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68 + 50 = 2018 Jes Vestergaard Hent PDF De drømte stort i 1968. De ville have mere demokrati, de ville have
reel ytringsfrihed, de ville have ligestilling mellem mænd og kvinder, de ville have seksuel frihed, de ville

have en mere rimelig indkomstfordeling, de ville ..., de ville ...
Og det lykkedes for dem!

Men 50 år senere opdager 68-erne pludselig, at det de havde opnået ikke var selvfølgeligheder. Demokratiet
var i opløsning, ytringsfriheden truet og indkomstfordelingen var mere skæv end længe. Hvad kunne de gøre?

Sætte gang i et senioroprør, støtte op om et nyt ungdomsoprør eller koncentrere sig om de nye serier på
Netflix? Kim Petersen besluttede sig til at gøre noget. Hans vagt var ved at være slut, men kunne han stadig

nå at "do his bit"? Hvad skulle den bestå i? Politik, aktivisme, projekter?
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