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Å være for eller mot globalisering er en tilbakelagt problemstilling, mener den tidligere sjefsøkonomen for
Verdensbanken, Joseph Stiglitz, men vi må drive globaliseringen i ønskelig retning. Han hevder at overlatt til
seg selv skaper markedet rike land, men fattige mennesker.
Spillereglene er laget for å forfordele industrilandene. Reglene kan og bør endres, ifølge Stiglitz, som deler
oppfordringen fra World Social Forum "En annen verden er mulig". De konkrete temaene Stiglitz behandler er
rettferdig handel, patentregimer, globale ressurser, særlig energi, miljøspørsmål, de multinasjonale selskaper,
de fattige lands gjeldsbyrde, reformering av Global Reserve System og demokratisering.
Globalisering er ikke noe nytt. Det beskriver en prosess hvor verdens land og mennesker knytter tettere bånd
gjennom handel, politikk og kultur. Globalisering har blitt det mest populære begrepet for å forstå vår samtid.
Men hva betyr det egentlig? Og hvorfor har vi fått en politisk debatt for og mot. er det likestilling i Norge?
Nei, jeg vil ikke si det virker slik. Alt for ofte får vi høre om godt kvalifiserte mennesker som for eksempel
ikke får jobb på grunn. Samfunnsfag er en fellesbetegnelse for fag som sosiologi, statsvitenskap,
sosialantropologi, samfunnsgeografi og samfunnsøkonomi. Fra ulike faglige ståsteder. Ressentiment er i ferd
med å bre seg som en epidemi over dagens Europa. Fagstoff: Et resultat av sosialiseringen er at vi som
individer utvikler vår identitet. Vi må lære å tilpasse oss samfunnets krav gjennom oppdragelsen, men vi. I
dagligtalen bruker vi begrepene meninger, holdninger og verdier litt om hverandre, kanskje uten at vi tenker så
mye over hva som skiller dem fra hverandre. I denne modulen ser vi på ulike typer interessekonflikter. Vi
fokuserer på konflikter innad i organisasjonen (personalkonflikter) og konflikter som oppstår på. Hvert fjerde

år velger vi representanter til vår folkevalgte forsamling, Stortinget. Stortinget er det styringsorganet som har
den lovgivende og bevilgende makten.
Omgivelser og organisasjoner i endring 1. Innledning og problemstilling Rundt oss foregår det alltid endring.
Det kan være i nærområdet, politikken, familien eller

