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Vi lever i en tid med store omvæltninger og stor usikkerhed. Teknologiske fremskridt har gjort os rigere end
nogensinde, men udviklingen er efterhånden så langt fremme, at store dele af arbejdsmarkedet kan erstattes af
automatiseret arbejdskraft i form af robotter. Men hvilken betydning vil det få for vores arbejdsliv, familie,
lykke og økonomi i fremtiden? Ingen partier hverken til højre eller venstre synes at have svaret. Vi har brug
for nye svar i en ny tid. Rutger Bregman er en ny generations talsmand og en outsider i politik og har ikke
part i verserende højre-venstre konflikter. Bregmans vision er hveken rød eller blå, men realistisk! Midlerne

er gratis penge til alle, en femten timers arbejdsuge og en verden uden grænser. 

 

Rutger Bregman (f. 1988) er hollandsk historiker og journalist og er tilknyttet det innovative journalistisk
kollektiv De Correspondent, hvorigennem Utopia for realister blev crowed funded og udgivet, først på

hollandsk og siden på engelsk.
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