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Mod vinden Erik Høgh-Sørensen Hent PDF Ved festlige lejligheder lyder mottoet om det europæiske
samarbejde, at nationalstaterne er ”forenet i mangfoldighed”. Desværre passer ordene ”forstenet i

enfoldighed” bedre på Danmarks rolle. Fronterne i den danske EU-debat har i årtier været trukket hårdt op –
uden at politikere, medier og befolkning har sikret afklaring.

Med en whistleblowers indsigt, en outsiders perspektiv og 25 års erfaring fra international politik og økonomi
fortæller tidligere Bruxelles-korrespondent Erik Høgh-Sørensen her om, hvad der skal til for at få afklaring.

Mod vinden er den første bog af sin slags i Danmark. Som en fast del af det internationale pressekorps skrev
Erik Høgh-Sørensen som Ritzaus faste korrespondent i Bruxelles op mod 10.000 nyhedsartikler, der blev

offentliggjort, helt eller delvist, i danske og udenlandske aviser, på web, radio og TV.

I bogen fremlægger han i samlet form sine mest underholdende anekdoter, portrætter og analyser fra et af
Europas magtcentre. Det sker med sprudlende fortællelyst, bidsk fandenivoldskhed og tankevækkende
fremtidsperspektiv. Med humor, præcision og overblik bringes læseren på tur i fortid og fremtid lige fra

Europas yderste provinser til de inderste beslutningsgemakker.

Det er beretningen om Danmark i Europa, om Europa i verden, om overfladiske medier, og om en flok
politikere, der hævder at varetage dansk suverænitet, velstand og konkurrenceevne. Det er EU indefra og

oplevet med et par kritiske øjne.
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