Den sivile sfære
Forfatter:

Jeffrey C. Alexander

Forlag:

Cappelen Damm

Serie:

Cappelens
skrifter

Originaltittel:

The Civil Sphere

Sprak:

Bokmål

Antall sider:

112

ISBN/EAN:

9788202443467

Kategori:

E-bøker

Utgivelsesar:

2015

upopulære

Den sivile sfære.pdf
Den sivile sfære.epub

I denne boka møtes de normative og empiriske vitenskapene, og de møtes på området for sivilsamfunnet. Vi
trenger et nytt begrep om sivilsamfunnet som en sivil sfære, en sfære av verdier og institusjoner som både
genererer en evne til sosial kritikk og demokratisk integrasjon, sier Alexander. En slik sfære er bygget på
solidaritet, på følelser for andre som vi ikke kjenner. Premisset for Den sivile sfære er at samfunn ikke styres
av makt alene og at de ikke er drevet frem av egeninteresse. Følelser for andre betyr noe. Solidaritet er mulig
fordi mennesker ikke bare er interessert i det som skjer her og nå, men også det ideelle, det transcendente, i det
de håper vil vare evig.
Den sivile sfære har et nyskrevet forord av Jeffrey C. Alexander og etterord skrevet av Håkon Larsen.
Fagbøker fra Norges største forlag.

Oslo er unik i norsk sammenheng. Ikke bare er den hovedstad, politisk maktsentrum og det nærmeste vi
kommer en. (Dagbladet): Startskuddet for Norges største russetreff, Landstreffet i Stavanger, gikk i går i
Kongeparken i Ålgård. Treffet, som samler omkring 13. En viktig forskjell mellom de to ideologier, ja kanskje
den aller viktigste, er ulike holdninger til endring.
I en samfunn der ikke minst teknologien driver stadig. Hva gjør vi? Klar tale. Vi er kjent for å gi ærlige svar.
Basert på relevant erfaring gir vi et raskt bilde av hvilken type bistand den eventuelle saken krever og. Et
nasjonalt folkeparti. Demokratenes stortingsvalgprogram for 2017–2021 presenterer vår politikk for å bygge
det Norge vi er glad i. Demokratene i Norge hadde. DinNettAvis, utenlandske og norske nyheter.
Trumponomics og nye eller gamle politiske strømninger? Kjell Gunnar Bleivik 8 desember 2016.

