sætter migrationsstrømme væk fra krig og fattigdom vores grænser under pres. Ingen
partier hverken til højre eller venstre synes at have svar. Vi har brug for nye ideer. Rutger Bregman er en ny
generations talsmand og en outsider i politik. Bregmans vision er hverken rød eller blå, men realistisk!

Bregmans svar på tidens udfordringer er gratis penge til alle, en femten timers arbejdsuge og en verden uden
grænser.

 

"Jeg tror, vi kommer til at indføre borgerløn. I fremtiden bliver det
nødvendigt.” Elon Musk Alle milepæle i vores historie – fra
afskaffelsen af slaveriet til demokratiets indførelse – blev på et

tidspunkt betragtet som utopiske fantasier. I dag synes den utopiske
tanke at have tabt terræn, men sådan behøver det ikke at være, mener
Rutger Bregman. Vi lever i en tid med voldsomme omvæltninger og
stor usikkerhed; teknologiske fremskridt har gjort os rigere end
nogensinde, men udviklingen er efterhånden så langt fremme, at
store dele af arbejdsmarkedet kan erstattes af automatiseret

arbejdskraft. Samtidig sætter migrationsstrømme væk fra krig og
fattigdom vores grænser under pres. Ingen partier hverken til højre
eller venstre synes at have svar. Vi har brug for nye ideer. Rutger
Bregman er en ny generations talsmand og en outsider i politik.

Bregmans vision er hverken rød eller blå, men realistisk! Bregmans



svar på tidens udfordringer er gratis penge til alle, en femten timers
arbejdsuge og en verden uden grænser.
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