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Kina - politik, økonomi og samfund er en ny og gennemrevideret udgave af bogen Kina - en grundbog i
politik og økonomi.

Udgivelsen beskriver Kinas historie og samfund og tager udgangspunkt i relevante politiske og økonomiske
teorier om konfucianisme, nationalisme, planøkonomi, markedsøkonomi, hierarkiske organisationer osv.

Udgivelsen kobler politiske, historiske og økonomiske betragtninger og er derfor oplagt til tværfaglige
projekter, som fx kunne tage udgangspunkt i et eller flere af følgende spørgsmål:

 

· Hvilken rolle spiller kinesisk historie for landets nuværende økonomi og politik? 

· Er der paralleller mellem kejserdømmet og etpartistaten? 

· Hvordan er Kina opbygget politisk? 

· Hvordan er Kinas relationer til omverdenen? 

· Hvordan styres kinesisk økonomi? 

· Hvordan fungerer de stadig flere store privatejede virksomheder i en (i hvert fald af navn)
socialistisk stat?

· Det er nogle af de spørgsmål, som denne bog forsøger at besvare.

Hvert kapitel afsluttes med hovedpunkter og opgaver til kapitlet. Til bogen er der tilføjet et appendiks med en
tidslinje over kinesisk historie fra 300 f.Kr. frem til i dag med vægten lagt på nutidige begivenheder.

Herudover er der bagest i bogen et minileksikon med begreber, navne og forkortelser.
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