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Fra demokrati til forbudsstat Erik bang Boesen Hent PDF Folk der er kloge nok til ikke at engagere sig i
politik straffes ved at blive regeret af folk der er dummere end dem selv sagde Platon. Winston Churchill
sagde, at demokrati er den værste styreform der findes, ud af alle andre der er prøvet. En analyse fra Cepos
viser, at Folketinget fra 1997-2011 systematisk har fremsat cirka 1.200 lovforslag, der forbyder borger og
virksomheder at bestemme over deres eget liv. En udvekslingsstudent fra USA: Danmark er et lala land, et
dobbelt-moralsk jantelovsland med en masse høvdinge og ingen indianere. Et land fuld af eksperter der ved

en helvedes masse om ingenting. Tyskerne fik et chok da TV stationen ZDF viste en dokumentar om
Danmark som Europas største forbudsland i stil med det tidligere Østtysklands Stasi. Men det jo går nok alt
sammen, når bare vi har vores kolonihavehus og en kasse bajere. Erik Bang Boesen, født 1947 i Nykøbing F.

En inkarneret piberyger der har sejlet de 7 verdenshave og boet 20 år i Sydafrika, er med sine skarpe,
rammende replikker og til tider rabiate meninger, en kendt debattør og samfundskritiker, både i og uden for
Danmark. Med to bestsellere på bagen er han tilbage med en politisk bog, hvor han har stillet sig ud på
sidelinjen og med kritiske briller kigget ind i det danske samfund når det er værst. Med udtryk som

demokratiet er dødt i Danmark, får både regions og folketingspolitikere en over næsen. Det er en debatbog
der vækker stof til eftertanke om, hvor vores børns samfund er på vej hen.

 

Folk der er kloge nok til ikke at engagere sig i politik straffes ved at
blive regeret af folk der er dummere end dem selv sagde Platon.
Winston Churchill sagde, at demokrati er den værste styreform der
findes, ud af alle andre der er prøvet. En analyse fra Cepos viser, at
Folketinget fra 1997-2011 systematisk har fremsat cirka 1.200

lovforslag, der forbyder borger og virksomheder at bestemme over
deres eget liv. En udvekslingsstudent fra USA: Danmark er et lala
land, et dobbelt-moralsk jantelovsland med en masse høvdinge og
ingen indianere. Et land fuld af eksperter der ved en helvedes masse
om ingenting. Tyskerne fik et chok da TV stationen ZDF viste en

dokumentar om Danmark som Europas største forbudsland i stil med
det tidligere Østtysklands Stasi. Men det jo går nok alt sammen, når



bare vi har vores kolonihavehus og en kasse bajere. Erik Bang
Boesen, født 1947 i Nykøbing F. En inkarneret piberyger der har

sejlet de 7 verdenshave og boet 20 år i Sydafrika, er med sine skarpe,
rammende replikker og til tider rabiate meninger, en kendt debattør
og samfundskritiker, både i og uden for Danmark. Med to bestsellere
på bagen er han tilbage med en politisk bog, hvor han har stillet sig
ud på sidelinjen og med kritiske briller kigget ind i det danske
samfund når det er værst. Med udtryk som demokratiet er dødt i
Danmark, får både regions og folketingspolitikere en over næsen.
Det er en debatbog der vækker stof til eftertanke om, hvor vores

børns samfund er på vej hen.
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