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Danmark og de fremmede Hent PDF Forlaget skriver: Igennem de seneste årtier er flygtninge og indvandrere
fra mange dele af verden kommet her til landet, og Danmark er i praksis blevet et multikulturelt samfund.
Samtidig er forholdet til især den arabisk-muslimske verden blevet genstand for politisk strid og strategiske

manøvrer - debatten om flygtninge og indvandrere har påvirket dansk politik og omvendt.

Danmark og de fremmede stiller skarpt på en række nationale og internationale aspekter af Danmarks og
Vestens møde med den arabisk-muslimske verden.

Samtidig tages en række af de udfordringer og spørgsmål, som Danmark står overfor i disse år, op til nærmere
behandling: Hvad er radikalisering, og hvordan tackler man dette fænomen? Hvor alvorlig er fremmedfrygten
blandt såvel danskere som nytilkomne? Hvad er den bedste strategi for integration og terrorforebyggelse?

Hvad er sammenhængen mellem religion og politik? Og hvordan forholder man sig til den arabisk-muslimske
verden i en udenrigspolitisk sammenhæng?  
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