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Obamas taler Barack Obama Hent PDF BARACK OBAMA inspirerede en hel nation, da han i 2007 trådte ind
i den amerikanske præsidentvalgkamp. Faktisk inspirerede han en hel verden med sit budskab om håb og
forandring i vanskelige tider, troen på fremtiden, troen på, at verden kan blive bedre. Med sit sjældne

oratoriske talent, hvis lige ikke er set siden Kennedy, greb han hele verden om hjertet. Denne bog samler tyve
af hans største taler fra hans to perioder som den frie verdens leder. Talerne giver et godt indblik i en særlig

amerikansk politisk kultur og den patos, hvormed den formidles. Samtidig viser den, hvem Obama i
eftertiden gerne vil ses i forlængelse af: de amerikanske forfatningsfædre. For Obama var ikke

samfundsomstyrter og revolutionær. Han så sin rolle som forvalter af en arv: den fortsatte og evige opgave
med at bringe USA stadigt tættere på den fuldkomne union, som den amerikanske forfatning fra 1787 stillede

det amerikanske folk i udsigt.

 

BARACK OBAMA inspirerede en hel nation, da han i 2007 trådte
ind i den amerikanske præsidentvalgkamp. Faktisk inspirerede han
en hel verden med sit budskab om håb og forandring i vanskelige

tider, troen på fremtiden, troen på, at verden kan blive bedre. Med sit
sjældne oratoriske talent, hvis lige ikke er set siden Kennedy, greb
han hele verden om hjertet. Denne bog samler tyve af hans største
taler fra hans to perioder som den frie verdens leder. Talerne giver et
godt indblik i en særlig amerikansk politisk kultur og den patos,
hvormed den formidles. Samtidig viser den, hvem Obama i
eftertiden gerne vil ses i forlængelse af: de amerikanske

forfatningsfædre. For Obama var ikke samfundsomstyrter og
revolutionær. Han så sin rolle som forvalter af en arv: den fortsatte

og evige opgave med at bringe USA stadigt tættere på den



fuldkomne union, som den amerikanske forfatning fra 1787 stillede
det amerikanske folk i udsigt.
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