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optimistisk tro på, at fremtiden bliver bedre. Men kun hvis politikerne træffer de rigtige – og store! –

beslutninger. Når meget arbejde – også det intellektuelle – bliver overtaget af maskiner, får mennesker mere
tid til nærhed og omsorg. Bogen er også et opråb og et politisk manifest. De positive konsekvenser af den

moderne teknologi opstår nemlig ikke uden de ansvarlige politikeres indgriben. De politiske handlinger skal
op i et tempo, der modsvarer den teknologiske udviklings. Det handler om omfordeling, både af penge,
indflydelse og ejerskab. Fremtidens løsninger kan vi blandt andet finde ved nytænke nogle af fortidens
succeser, fra andels- og fagbevægelse til overskudsdeling og folkeoplysning. Ti bud med flere konkrete

løsninger, blandt andet til hvordan man kan indføre basisindkomst, regulere finanssektoren og skaffe mere fri
tid og grøn omstilling, afslutter bogen.
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