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Globalisering Zygmunt Bauman Hent PDF Forlaget skriver: Globalisering er på alles læber, et modeord
næsten med status af trylleformular, der kan åbne samtlige porte til nutidens og fremtidens mysterier. Men
som alle modeord også med en tendens til selv at blive mindre og mindre præcist, desto flere områder det
foregiver at belyse. Derfor er det vigtigt - som Zygmunt Bauman gør med sin bog - at sprede noget af den

tåge der omgiver udtrykket og begrebet ´globalisering´ bl.a. ved at afdække de sociale rødder og
menneskelige konsekvenser af globaliseringsprocessen og vise, at der ligger betydeligt mere i fænomenet end

man umiddelbart kan se. Globalisering er således ikke udelukkende en proces, hvor kapital, handel og
information flyder frit over samtlige kontinenter, og hvor mennesker kan rejse, hvorhen de vil. Det der for

nogle forholdsvis få - en global og eksterritorial elite - betyder en grænseoverskridende frihed, kan for mange
andre blive en påtvunget, men uafværgelig fastlåsning såvel geografisk som økonomisk - med alt hvad det

kan føre med sig.
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