FRAMTIDEN LIGGER I REGIONERNA
HANS WALLMARK

De röd-gula fanorna syns vaja på den skånska slätten och i skolorna börjar krav resas på att tiden under
danskt styre och hur försvenskningsprocessens terror mot lokalbefolkningen ska beskrivas mer rättvist.
Det lurar en förtroendekris runt hörnet om inte den politiska makten inser kraften i det lokala och regionala.
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