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Kennedy, Vietnamkrigen og studenteroprøret i Paris var blandt nogle af de begivenheder, der vakte den unge
Søren Søndergaard politisk, og som har lagt grunden for hans livslange både disciplinerede og passionerede
liv som ´professionel revolutionær´ på den danske venstrefløj. Her er hele historien om Søren Søndergaards

rejse fra ung svejser på B&W-værftet og trotskist i Socialistisk Arbejderparti over den historiske og
vanskelige samling af den fragmenterede venstrefløj i Enhedslisten for 25 år siden - som Søren Søndergaard
var en af hovedkræfterne bag - til hans mange år i Bruxelles og genvalget til Folketinget i 2015. Søren
Søndergaard - professionel revolutionær er en politisk biografi. Men det er også et stykke levendegjort
politisk samtidshistorie for alle, der interesserer sig for dansk politik - og ikke mindst for den danske

venstrefløj før og nu.

Kim Kristensen (f. 1965) er politisk journalist ved Informations Christiansborg-redaktion og medforfatter til
bogen Bare kald mig Lene - portræt af en politiker (2009).
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