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Verdenssamfundet Ole Thyssen Hent PDF Forlaget skriver: Globalisering er et af de seneste årtiers mest
omdiskuterede emner. Men selv om vi har vænnet os til tanken om, at global integration er kommet for at

blive, står det klart, at der ikke er nogen fælles og entydig køreplan. Globaliseringen har ikke, som nogle har
forventet, gjort verden til et mere harmonisk sted. Verdenssamfundet rummer krig og konflikt i generøse

mængder.  

I Verdenssamfundet analyserer Ole Thyssen den globaliserede verden - ´verdenssamfundet´. Bogen sætter
fokus på tre ting. Først på den dynamik, som har skabt verdenssamfundet og dets ustyrlighed. Dernæst på
hvad det vil sige at leve i verdenssamfundet, når man uundgåeligt er bundet til sin krop og sit sted. Endelig
på statens og nationens rolle i verdenssamfundet. Thyssens pointe er her, at de seneste års spådomme om
nationalstatens død er forhastede. Nationalstaten er en sejlivet størrelse, som bidrager til at sikre lokal
identitet. Samtidig er staten garant for vigtige ydelser såsom orden, velfærd, politisk offentlighed og

demokrati. Og har man sagt ´stat´, har man også sagt ´nation´, fordi en verdensstat ikke er i sigte. Vor tids
nation er dog ikke 1800-tallets stærke nation, men en svag nation, som ikke kan isolere sig, men konkurrerer
med alle andre nationer og dermed forstærker globaliseringen. Verdenssamfundet er en enestående analyse af
vor tids globale verden. Bogen henvender sig til studerende på de samfundsvidenskabelige og humanistiske
universitetsuddannelser og andre videregående uddannelser samt til læsere, der ønsker en bedre forståelse af
den dynamik, der former verden af i dag. Ole Thyssen er professor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
ved CBS, Copenhagen Business School. Han har skrevet talrige bøger om bl.a. ledelse og kommunikation.
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