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På vej til borgerlønAf Erik ChristensenBåde nationalt og internationalt står vi ved et vendepunkt. Den
neoliberale epoke synes at rinde ud, og to overordnede fortællinger kappes om at sætte den politiske
dagsorden.
Kommer vi til at mangle arbejdskraft eller robotterne overtager robotterne flere og flere
arbejdsfunktioner?Erik Christensens har været engageret i borgerlønsbevægelsen siden 2000, hvor han udgav
sin store afhandling Borgerløn – fortællinger om en politisk ide. Den nye og aktuelle bog er mere pragmatisk.
Her diskuterer Erik Christensen betingelserne for et gennembrud for forestillingen om en basisindkomst eller
borgerløn. Hvis ideen om borgerløn skal sætte dagsordenen politisk, hævder Christensen, må den forbindes
med et større projekt og en bredere fortælling, der indebærer en videreudvikling – i stedet for en afvikling – af
velfærdsstaten. I et videre perspektiv ser Erik Christensen skabelsen af et bæredygtigt samfund som forbundet
med gennemførelsen af borgerløn.Erik Christensens bog udkommer i serien Indsigt og utopi, hvor der sættes
fokus på økonomiske, sociale og politiske ideer og korrektiver til den herskende udvikling.
I 1957 grundlagde King sammen med Ralph Abernathy og andre borgerretsaktivister Southern Christian
Leadership Conference (SCLC), en organisation som kom til at fungere som moralsk og logistisk
samlingspunkt i de sorte kirkesamfunds arbejde med ikkevoldelige protester i kampen for borgerretsreformer.

jp. HAVNEPORTEN I GUDHJEM er så endelig kommet på plads igen efter 76 dage på land – omend med
noget besvær. Uddannet i statskundskab fra Københavns Universitet og Columbia University, New York. jp.
HAVNEPORTEN I GUDHJEM er så endelig kommet på plads igen efter 76 dage på land – omend med noget
besvær. Hej Lars, Du må tjene op til 123. Hej Lars, Du må tjene op til 123. POLITISKE PARTIER I
BEVÆGELSE Et politiske parti kan defineres som en organisation af mennesker, som har et fælles syn på
samfundet og samfundsudviklingen. Hej Lars, Du må tjene op til 123. 700kr årligt. dk, guide. Da porten var
sat på plads var klokken blevet 10:41. jp. Født 1971. Mohammed bin Salam vil have Palæstina og Israel til at
leve fredeligt sammen. I 1957 grundlagde King sammen med Ralph Abernathy og andre borgerretsaktivister
Southern Christian Leadership Conference (SCLC), en organisation som kom til at fungere som moralsk og
logistisk samlingspunkt i de sorte kirkesamfunds arbejde med ikkevoldelige protester i kampen for
borgerretsreformer. Hej Lars, Du må tjene op til 123.

