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Mål og begreber

• Opsamling på de begreber I fandt frem til i sidste uge
• Hvordan vi bruge de næste to gange bedst muligt

Aktionsformer 1/2

Demokratiske

• En demokratisk aktionsform kan fx være at deltage i en lovlig, fredelig demonstration, som dem der
var med til at sørge for Murens fald i 1989

Aktionsformer 2/2

Ikkedemokratiske

• Ikke demokratiske aktionsformer, kan fx være voldelige, uanmeldte demonstrationer.

Marginaliseret

Marginalization comprises those processes by which individuals and groups are ignored or
relegated to the sidelines of political debate, social negotiation, and economic bargaining—and
kept there. Homelessness, age, language, employment status, skill, race, and religion are some
criteria historically used to marginalize. 1
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Social..

Sociale konflikter:

• Konflikter mellem forskellige parter fx mellem arbejdstager og arbejdsgiver

Sociale institutioner, fx:

• Børnehjem
• Ungdomsklub

Græsrodsbevægelser

En græsrodsbevægelse er en gruppe af mennesker der arbejder sammen, som søger at påvirke
i samfundet i en bestemt retning. Deltagelse i gruppen er frivillig. Aktiviteterne foregår oftest
i deltagernes fritid. Medlemmernes aktivitet og engagement er de ressourcer, som driver
græsrodsbevægelserne. 1

• Eksempler:

– NOAH
– Folkebevægelse mod EU
– Kampagnen mod Atomvåben

Interesseorganisationer

interesseorganisation, organisation, der varetager medlemmernes fælles interesser over for
beslutningstagerne i det politiske system, fx de danske erhvervsorganisationer og deres
underorganisationer. 3

• Fødevare og landbrug
• Danmarksnaturfredningsforening
• Kræftens bekæmpelse

Hvor har interesseorganisationer indflydelse?

På invitation fra staten deltager interesseorganisationer således i lovforberedende arbejde,
hvorved deres medlemmer alt andet lige får større indflydelse på lovgivningen end andre.
Nogle gange bliver love til helt på initiativ af interesseorganisationer, andre gange er skriver
organisationerne lovforslag sammen med embedsmænd fra centralforvaltningen, mens de andre
gange igen blot bliver bedt om at give deres kommentarer til et lovforslag, der er forberedt
af centraladministrationen alene. Omfanget af inddragelse varierer fra ministerområde til
ministerområde, men generelt inddrages interesseorganisationer i alle sager, der i noget omfang
vedrører deres interesser. 4

Parlamentarisme

• Se følgende Præsentation/link
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http://noah.dk/
http://www.folkebevaegelsen.dk/
http://da.wikipedia.org/wiki/Kampagnen_mod_Atomv%C3%A5ben
www.lf.dk
www.dn.dk
www.cancer.dk
http://mkuv.dk/presentations/Historie/1800-13-8-kl.html#/systemskifte-1901


Bæredygtig udvikling

Debat: Integration - hvem har ansvaret for at det lykkedes?

Lektier

Ingen

Copyright 1/2

Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.5 Danmark
Licens.Eksternt materiale i form af linkede artikler, opgaver o.lign, se de respektive sider for deres
ophavrettigheder.

“Dec2008-riot-komotini-2” by Joanna - Π����� ��� ��������� ���� Ν����� Κ�������� Uploaded by geraki. Licensed under
CC BY 2.0 via Wikimedia Commons.
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“Bundesarchiv Bild 183-1989-1106-405, Plauen, Demonstration vor dem Rathaus” by Bundesarchiv, Bild
183-1989-1106-405 / CC-BY-SA. Licensed under CC BY-SA 3.0 de via Wikimedia Commons.
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