
L

Historie
     og samfundsfag

November 2007
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Ca. 80 sider i A-4 format med mange illustrationer, fotos,
oversigter, diagrammer, tabeller, kortskitser m.v.

Bogen rummer flg. kapitler:
• Det internationale system i amerikansk perspektiv
• The American Way of Life
• USA – for eller imod?
• NMD – et nyt Star Wars-projekt
• Udfordringen af den amerikanske dominans (FN, EU,

NATO, Kina, Rusland, Indien m.v.)
• Nye trusselsbilleder
• Energiressourcer – oliens betydning
• Miljøproblemer – drivhuseffekten og det ustyrlige

vejr
• Globaliseringens problematik

Hovedvægten i fremstillingen er lagt på en detaljeret
gennemgang af forskelle og ligheder i det amerikanske
samfund i sammenligning med de europæiske nationers
opbygning. Samtidig diskuteres styrker og svagheder i

den amerikanske hypermagts internationale position i begyndelsen af det 21. århundrede ... i militært, økonomisk,
ideologisk og kulturelt perspektiv. Europas og Kinas fremtidsudsigter analyseres og sammenlignes med USA's.
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Supertilbud!
Ved aftale om et foredrag/fællestime eller studie-/temadag

(se www.forlagetlee.dk/foredrag/index.htm) kan samtidig
bestilles et ubegrænset antal eksemplarer af udgivelsen

Finn Madsen: USA og verden til stykprisen kr. 39,-

Det er en betingelse for at opnå supertilbudets lave pris, at
aftale om foredrag og bogbestilling foretages samtidig.

Altså ingen "efterbestillinger", tak! (

Foredraget skal være afholdt senest 1. maj 2008. 
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Skal du med til USA i september 2008?

"USA I ET VALGÅR" - PRÆSIDENTVALGET 2008.
9 dage i New York og Washington. Vi forsøger at komme tæt på

republikanernes og demokraternes præsidentkandidater gennem deres
rådgivere, kampagneledere m.v. samt relevante politikere.
Tidspunkt: lørdag 30. august - søndag 7. september 2008.

Målet er at få et kvalificeret indtryk af de to præsidentkandidaters personlighed og politiske ståsted. At kunne
mødes med kandidaterne selv er desværre nok for meget at håbe på, men det vil blive forsøgt arrangeret. I det
tidlige efterår 2008 vil det alligevel være muligt at danne sig et ret præcist billede af forskelle og ligheder
mellem kandidaterne gennem samtaler og møder med deres rådgivere, kampagneledere, politikerkolleger,
politiske iagttagere, forskere m.v. 

En mere detaljeret planlægning af turens indhold kan ikke forventes før i det tidlige forår 2008. Måske
vælger vi også at aflægge besøg i Boston eller Philadelphia. Det afhænger af kandidaternes geografiske og
politiske tilhørsforhold. New York forekommer i skrivende stund (oktober 2007) oplagt at besøge, dels fordi
Hillary Clinton jo repræsenterer staten som senator og formentlig ender med at blive demokraternes kandidat,
og dels fordi mindst et af de store konventer forventes afholdt i byen. Washington og Kongressen er uomgæn-
gelige at inddrage i et valgår. Her vil det formentlig være muligt at aftale møde med tungtvejende repræsen-
tanter for det politiske forum, at overvære forelæsninger hos kompetente forskere og få en briefing om den
politiske situation på den danske ambassade i byen.
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