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Demokrati og demokratisering Svend-Erik Skaaning Hent PDF Forlaget skriver: Siden murens fald er der sket
en eksplosion i interessen for demokrati. Ikke alene er en lang række lande i større eller mindre grad blevet
demokratiske de seneste tyve år, der er også undstrakt enighed om, at demokratiet er den bedste styreform, og
at udemokratiske lande før eller siden vil indse det. Men hvad mener vi, når vi taler om demokrati? Hvordan
foregår demokratiseringsprocesser, og hvorfor bliver nogle lande demokratiske, mens andre har vanskeligt

ved det?  

Demokrati og demokratisering sætter fokus på demokratiet i såvel teoretisk som historisk forstand.
Bogen kulegraver begrebet demokrati og analyserer de seneste årtiers udbredelse af demokratiet og de mange
forskellige måder at forstå den på. Fokus er ikke mindst på den tidligere østblok, hvor demokratiet har fået
meget forskellig betydning - fra udpræget demokratisering i Østeuropa til stærkt udemokratiske tendenser i

Kaukasus. 

Bogen er oplagt for studerende på statskundskab og andre politologiske studier, men kan også læses af andre,
der ønsker et indblik i demokratiets mange sider.  

Jørgen Møller og Svend Erik Skaaning er begge ansat ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.    
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