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blevet mindre kontrollabel. Men den er også blevet bedre – meget bedre. Jeg hører ikke til dem, der ”synger
lange bange sange” og forventer undergang for den vestlige verden, bare fordi andre lande i dag fylder lidt
mere på den globale scene. Jeg er fortrøstningsfuld. Det er ikke nødvendigvis den stærkeste, men den mest

tilpasningsduelige, der overlever i fremtiden. Derfor handler det om, at vi bliver bedre til netop det: at tilpasse
vore institutioner, både internationalt og nationalt. Derfor er jeg optimist på verdens – og på det liberale

demokratis – og på Danmarks vegne. Udfordringerne er store. Og i denne lille bog vil jeg give mit bud på de
udfordringer, der bekymrer mig mest – og hvordan jeg foreslår dem løst.
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