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Västmodell i kris – kampen om idéer i politiken
1

Hur skiljer sig realistens och utopistens värld från varandra i synen på idéer som grund för politiken?

2

Vad menas med att terrorattackerna mot USA den 11 september 2000 blev en ”webersk växel” som
lades om i relation till det utopistiska 1990-talet?

3

Beskriv den historiska utvecklingen av tankefiguren ”väst och öst” och hur innebörden av det har varierat. Diskutera kring varför dikotomin är så värdeladdad. Hur definieras Europa? Motivera ditt svar.

4

Beskriv John Lockes inflytande över upplysningen. Hur kom hans idéer till politiska uttryck?

5

Diskutera utifrån Piketty: Har den liberala modellen slagit över i ett privilegiesystem?

6

Gandhi tillfrågades och svarade vad han ansåg om den västerländska civilisationen: ”den vore nog en
god idé”. Hur tolkar du svaret?

7

På vilket sätt skulle det kommunitaristiska perspektivet kunna vara en väg framåt, enligt Flahault?

8

På vilka vis ”…knakar den konstitutionella demokrati som i hundra år varit den politiska ramen för västerlandets samhällen…”? Ge några olika exempel.

9

Efter att ha läst detta nummer av Världspolitikens Dagsfrågor, vilka idéer tycker du är viktiga för att utforma framtidens politik och samhällen? ?
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Världspolitikens Dagsfrågor ger på ett lättillgängligt sätt fördjupning, förståelse och bakgrund till
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