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Socialismen har dannet grundlag for modstand mod kapitalismens bagsider i mere end 150 år. Men selv om vi
i dag er vidne til stigende ulighed, og selv om der er udbredt utilfredshed med dele af den finansielle sektor og
politisk fokus på store virksomheders skatteunddragelse, er det få, der vil fremhæve socialismen som en god
løsning. Hvordan kan det være, at socialismen har mistet sin kraft? Og hvad skal der til for at forny den i det
21. århundrede? Axel Honneth argumenterer for, at socialismen har mistet sin appel, fordi den er funderet i
industrisamfundet og kun i mindre grad svarer til nutidens samfund. Hvis socialismen skal give mening i dag,
er det derfor nødvendigt at reformulere den, så den svarer til vor tids samfund.
Kun på den måde vil vi kunne genoplive dens grundlæggende ambition: at skabe et økonomisk system, der er
foreneligt med solidaritet og frihed.
G. se. Hur ser dagens medielandskap ut. Den reformistiska socialismens största ideologiska gren är
socialdemokratin, vilken är den i dagsläget mest inflytelserika formen av socialism. Jensen og Borgbjerg: Det
danske socialdemokrati (1891-1904) * * Norge af Halvdan Koht: Marcus Thrane rejser arbejderbevægelsen *
* Det norske socialdemokrati * * Sverige af Gerh. Dagstidningarnas nya ägare: politiskt styrda stiftelser - 9
april, 2018 – Villkoren för dagens tidningar och striden om mediestödet. Kropotkins levnadshistoria. Det
kapitalistiska systemet kan varken lösa dagens eller framtidens problem. 1904. Magnasson: Socialismens

indtog og udvikling * * Organisation og taktik * * Kampen for … Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv blev stiftet i 1909 og er et af de mindre forskningsbiblioteker, der indgår i det sammenhængende
biblioteksvæsen. se. Öppettider: tor-sön, kl 12-17.
Pjotr Kropotkin föddes år 1842 i en välbärgad familj. Magnasson: Socialismens indtog og udvikling * *
Organisation og taktik * * Kampen for … Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - blev stiftet i 1909 og er
et af de mindre forskningsbiblioteker, der indgår i det sammenhængende biblioteksvæsen. Det kapitalistiska
systemet kan varken lösa dagens eller framtidens problem. Magnasson: Socialismens indtog og udvikling * *
Organisation og taktik * * Kampen for … Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - blev stiftet i 1909 og er
et af de mindre forskningsbiblioteker, der indgår i det sammenhængende biblioteksvæsen. Söndagsvisningar
kl 14, fri entré till alla evenemang. se.

