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Valgt Ritt Bjerregaard Hent PDF Valgt er andet, selvstændige bind af Ritt Bjerregaards erindringer, hvor hun
tager os med bag kulisserne i dansk politik op gennem 70’erne og frem til begyndelsen af 90’ere. Bogen er et

portræt af en af tidens mest populære og indflydelsesrige politikere, der havde sine meningers mod. Det
bragte hende i modvind blandt politikerkolleger og i medierne.

Vi møder den helt unge politiker, der bliver valgt til Folketinget i 1971 og kun to år senere bliver udnævnt til
undervisningsminister af Anker Jørgensen. ”Ankers pinup” stod der dagen efter på Ekstra Bladets spiseseddel

– og det var sigende for tiden. Kvinder måtte kæmpe en hård kamp for at blive taget alvorligt.

I bogen fortæller Ritt Bjerregaard om arbejdet i Folketinget, om de vigtigste sager – fx kampen om RUC, der
dengang var et yderst kontroversielt eksperiment, om Ritz-sagen, der endte med en ministerfyring, om en ny
folkeskolereform, om de berømte fodnoter, om arbejdet som minister og gruppeformand og meget mere. Vi
får også på tætteste hold en beskrivelse af Anker som politiker, af kaffeklubberne og strikkeklubben, af

venner og fjender – og ikke mindst historien om partifællen og vennen Inge Fischer Møller, der blev frosset
ud af partiets ledelse, hvilket fik katastrofale følger.

Bogen slutter med Ritts historie om den berømte lejlighed på Vesterbrogade, der blev afgørende for hendes
position i partiet, og for hendes forhold til Svend Auken og dermed optakten til det dramatiske

formandsopgør mellem Auken og Poul Nyrup Rasmussen.

Bogen rummer desuden passager om Ritts liv i dag, hvor kræften er tæt inde på livet. Undervejs i fortællingen
kommenterer hun den aktuelle udvikling i Danmark. Også Socialdemokratiet får ord med på vejen. Det parti,
som Ritt har brændt for, og som har været udgangspunkt for hendes mangeårige politiske arbejde, og som hun

fortsat er medlem af.
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