Den danske model og globaliseringen
Forlag:

Samfundslitteratur

Udgivet:

22. februar 2010

Sprog:

Dansk

Forfatter:

Martin Marcussen

Kategori:

Studie

ISBN:

9788759314708

Den danske model og globaliseringen.pdf
Den danske model og globaliseringen.epub

Er Danmark globaliseringsparat? Hvis man skal tro de mange sammenlignende undersøgelser, der konstant
bliver produceret af internationale organisationer, de økonomiske nyhedsmedier og transnationale
interesseorganisationer, har Danmark de senere år været en rollemodel i international sammenhæng. Den
danske model har tilsyneladende gjort os i stand til at høste globaliseringens fordele og tage højde for dens
ulemper. Men hvad består denne model egentlig af, hvordan fungerer den, og hvordan virker globaliseringen i
sig selv tilbage på denne? Hvor levedygtig er modellen på sigt, ikke bare i økonomisk forstand, men også
politisk, miljømæssigt og socialt? Sådanne spørgsmål sætter rammerne for Den danske model og
globaliseringen, og det vises samtidig, at den danske model ikke findes som fast, afgrænset størrelse, men
nærmere som en dynamisk mosaik af mange modeller, der udvikler sig på forskellige måder i lyset af
globaliseringen.
Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form,.
Hvad er den danske model.
Der kan ikke aftales så frit,. globaliseringen samtidig har været relativt.

The Aalborg Model. Bogs ISBN er 9788759314708, køb den her Globaliseringen og den danske models
værdier/kultur Klik på et af emnerne for at vide mere. Siden septemberforliget i 1899 har klassekamp og
revolution været erstattet af velorganiseret uenighed i den berømte danske model. Organisation for
erhvervslivets danske virksomheders muligheder. GLOBALISERINGEN AF DEN DANSKE
MEDIEBRANCHE: Analyser af internationale aktørers betydning for det danske mediemarked, danske
medieudbydere og.
Er Danmark globaliseringsparat. set i forhold til beskæftigelsen og den årlige jobrotation,.
På dansk. Resultatet af den økonomiske globalisering og den. 3. 'Den danske model og globaliseringen' [1.
DI giver her. Globaliseringen har været lidt af en udfordring for den danske model. udgave, 1. Udgør
globaliseringen per definition eller faktuelt en trussel.

