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Reformerne der ændrede Tyskland Poul Scheuer Hent PDF Poul Scheuer fortæller her historien om Tysklands
vej fra at være ”Europas syge mand” til at blive ”Europas stærke kvinde”.

Da Tyskland i slutningen af 1990’erne befandt sig i massiv økonomisk krise, tog den daværende tyske
kansler, Gerhard Schröder,

konsekvensen og gennemførte de mest omfattende reformer, efterkrigstidens Europa har set. Især de såkaldte
Hartz-reformer

blev verdenskendte, og de er stadig genstand for hede diskussioner.

Et årti efter reformerne er Tysklands økonomiske image vendt på hovedet. Landet er kommet igennem den
globale økonomiske krise stort set uden skrammer – endda med en stærkere økonomi end før.

Hvad er hemmeligheden? Skyldes det Hartz-reformerne? Indførelsen af euroen? Eller noget helt andet? Og
skal vi se Tysklands

reformpolitik som et forbillede eller et skræmmeeksempel? Vi hører om det tyske politiske landskabs
udvikling og ikke mindst om

de reformer, der kostede Schröder hans politiske karriere og banede vejen for Tysklands første kvindelige
kansler.

 

Poul Scheuer fortæller her historien om Tysklands vej fra at være
”Europas syge mand” til at blive ”Europas stærke kvinde”.

Da Tyskland i slutningen af 1990’erne befandt sig i massiv
økonomisk krise, tog den daværende tyske kansler, Gerhard

Schröder,

konsekvensen og gennemførte de mest omfattende reformer,
efterkrigstidens Europa har set. Især de såkaldte Hartz-reformer

blev verdenskendte, og de er stadig genstand for hede diskussioner.

Et årti efter reformerne er Tysklands økonomiske image vendt på
hovedet. Landet er kommet igennem den globale økonomiske krise
stort set uden skrammer – endda med en stærkere økonomi end før.

Hvad er hemmeligheden? Skyldes det Hartz-reformerne? Indførelsen
af euroen? Eller noget helt andet? Og skal vi se Tysklands

reformpolitik som et forbillede eller et skræmmeeksempel? Vi hører
om det tyske politiske landskabs udvikling og ikke mindst om



de reformer, der kostede Schröder hans politiske karriere og banede
vejen for Tysklands første kvindelige kansler.
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