Anna Lindh : och det nya Europa
ISBN:

9789186743024

Författare:

Mats Engström

Förlag:

Premiss

Antal sidor:

316

Upplaga:

1

Kategori:

Samhälle & politik

Utgivningsdatum:

2011-08-29

Anna Lindh : och det nya Europa.pdf
Anna Lindh : och det nya Europa.epub

År 2011har det gått tio år sedan Anna Lindh var ordförande för EU:s utrikesministrar och åtta år sedan
överfallet på varuhuset NK. Under åren därefter har många böcker och artiklar skrivits om henne. Ändå finns
mycket kvar att berätta menar hennes mångårige medarbetare Mats Engström. Anna Lindh beklagade ibland
att Olof Palmes arbete diskuterades alltför lite i sorgen efter hans död. Ibland riskerar även hennes politiska
gärning att skymmas av alla de känslor som mordet och dess efterdyningar skapade. Med den här boken vill
Mats Engström fördjupa bilden av Europapolitikern Anna Lindh och förhoppningsvis bidra till en fortsatt
diskussion om hennes politiska gärning och om Sveriges roll i det europeiska samarbetet. Vilken betydelse
hade Anna Lindh för Europapolitiken? Hur tänkte hon om Sverige och EU? Vad betyder hennes arbete i dag?
Mats Engström arbetade nära Anna Lindh i sju år. Han är lournalist och har sysslat med Europafrågor sedan
slutet av 1980-talet.
Besöks- och leveransadress Laboratoriegatan 4 115 27 Stockholm Öppna : Namn: Värd-högsk. Sveriges
advokatsamfund. Ecoprofile är ett diskussionsforum om hållbar livsstil och konsumtion. Nya Testamentet,
andra upplagan av Reformationsbibeln 2016, är nu tryckt och klar för leverans. , SEI Programmen uppdateras
löpande, vi ser fram emot totalt 30-talet konserter under årets Musik vid Siljan. Det är bra att ni säger är
anti-rasister och låter ju bra. Valspråk: Gör vad du vill skall vara Lagens hela; Den sökande skall
rekommenderas av 2 faddrar, vara 18 år, tro på en allmän gud och vara av gott rykte. Senast uppdaterad
2018-05-04.

Senast uppdaterad 2018-05-04. Valspråk: Gör vad du vill skall vara Lagens hela; Den sökande skall
rekommenderas av 2 faddrar, vara 18 år, tro på en allmän gud och vara av gott rykte. Historieprofessor Dick
Harrison har för Populär. Ecoprofile är ett diskussionsforum om hållbar livsstil och konsumtion. Mord och
dråp var fortfarande den vanligaste anledningen till att bli dömd till döden. Postadress Sveriges
advokatsamfund Box 27321 102 54 Stockholm. Reformationsbibeln, andra upplagan 2016, är tryckt i två
olika. Historieprofessor Dick Harrison har för Populär. Historieprofessor Dick Harrison har för Populär.
Postadress Sveriges advokatsamfund Box 27321 102 54 Stockholm.

