
Halvvägs
Ladda ner boken PDF

Fredrik Reinfeldt
Halvvägs Fredrik Reinfeldt boken PDF

 

»Den 17 september 2006. Jag sitter ensam med två tal framför mig.
Valrörelsen är över, vallokalerna har stängt och runt om i landet

räknas röster. Det är jämnt. Hela mitt politiska liv passerar för mitt
inre. Alla mina drömmar och alla mina planer, men också vetskapen
om att allt är minuter från att förändras. Halvvägs är min berättelse
om hur jag hamnade här och vad som hände därefter.« Hur blir man
statsminister? Från elevrådet till Rosenbad, från MUF till Bryssel ?
Halvvägs är Fredrik Reinfeldts egen berättelse om tjugofem år i
svensk och internationell politik. Reinfeldt skriver om en ung

samhällsintresserad man som strax efter sin 40-årsdag blev Sveriges
statsminister. Han skildrar sin uppväxt i förorter till Stockholm och

sin väg in i politiken. Han beskriver konflikterna i
ungdomsförbundet och tiden ute i kylan, hur han tillsammans med
Anders Borg ändrade sitt partis politik och lade grunden för Nya

Moderaterna, och hur han därefter tog initiativ till Alliansen. Fredrik
Reinfeldt vann två val och var statsminister i åtta år, och under hans

tid uppmärksammades Sverige internationellt för sitt höga
reformtempo och för regeringens sätt att hantera den svåra

finanskrisen. Han berättar här om tiden som toppolitiker både i
Sverige och i världen, om människor han mött och arbetat med, om
makt och svåra avgöranden, men boken ger också unik insyn i hur
vardagen kan se ut för en svensk statsminister. Fredrik Reinfeldt var
Sveriges statsminister under två mandatperioder och skaparen av
Nya Moderaterna. Han var partiordförande i elva år och har varit
aktiv i svensk och internationell politik i över ett kvarts sekel. Nu,
precis efter att han fyllt femtio, skriver han om sina år i politiken.
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