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Som Ritzaus korrespondent i Bruxelles var Erik Høgh-Sørensen den første journalist, der med navngiven
kilde kunne afsløre Anders Fogh Rasmussens ambitioner om at få et europæisk topjob. Dette og andre forløb

gennemgås i bogen Mod vinden - Danmarks plads i Europa, der afdækker, hvordan Foghs personlige
ambition fik varig betydning for danskernes rolle i Europa.

Bogen giver også et førstehånds-indblik i, hvordan svært forståelige traktater i sidste ende påvirker alle
danskeres hverdag inden for felter som konkurrenceret, udenrigspolitik, forbrugerbeskyttelse, landbrug og
fiskeri. De danske EU-forbeholds rolle i dagligdagen analyseres, og bogen kaster nyt og overraskende lys på

Muhammedkrisens forløb.

Erik Høgh-Sørensen har lavet langt over 7.000 artikler og radioindslag om EU, der blev læst og hørt over hele
landet. Han er kritisk over for de danske mediers lemfældige og tendentiøse dækning af EU.
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