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Vad är utveckling?Samhällets syn på utveckling förändras. Under senare år har bistånds- och
utvecklingspolitiken alltmer kommit att präglas av marknadslösningar. Samtidigt ifrågasätts den dominerande
uppfattningen om vad utveckling syftar till. I skuggan av klimatkrisen menar många att den ständiga jakten
på ekonomisk tillväxt är långsiktigt ohållbar. Den postkoloniala kritiken pekar på dominansförhållanden som

fortfarande präglar förhållandet mellan den rika och den fattiga världen.I Fronesis nr 38–39 undersöks
utvecklingstankens idéhistoriska bakgrund, dagspolitiska bärkraft och utsikter inför framtiden. Vad skapar
utveckling? Vad beror skillnader i utvecklingsnivå på? Vilka kommer utvecklingen till del? Och vem

bestämmer över dess former?Några av numrets texter belyser bistånds- och utvecklingspolitikens förändringar
både i Sverige och i den rika världen överlag.

At the end of Romans 8 Paul asks What can separate believers from Gods love in Christ? Verses 38 and 39
form the heart of his answer. I Fronesis nr 3839 undersöks utvecklingstanken.
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