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Bangladesh Mikkel Fugl Eskjær Hent PDF Forlaget skriver: Bangladesh er et af verdens fattigste og tættest
befolkede lande. Det har traditionelt ligget i bunden af globale statistikker over fattigdom og

børnedødelighed og på toppen af lister over korruption og dårlig regeringsførelse. Desuden er Bangladesh
udnævnt som verdens mest sårbare nation overfor globale klimaforandringer.

Bangladesh er dog også et land fyldt med fremskridt og dynamik. Landet er hjemsted for den moderne
mikrolånsbevægelse, er integreret i den globale økonomi og har indfriet internationale målsætninger for

fattigdomsbekæmpelse og menneskelig udvikling. 

Denne bog tilbyder den første samlede fremstilling på dansk af Bangladesh´ historiske og politiske udvikling,
herunder de udfordringer, som landet står overfor i en globaliseret tidsalder. I Bangladesh sætter

globaliseringens strømme af mennesker, ideer og kapital nye rammer for udvikling og vækst. Det gør
Bangladesh til et land, hvor fortid møder fremtid, og hvor udvikling møder globalisering, hvilket skaber både

fremskridt og konflikt.

Bogen giver ikke blot en introduktion til Bangladesh, men illustrerer det komplekse samspil af nationale og
globale processer, som genfindes andre steder i det globale syd.
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