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Pathways Karin Hilmer Pedersen Hent PDF Ikke kun Gud, men også veje til demokrati og politisk stabilitet er
uransagelige. Det gælder især, når vi ser på den del af verden, der efter Murens fald i 1989 stod over for
afgørende valg omkring etablering af en ny stat. Det stod åbent, hvordan privat ejendomsret skulle

reetableres, et frit marked kunne udfoldes, demokratiske politiske systemer kunne udformes,
minoritetsspørgsmålet kunne håndteres, og ikke mindst hvordan man kunne skabe en statsadministration oven

på sovjetsystemets struktur.

Antologien Pathways giver indsigt i østbloklandenes politiske udvikling efter murens fald ved at analysere
seks tidligere kommunistiske lande, Estland, Polen, Tjekkiet, Slovenien, Georgien og Kasakhstan.

Konklusionen er, at især to dimensioner har betydning for opnåelse af politisk stabilitet: graden af inklusion
og elite-konsensus om det politiske endemål. Ved at centrere diskussionen af politisk stabilitet omkring disse
to dimensioner opnås en indsigt i, hvor fremtidige politiske kriser vil kunne opstå, ligesom det kaster lys over

de problemstillinger, ethvert land må håndtere for at bevare politisk stabilitet.
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