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BESKRIVNING

Globaliseringsmyten heter Johan Ehrenbergs mest sålda bok om ekonomi, politik och makt. I spännande
reportage från Paris till Norrköping diskuterar han det som kallas "en ny värld". Följ med till Disneyworld
och se hur den globala världsekonomin snurrar allt fortare i en karusell som varken leder framåt eller
bakåt. Se hur det svenska företaget Ericsson hotar regering och anställda med falska argument om hot och
konkurrens. Se hur kommuner och fackföreningar börja dansa börsdansen, se din pension bli en del i ett
spekulationskapital jorden runt. Och hör politiker som säger att de är maktlösa inför det som sker. Men
världen är inte ny, den har alltid varit global. Det är dags att granska en modern myt. Globaliseringsmyten.
"Johan Ehrenberg bidrar till att slå hål på det offentliga medialjuget i samhällsfrågor." (AB) "Stilsäkra
sarkasmer, en obetvinglig optimistisk grundhållning." (GT) "Med en energi som bara kan uppmanas av en
engagerad folkbildare." (GP)
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Är det dags att uppdatera "Globaliseringsmyten?" | ETC

Ankarloo inleder menar att nyliberalismen allt mindre är en ideologi och alltmer "ett socialt faktum", och
om den överhuvudtaget kan kritiseras så är det ...

Globaliseringsmyten: Eller, Hurusom kapitalet skulle ... - amazon.com

Att lägga till mycket erfarenhet och kunskap. Här kan du få PDF Globaliseringsmyten ePub specialbok för
dig. På denna webbplats finns böcker i PDF-format ...

Daniel Ankarloo, fil dr i ekonomisk historia, lektor i socialt arbete ...

Globaliseringsmyten . Hur globaliserad är egentligen världen i dag? Överraskande lite, menar många. Av
figur 1 framgår att vi sällan har kontakt med människor ...
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