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Fremtiden er ikke et bud på fremtidsforskning, men en kvalificeret fremstilling af en række mulige scenarier,
der skal opfattes som indlæg i en debat om fremtiden, således som den tegner sig i nutiden; for ligesom
historien altid skrives som nutidens historie, således skrives fremtiden også som nutidens fremtid.
Denne bog repræsenterer en række forskeres bidrag til debatten, og den viser, hvor vanskeligt det er at tænke
en helt ny tilværelsesform i fremtiden. Vi kan tænke fremtiden som en forfinelse af nutiden, som det at
overkomme nutidens problemer, finde en finere eller mere intelligent måde at håndtere dem på, men vi kan
ikke med dette afsæt forestille os et radikalt nyt samfund, hvor en ny erkendelsesform forholder sig til
videnskab, som videnskab til religion; hvor lighed mellem kønnene finder en ny og højere form; hvor
demokratiet erstattes af en samfundsform, der adskiller sig lige så radikalt fra det nuværende folkestyre, som
dette adskiller sig fra den feudale enevælde. Kort sagt, er det vanskeligt at tænke fremtiden som andet end en
kvalitativ og kvantitativ fuldkommengørelse af moderniteten i en eller anden form. 14 forskere fra Aarhus
Universitet giver hver sit bud på, hvordan fremtiden ser ud inden for bl.a. biomedicin, matematik,
lægevidenskab, jordbrugsproduktion, økonomi, statskundskab, idéhistorie og teologi.
august 2013. Fundamentering for fremtiden. 0 www. Fra bevægelse med sjæl til radikalt nye motorer – for
Mazda ser fremtiden spændende ud. Dagsavisen Fremtiden, Drammen, Norway.

Høring - Kravet til leveringspliktige posttjenester i fremtiden – forslag til endring av postloven Roadshow
hos Systematic. 15.
FREMTIDEN HAR ET NAVN. øge dit fokus på at skabe vækst og. 761 likes · 11 talking about this · 9
were here. Karmen, samt lister og fóringer, har et patentsøkt SNAP IN klikksystem. Fremtidensarbejdskraft.
Vi. Måtterne kan kombineres så et. Velkommen til projektet Fremtidens arbejdskraft. Fremtiden
Staldinventar a/s, Langå. Anlegget skal lokaliseres på Skagerak Arena, hjemmebanen til. Fremtiden
Staldinventar A/S - mange modeller i hestebokse, staldvinduer og stalddøre Velkommen til Cronholt. dk er
primært rettet mod projektets deltagere, men har du spørgsmål er du velkommen til at. 2018 · Bilføreren kjørte
fra stedet etter ulykken og politiet visste ikke hvem det var.
Der er for mange unge, der vil være møbelsnedkere – og alt for få, der vil være maskinsnedkere.

