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Sig det, som det er – og gør noget ved det Lars Christian Brask Hent PDF Forlaget skriver: Skal vi ikke tage
hinanden i hånden og italesætte de reelle problemer i Danmark, Europa og verden? Skal vi se virkeligheden i
øjnene og træffe de rette beslutninger for fællesskabet, så vi finder tilbage til den sociale kontrakt, vi indgik,
da nationalstaten og velfærdsstaten blev skabt? Da den europæiske union udviklede sig til mere end bare

handel, og da verdenssamfundet skabte FN, COP-topmøder og mange andre vigtige fællesskaber i håbet om
at skabe velfærd, tryghed og fred, velstand og vækst.

At turde italesætte de store problemer som klima, bæredygtighed og fattigdom har i de seneste år været
udfordret, fordi man har tilgodeset nogle få spekulanter, som har snydt staten og tæret på de offentlige

budgetter.

Som erhvervsmand, tidligere udlandsdansker, iværksætter og politiker italesætter Lars Christian Brask nogle
af de essentielle udfordringer, Danmark står overfor, både i forhold til uddannelse, økonomi og miljø.

Herunder også den foruroligende spiral af stigende utryghed og mistillid til samfundet, staten, bankerne etc.,
som han mener, at politikerne for alvor bør tage ansvaret for at bryde, så samfundet kan få genoprettet den

tillid og tryghed, som gjorde, at vi i sin tid skrev under på de sociale kontrakter, der for alvor udgør
sammenhængskraften i vores land, i det europæiske samarbejde og i de samarbejder, som vi har med resten af

verden.

Velfærdsstaten har været afgørende for at skabe den tryghed, alle danskere elsker, og som vi brander os på i
den store verden. I bogen argumenterer Brask for, hvordan trygheden og velfærdsstaten er udfordret på en
række parametre – og hvorfor vi for en del selv er ansvarlige. Han giver her sit bud på et Pax Dinamarca ,
hvor der skal skabes politiske alliancer og forlig på tværs af partipolitiske skel, landegrænser og andre

barrierer – og hvor man tør italesætte de store problemer.

Omdrejningspunktet er grundessensen af politik, nemlig holdninger og værdier, og formålet er at provokere
og motivere til at tænke anderledes og italesætte de reelle problemer i Danmark og verden. Bogen er i høj

grad en stikpille til politiske kolleger på Christiansborg, den offentlige sektor og de personer og
virksomheder, der skaber utryghed i vores samfund, senest inden for den finansielle sektor. En opfordring til
at leve op til det store ansvar, tænke større og strategisk, så politikere for alvor kan lede ind i fremtiden.

Om forfatteren
Lars Christian Brask er medlem af Venstre, kandidat til Folketinget og tidligere direktør i nogle af verdens

største banker. Han har set Danmark udefra, indefra og på hovedet og folder her et ekstensivt politisk lager af
holdninger ud i dette politiske værk. 
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udfordret på en række parametre – og hvorfor vi for en del selv er

ansvarlige. Han giver her sit bud på et Pax Dinamarca , hvor der skal
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problemer.

Omdrejningspunktet er grundessensen af politik, nemlig holdninger
og værdier, og formålet er at provokere og motivere til at tænke
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