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Hvad er grænseland? Hans Stengaard Jessen Hent PDF Ingen kan løse alle problemer, men hvis alle lader 5
og 7 være lige, går alting i selvsving. De voldsomme forandringer siden årtusindskiftet har påvirket os – ikke
mindst har de færre fødsler, aldringen, indvandringen, EU’s ageren, sikring af mindretallene, udflagningen

samt centraliseringen indenfor erhverv og offentlig administration påvirket os dramatisk. Vi kan nå frem til, at
alt er blevet forkert, eller vi kan nå til den konklusion, at noget er blevet bedre – meget kan forbedres dog
ikke "over night". Det tager længere tid. Udkants Danmark, dobbeltskiltning i Sønderjylland, omdannelse af

Kristendemokraterne til en lobbyorganisation, samt en sikring af, at Venstre ikke går op i sømmene,
prioriteres højt. Det betyder, at grænseland ikke kun er et spørgsmål om fysiske grænser mellem nationer, men
også om interne grænser. Hvis vi ikke gør noget, er der stor risiko for brøndforgiftning med det omskrevne

citat af Bismarck. Det må vi så gøre.

 

Ingen kan løse alle problemer, men hvis alle lader 5 og 7 være lige,
går alting i selvsving. De voldsomme forandringer siden

årtusindskiftet har påvirket os – ikke mindst har de færre fødsler,
aldringen, indvandringen, EU’s ageren, sikring af mindretallene,
udflagningen samt centraliseringen indenfor erhverv og offentlig
administration påvirket os dramatisk. Vi kan nå frem til, at alt er
blevet forkert, eller vi kan nå til den konklusion, at noget er blevet
bedre – meget kan forbedres dog ikke "over night". Det tager

længere tid. Udkants Danmark, dobbeltskiltning i Sønderjylland,
omdannelse af Kristendemokraterne til en lobbyorganisation, samt en
sikring af, at Venstre ikke går op i sømmene, prioriteres højt. Det
betyder, at grænseland ikke kun er et spørgsmål om fysiske grænser
mellem nationer, men også om interne grænser. Hvis vi ikke gør

noget, er der stor risiko for brøndforgiftning med det omskrevne citat
af Bismarck. Det må vi så gøre.
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