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Præsidenten har ordet Hent PDF Forlaget skriver: Når verdens mægtigste mand tiltræder sit embede, er det
tradition, at han i en tale til det amerikanske folk udtrykker sine politiske visioner og sætter dagsordenen for

de følgende fire år.
Det er her Franklin D. Roosevelt under depressionen forsøger at imødegå finansiel panik med ordene: »Det
eneste, vi har at frygte, er frygten selv«, og det er her, John F. Kennedy opfordrer sine landsmæd til at gøre en
ekstra indsats under den kolde krig med ordene: »Spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig - spørg, hvad du

kan gøre for dit land«.
Denne bog samler alle den nyere tids tiltrædelsestaler og lægger dermed et unikt snit gennem Amerikas
historie fra depressionen og frem og giver et indblik i, hvad der valgperiode for valgperiode har optaget

befolkningen og den politiske scene.
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