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Europa Václav Klaus Hent PDF Prisen for årtiers fejlslagen europapolitik betales i dag. I lande som Danmark
og England er den folkelige opbakning til EU så lav, at en afstemning om EU meget vel ville føre til

udmeldelse. I Spanien står hver anden unge uden arbejde. Og i Grækenland, som er blevet sin helt egen
tragedie, er sult og nynazisme hverdagsfænomener.

Det er skæbnens ironi, at det projekt, som skulle samle Europa i fred, er blevet kilde til splid og fattigdom.

I denne bog gør Tjekkiets præsident, Václav Klaus, status over det europæiske samarbejdes udvikling – og
mulige afvikling. Han analyserer de forskellige faser af Europas økonomiske og politiske integration – fra
EØF over EF og til EU. Og tager bladet fra munden i en karsk kritik af vore dages ukritiske eurokrati — det
lag af bureaukrater og karrierepolitikere, som har forvandlet visionerne til en dyb krise, der i dag truer de

enkelte nationalstaters eksistens og hele kontinentets økonomiske og politiske stabilitet.

Det store spørgsmål er, om EU ikke snarere er problemet end løsningen i den aktuelle krise.

Bogen er forsynet med et efterskrift af Lars Seier Christensen, Saxo Banks medstifter og adm. direktør.
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