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Den globale udfordring Carsten Staur Hent PDF Den globale udfordring er en bog om FN's muligheder i en
verden under hastig forandring. En verden, hvor vækstøkonomier i Asien og Latinamerika vil få en større

økonomisk og politisk rolle, men også en verden hvor de globale problemer bliver stadig mere påtrængende.
Der argumenteres i bogen for, at FN vil kunne spille en central rolle i forhold til de tre globale

transformationsprojekter over de næste 10-15 år:

- En forstærket indsats for at hjælpe svage og konfliktramte stater med at opbygge deres
samfundsinstituttioner

- En skærpelse af det internationale menneskerettighedsarbejde ved at styrke indsatsen mod massive
krænkelser og overgreb

- Accepten af et nyt bæredygtig udviklingsparadigme, som styrker en samlet tilgang til udvikling, klima og
knappe naturressourcer

Bogen, der er skrevet af Carsten Staur, FN-ambassadør i New York siden 2007, er den første i serien Studier i
global politik og sikkerhed, der redigeres af Professor Sten Rynning, Institut for Statskundskab, Syddansk

Universitet og Lektor Anders Wivel, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.
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