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International politikNU sætter fokus på følgende spørgsmål:

· Hvordan vil forholdet mellem stormagterne udvikle sig - får vi rivalisering eller samarbejde?

· Hvilke værdier vil præge den internationale politik?

· Hvilke former for konflikter og krige vil vi stå overfor i de kommende år

· Hvilken økonomisk orden, eller uorden, tegner sig?

International politik har været domineret af USA og Vesten i årtier. Men i dag gør stormagter som Kina,
Rusland, Indien og Brasilien sig i stigende grad gældende økonomisk og politisk. Samtidig er vi vidner til

internationale værdikampe, nye konflikter, økonomisk krise og opbrud i den arabiske verden.

Bogen giver en didaktisk gennemtænkt introduktion til de begreber og problemstillinger, der er
forudsætningen for at begribe verden, som den tager sig ud i dag. Samtidig får eleverne redskaber til det

videre arbejde med at analysere og perspektivere udviklingen i international politik.

Udgangspunktet er, at det betaler sig at lade eleverne arbejde selvstændigt med stoffet og de
problemstillinger, der knytter sig dertil. Derfor formidler bogen det faglige stof i et let og flydende sprog.
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