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Fordommene om vores folkevalgte politikere emmer ofte af mistillid. I hvert fald når alle politikere bliver
skåret over én kam. Men langt de fleste politikere er drevet af en vilje til at gøre en forskel og arbejder hårdt
og resultatorienteret. Også selvom de resultater, de opnår, ikke får dem i mediernes spotlys. De er med andre
ord politiske håndværkere. I De politiske håndværkere fortæller ni nuværende og tidligere medlemmer af

Folketinget, kendte som ukendte, åbenhjertigt om deres arbejde i det politiske maskinrum bag
Christiansborgs mure.Mød Henrik Dam Kristensen (S), René Christensen (DF), Mike Legarth (K), Søren Gade
(V), Steen Gade (SF), Mette Bock (LA), Henning Hyllested (EL), Karen Klint (S) og Marianne Jelved (RV).
Desuden medvirker Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), som gør status over demokratiet og fortæller
sine visioner for, hvordan vi kan udvikle og forbedre det. De Politiske håndværkere gennemgår også, hvordan
folketingsarbejdet foregår, ligesom den indeholder et afsnit om samarbejdet mellem pressen og politikerne.
Derfor er bogen også oplagt som en lærebog til f.eks. gymnasiet, højskoler og folkeskolens ældste klasser.
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Legarth (K), Søren Gade (V), Steen Gade (SF), Mette Bock (LA),
Henning Hyllested (EL), Karen Klint (S) og Marianne Jelved (RV).
Desuden medvirker Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), som



gør status over demokratiet og fortæller sine visioner for, hvordan vi
kan udvikle og forbedre det. De Politiske håndværkere gennemgår
også, hvordan folketingsarbejdet foregår, ligesom den indeholder et
afsnit om samarbejdet mellem pressen og politikerne. Derfor er

bogen også oplagt som en lærebog til f.eks. gymnasiet, højskoler og
folkeskolens ældste klasser.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=De politiske håndværkere&s=dkbooks

