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Først lærer vi økonomerne at kende … så tager vi økonomien tilbage Jørgen Steen Nielsen Hent PDF "Vi
lever i en økonomi, som vi ikke længere forstår, som vi ikke længere bestemmer over, og som ikke længere

virker og er bæredygtig. Sådan kan det ikke blive ved at gå. Og sådan behøver det ikke at være. Hvis
økonomien bliver genstand for demokratisk forvaltning, er det muligt at undgå forværrede kriser, konflikter
og sammenbrud. Hvis mennesker har indsigt i økonomiens spilleregler og samtidig adgang til at påvirke de
økonomiske processer og strukturer, kan det hindres, at snævre og kortsynede interesser driver udviklingen
endnu mere på afveje. Det handler om at tage økonomien tilbage. Om igen at gøre det muligt for almindelige

mennesker at forstå, hvad det handler om.

Jørgen Steen Nielsen i bogens indledning

Først lærer vi Økonomerne at kende, så tager vi økonomien tilbage tegner 30 portrætter af den økonomiske
videnskabs mest indflydelsesrige og interessante tænkere samt introducerer til økonomiens nøglebegreber.

 

"Vi lever i en økonomi, som vi ikke længere forstår, som vi ikke
længere bestemmer over, og som ikke længere virker og er

bæredygtig. Sådan kan det ikke blive ved at gå. Og sådan behøver
det ikke at være. Hvis økonomien bliver genstand for demokratisk
forvaltning, er det muligt at undgå forværrede kriser, konflikter og
sammenbrud. Hvis mennesker har indsigt i økonomiens spilleregler

og samtidig adgang til at påvirke de økonomiske processer og
strukturer, kan det hindres, at snævre og kortsynede interesser driver

udviklingen endnu mere på afveje. Det handler om at tage
økonomien tilbage. Om igen at gøre det muligt for almindelige

mennesker at forstå, hvad det handler om.

Jørgen Steen Nielsen i bogens indledning

Først lærer vi Økonomerne at kende, så tager vi økonomien tilbage
tegner 30 portrætter af den økonomiske videnskabs mest

indflydelsesrige og interessante tænkere samt introducerer til
økonomiens nøglebegreber.
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