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Partier i nye tider Christoffer Green-Pedersen Hent PDF "Partier i nye tider" er en samlet afhandling om
udviklingen af den politiske dagsordensfastsættelse i Danmark siden begyndelsen af 1980'erne. Forfatterens
udgangspunkt er, at dansk politik ikke længere lader sig forstå ud fra et klassepolitisk perspektiv, og hans

fokus er derfor spørgsmålet om, hvordan man så skal forstå dansk politik.

Bogen karakteriserer overordnet det komplicerende forhold mellem samfund og politik og diskuterer,
hvordan og hvorfor nogle emner er kommet højt på den partipolitiske dagsorden, mens andre undviger sig

opmærksomhed. Hvorfor er fx flygtninge og indvandrere blevet et centralt partipolitisk emne, når EU ikke er?
Kan man tale om, at de politiske partier har mistet deres centrale rolle i dansk politik? Og hvilken rolle spiller
medierne i politiske beslutningsprocesser? Svarene på disse spørgsmål er overraskende komplekse og kræver

afhandlingens detaljerede teoretisk og empirisk baserede undersøgelse af dansk politik og partipolitisk
dagsordensfastsættelse efter klassepolitikkens forsvinden.
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