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Eva Kjer Hansen og hendes særlige rådgiver Morten Flindt har skrevet en debatbog, der går helt tæt på

folkestyrets dårligdomme.

Folketinget, den lovgivende magt, er ganske enkelt kommet under pres. Der har i mange år ikke været
investeret i at modernisere en af landets vigtigste institutioner, og forfatterne viser med fakta og eksempler,
hvordan Folketinget blandt andet halter bagefter den udøvende magt, ministerierne. Det pres på folkestyret

smitter også af på befolkningens syn på politikerne, som til stadighed rammer bunden i alle
troværdighedsmålinger.

Men i stedet for at bortforklare folkestyrets krise kigger de to forfattere indad og leverer en veloplagt opsang
til et Folketing, der lefler for mediedagsordenen, glemmer at understøtte det samarbejdende folkestyre og

mister den indflydelse, som Folketinget burde have.

Det forsømte Folketing - en opsang til folkestyret er et must-read for politiske interesserede, men den saglige
og bredt formidlede gennemgang af folkestyrets arbejde er samtidig så gedigen folkeoplysning, at alle

borgere med stemmeret burde læse bogen.
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