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Europa - Fra Romulus til Brexit plus Hans Stengaard Jessen Hent PDF Forlaget skriver: Europa er og bliver
vort kontinent, og selv om det har fejl og mangler samt en broget fortid, er det vor forudsætning. Derfor har
forfatteren taget sig på at skrive en krønike, der strækker sig helt fra Romulus’ kongedømme i Rom tid til
vore dages europæiske samarbejde, som vi kender det for derigennem at trække en regulær udviklingslinje.

Derudover indeholder bogen idéer til forbedring af samarbejdet i funktionsmæssig henseende på centrale
områder som Det Europæiske Råd, Parlamentet, Domstolen og Mindretallene.

Formålet med denne bog er med afsæt i tidligere tiders udfordringer at søge en bedre forståelse for nutidens
situation. For nok var forholdende dengang forskellige fra nu, men vi kan lære noget af, hvorledes nogle

løsninger lykkedes og andre gik helt forkert.

For noget må der gøres, hvis vort stolte Europa ikke skal smuldre væk - og det er muligt!
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