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Retspluralisme i praksis - grønlandske inspirationer Hanne Petersen Hent PDF Europæisk retskultur er
historisk set også en kolonial retskultur, og dansk retskultur er i så henseende ingen undtagelse. Teorierne om

retspluralisme er udviklet i postkoloniale samfund, men er i de seneste årtier "vendt tilbage" til Europa,
ligesom beboerne i de postkoloniale samfund også er det.I den sidste halvdel af det tyvende århundrede efter
afkoloniseringsprocessen, og efter Murens fald er vi gået ind i en fase, hvor verden ser ud til at bevæge sig i

retning af en ny retsbevidsthed. Retsforholdene inden for både nationer og blokke, i det internationale
samfund og verdenssamfundet undergår betydeligeændringer. Det bliver stadig tydeligere, at vi bevæger os
imod en ny verdensorden, hvor vi vil se kampe og konflikter om hvilke retlige udtryk denne - eller disse -
ordener vil få.Perspektiverne på disse udviklinger er i denne bog nordatlantiske, arktiske, europæiske og til
dels kønspolitiske. En væsentlig inspiration til teksterne er forfatterens ti-årige engagement i grønlandske
retsforhold i verdenssamfundet og under hjemmestyre. Retsforholdene og retsudviklingerne her bidrager
konkret både til en global og en lokal retspluralisme.Bogen giver et billede af nogle af de konkrete udtryk,

som de større ændringer har fået og er ved at få.
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