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Lad os mødes på midten Martin Lidegaard Hent PDF "I Danmark har vi skabt et af verdens bedste samfund.
Det hviler på et fundament af frihed, lighed og tillid, og det bygger på en helt særlig politisk tradition for at
mødes på Midten. Vi taler sammen, og vi lytter til hinanden. Som regel. Men i øjeblikket overdøves samtalen
af ultimative krav, bitter personfnidder og øget polarisering. Befolkningens tillid til de folkevalgte er i bund,
og grøfterne graves dybere og dybere. Det gælder især udlændingepolitik, EU og forholdet mellem land og

by."

Denne bog er Midtens manifest, skrevet af Martin Lidegaard, næstformand for den radikale folketingsgruppe.
Her giver han sit personlige bud på, hvor Midten kan findes lige nu – også der, hvor debatten er mest

uforsonlig.

Martin Lidegaard ser en verden af muligheder, men påberåber sig ikke sandheden. Han vil ikke
konfrontation, men insisterer på den politiske samtale. Han vil den midte, der kan bringe Danmark videre

Martin Lidegaard (f. 1966) er næstformand for den radikale folketingsgruppe, tidligere udenrigsminister og
tidligere klima-, energi-, og bygningsminister. Han er født og opvokset på Krogerup Højskole og uddannet
cand. comm. fra RUC. Han har før og under sit politiske virke været rådgiver og informationschef i det
private erhvervsliv, vicegeneralsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke og medstifter og første formand for

Danmarks grønne tænketank CONCITO.

 

"I Danmark har vi skabt et af verdens bedste samfund. Det hviler på
et fundament af frihed, lighed og tillid, og det bygger på en helt

særlig politisk tradition for at mødes på Midten. Vi taler sammen, og
vi lytter til hinanden. Som regel. Men i øjeblikket overdøves

samtalen af ultimative krav, bitter personfnidder og øget polarisering.
Befolkningens tillid til de folkevalgte er i bund, og grøfterne graves

dybere og dybere. Det gælder især udlændingepolitik, EU og
forholdet mellem land og by."

Denne bog er Midtens manifest, skrevet af Martin Lidegaard,
næstformand for den radikale folketingsgruppe. Her giver han sit
personlige bud på, hvor Midten kan findes lige nu – også der, hvor

debatten er mest uforsonlig.

Martin Lidegaard ser en verden af muligheder, men påberåber sig
ikke sandheden. Han vil ikke konfrontation, men insisterer på den



politiske samtale. Han vil den midte, der kan bringe Danmark videre

Martin Lidegaard (f. 1966) er næstformand for den radikale
folketingsgruppe, tidligere udenrigsminister og tidligere klima-,

energi-, og bygningsminister. Han er født og opvokset på Krogerup
Højskole og uddannet cand. comm. fra RUC. Han har før og under
sit politiske virke været rådgiver og informationschef i det private
erhvervsliv, vicegeneralsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke og
medstifter og første formand for Danmarks grønne tænketank

CONCITO.
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