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Politik og samfund i forandring Jørgen Goul Andersen Hent PDF Forlaget skriver: Politik og samfund skal ses
i sammenhæng. Det er et centralt tema i Jørgen Goul Andersens bog, der nu præsenteres i en

gennemrevideret og ajourført udgave i to bind.

Bind 1 fokuserer på samfundsudviklingen, der belyses teoretisk og empirisk. Debatten om modernitet eller
postmodernitet tages op i sammenhæng med en karakteristik af globaliseringen og de internationale

ændringer. De politiske konflikter og værdier ligger i naturlig forlængelse heraf.

Kapitlet om ideologier er gennemrevideret. Det samme gælder det konkrete hovedtema i bind 1
´Velfærdsstaten under omstilling´

Om den tidligere udgave skrev pressen:
»Gnistrende bog om politik. Forfatteren vil på een gang henvende sig til politisk interesserede, studerende og

til andre forskere. Det betagende er, det er faktisk lykkedes.«
- Birgitte Bollmann, Weekendavisen

»...sprængfyldt af tankevækkende iagttagelser og skarpsindige analyser og masser af relevant
baggrundsinformation om dansk politik.«
- Erik Meier Carlsen, Det Fri Aktuelt
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