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BESKRIVNING

Det svenska samhällskontraktet är under förändring. Men utan någon egentlig diskussion. Vi befinner oss,
inom en snar framtid, vid en punkt där vi måste välja väg, ett val där vi som samhälle måste hantera en rad
målkonflikter som blivit akuta. Utvecklingen är inte ny, den började egentligen för mer än 30 år sedan men
har forcerats på grund av de senaste årens okontrollerbara befolkningsökning. Vi hade, även utan
migrationen 2011-2015 hamnat i denna situation förr eller senare. De senaste årens migration har bara
forcerat behovet av att göra ett val för nästa generation. Nästa generation kommer inte som vi ta emot ett
bättre samhälle än de själva ärvde av sina föräldrar och farföräldrar. Väljer vi inte klokt, och under
kontrollerade former, riskerar vi lämna över ett samhälle med i allt väsentligt sämre förutsättningar till
våra barn och barnbarn än det vi fick. Syftet med "Efter Sverige - En bok om samhällskontrakt" är att dels
ge en bas för vad ett samhällskontrakt, eller socialt kontrakt, är. En historisk tillbakablick sedan två tusen
år där det blir klart att människan är ett socialt väsen som hela tiden måste förhålla sig till en större
gemenskap för sitt skydd och sin utveckling.Samhällskontraktet i sin svenska version ges även det ett
utrymme. Vad vi upplever vi har avtalat om och var vi egentligen står idag. Boken ger en bred bild av hur
Sverige mår idag. Vad som skiljer från det kontrakt vi upplever och vad som egentligen levereras av oss
till oss själva. Allt är inte siffror utan även hur vi börjat förhålla oss till varandra.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Sök efter platser: UPS - Sverige

Kyle Johnson, 29 blev den stora vinnaren i årets säsong av "Allt för Sverige". Den amerikanske läraren tog
hem segern efter en hård kamp med David ...

Sverige till VM-final i bandy efter ny utklassning - svt.se

Lösensummor för miljarder. Prinsen som var Saudiarabiens rikaste man fick betala 55 miljarder för sin
frihet. Hur mycket det kostade för Preem-miljardären ...

Sverige utslaget ur VM efter förlust mot Danmark | Aftonbladet

Så ska du träna efter en utmattning 4:28 Spela Åtta tabataövningar med Michael Angress Twitter om
Malou Efter tio. Laddar tweets ...
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EFTER SVERIGE

https://www.bo-fi.club/?p=EFTER%20SVERIGE&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=EFTER%20SVERIGE&ln=se
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