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Den slovenske poeten France Preseren uttrycker "all men free no more shall foes, but neighbours be"-"när alla
människor är fria är de inte längre fiender, utan grannar" Det kan summera författarens vision som han
presenterar i denna bok "Vårt Europa - en vision". Det handlar om den gemensamma berättelsen om
samhörighet som ger de europeiska nationerna möjlighet att stödja och hjälpa varandra.
Europa är en gemensam idé om samma värderingar och attityder. Vi består av varierande folkslag och
kulturer, byggt på ett samhälle rikt på regionala traditioner. Den nuvarande Europeiska unionen var
ursprungligen framför allt ett fredsprojekt. Efter två tunga och förödande världskrig drömde européerna om en
bestående fred på sin kontinent och samtidigt oroade de sig för ett nytt storkrig. Man ville aldrig mer uppleva
det som hände under andra världskriget. Skydd av mänskliga rättigheter är Europas själ och i hjärtat av den
europeiska identiteten. Vi är summan av vår historia såväl som vi är summan av våra val och vi är det ansvar
vi väljer att ta genom att ständigt ifrågasätta. Det kräver en del av den enskilde medborgaren och författaren
lyfter också detta som en av unionens största utmaningar inför framtiden. Det är enbart om vi väljer att arbeta
tillsammans med våra grannar som vi har stora möjligheter att lyckas möta de utmaningar vi nu står inför. Gör
vi detta söker vi oss gradvis fram till det centrum där inga svar är självklara, men där kanske en eller annan
stjärna blinkar till i asfalten. Maria Lindelöf Ombudsman för Kristdemokraterna i Västmanland och Politisk
sekreterare i Västerås Stad.

3 Vision i Sverige skall tillverka och leverera energieffektiva, kostnadseffektiva byggelement i trä till
permanenthus, fritidshus och offentliga byggnader. One. Hela Sveriges tillväxt är beroende av Stockholms
tillväxt. Hondas vision är att producera fler hybrid- och elbilar så de dominerar den Europeiska marknaden
vid 2025. DAGEN ”Sekulariseringen håller på att omvandla Europa i grunden. com (B-one) etablerades 2002
i Danmark och är idag en av de ledande aktörerna i Europa vad. Framtiden är här. Rekommendationer: Lars
Enarson har gett en klar och tydlig trumpetsignal och upprop till Kristi kropp i Sverige. Här hittar du
information om klimatet – igår, idag och imorgon – och kan ta del av SMHIs statistik, scenariotjänster och
öppna data. Varför investera i Lannebo Europa Småbolag. Vi kallar detta för vår Electric. Svenska Ipswich
Town FC Fans, allt för dig som är Ipswichsupporter i Sverige. Helpman är sedan starten år 2000 en av de
ledande aktörerna i Sverige när det gäller bemanning inom byggbranschen. Det så saknas kvinnor i samhällets
toppskikt, löner i kvinnokodade yrken är lägre, pensionerna räcker inte till, mäns ansvar som föräldrar.
Grönsaker, bär och blommor på Söderslätt Under vår och sommar odlar vi olika sorters grönsaker, bär,
potatis och snittblommor. Varför investera i Lannebo Europa Småbolag. 3 Vision i Sverige skall tillverka och
leverera energieffektiva, kostnadseffektiva byggelement i trä till permanenthus, fritidshus och offentliga
byggnader. Helpman är sedan starten år 2000 en av de ledande aktörerna i Sverige när det gäller bemanning
inom byggbranschen.

