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Velfærd, ret og demokrati Peter Ussing Hent PDF I det postindustrielle samfund er velfærdsbegrebet og
velfærdspolitikken under pres, ikke bare af økonomiske grunde, men også af politiske. Den moderne

individualisme og den stigende globalisering kræver nye svar på spørgsmålet om fremtidens velfærdssamfund
set i lyset af en række problemer, som hvorledes vi får samfundet til at hænge bedre sammen, hvorledes vi

tackler den stigende ulighed i verden, og hvorledes vi udvikler demokratiet.
Velfærd, ret og demokrati rummer en række analyser af og refleksioner over ydre og indre velfærd,

vidensamfundet, sammenhængskræfterne i samfundet og den globale udfordring, herunder det moderne
marked, den stigende ulighed og behovet for reformer. Et særligt kapitel beskæftiger sig med

menneskerettigheder og retfærdighedsbegrebet, mens et andet ser på demokratiet som styreform og livsform
og slår til lyd for et retsdemokratisk samfund. Under synsvinklen 'indre velfærd' ser det afsluttende kapitel på

kulturerne i individualismens og globaliseringens tidsalder.
Bogen kan ses i sammenhæng med forfatterens to andre bøger, "I livets vold", 2002 og "Værdier og vilkår"

2014.
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