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Revolution Emmanuel Macron Hent PDF Højrefløjen kalder ham ‘skabssocialist‘ og venstrefløjen kalder ham
‘liberalist‘. Men med Revolution hæver Emmanuel Macron sig over fløjkampene og lancerer en revolution af

det politiske system og det europæiske projekt. Macron vil det, han kalder ‘den dobbelte frygt‘

til livs – den højrenationale frygt for det fremmede og alle andres frygt for de højrenationale.

Revolution er Macrons personlige og politiske vision for

et politisk projekt, der kan revitalisere den franske oplysningstradition i et progressivt svar på de
nationalistiske og populistiske strømninger i Europa. Den er også et bud på en ny vej for et samlet, moralsk

genoprejst Europa.

Om forfatteren

Før han stiftede bevægelsen En Marche!

og blev partiuafhængig kandidat til den

franske præsidentpost, har Emmanuel

Macron (f. 1977) været både økonomi

minister, embedsmand og ansat i den

private investeringsbank Rothchilds.

Han er født i provinsen men er uddannet

i filosofi, økonomi og jura på de franske

eliteskoler i Paris, hvor han som stude rende bl.a. var assistent for filosoffen

Paul Ricœur.

Emmanuel Macron har skrevet en bog,

som er det åbne samfunds stærkeste svar på Trump, Brexit

og Le Pen (…) Bogen er tanker udfoldet af en filosof,

analyser lavet af en mand med indsigt og en historie om

en mand, der vil være præsident, skrevet af en skønånd,

som kan fortælle en historie.
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